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Savom jėgom
Laisvės Lietuvai laukiame visi — ir pavergtieji Tėvynėje ir 

už jos ribų, išskyrus tuos, kurie vergiją laiko laisve, o laisvę — 
vergija. Laukdami žiūrime į kitus, į galingesnius — ar jie kartais 
neišlaisvins Lietuvos ir nepakvies mūsų grįžti jon be jokių sun
kumų. Jau nevienas yra susidaręs tokią pasyvaus laukimo teoriją, 

.. kuri esanti saugiausia, pigiausia ir naudingiausia. Tai gerojo dėdės 
politika — sėdėti už jo pečių ir laukti, kol tas dėdė viską padarys. 
Mažam esą neapsimoka judėti, nebent tiek, kad Įtiktum turtingam 
dėdei. Tai savanaudiška laikysena, daranti laukimą pasyvų ir ne
vertą to paties dėdės globos. Jei asmuo ar tauta pajėgia tiktai 
laukti laisvės saugioje užuovėjoje, gali niekados nesulaukti. Mūsų 
laukimas neturi būti pasyvus tūnojimas. Laisvė tuo budu nėra iš
laukiama ar atgaunama — o tik prarandama. Laisvė gali būti 
tiktai atkovojama. Net ir tuo atveju, kai atsiranda laisvės mecena
tas, kova pasilieka reikalinga — nė vienas mecenatas juk neda
lina dovanų neužsitarnavusiem. Mūsų gi atveju tokio mecenato
— galingo dėdės nėra. Gal kaikas mano, kad JAV yra tas galin
gasis mecenatas, kuris pats vienas išlaisvins visus pavergtuosius 
iš sovietinės vergijos. Tikrovėje betgi taip nėra. Nei Amerika, 
nei kuri kita galybė nedalina tautoms laisvės, o tik paramą kovo
jantiems, nors ir nevisais atvejais.

• • •
Tad kuo turime remti savo kovą už Lietuvos laisvę? Pirmiau

sia — savo pajėgomis. Tai pats svarbiausias pagrindas. Tauta, su
brendusi laisvei, yra pirmoj eilėj kovojanti tauta. Kol ji tūno 
pasyviame laukime, tol visa dinaminė energija yra paralyžuota. 
Dėlto tautos vadovai ir stengiasi išjudinti savuosius aktyviai kovai
— kultūriniame, politiniame ir net kariniame fronte. Juk ir mūsų 
Lietuva nebūtų pakirdusi laisvam gyvenimui, jeigu nebūtų veiks
mingai sujudusi. Pasyvus tūnojimas ją būtų nugramzdinęs i sve
timųjų prarajas ir tada, kai laisvė beldėsi į pačios Lietuvos duris. 
O ir šiuo metu mūsų kovojančios išeivijos atrama nėra pakitusi
— ji ir dabar turi remtis pirmoj eilėj savom jėgom. Tegu jos, 
palyginus su didžioj om galybėm, nėra stiprios fizine bei materia
line prasme, tačiau gajos savo dvasiniu atsparumų. Mes gerai 
žinome, kad mūsų laisvės kova yra silpnojo kova su milžinu, ta
čiau patirtis ir istorija pilna pavyzdžių, rodančių, kad ir silpnasis 
gali laimėti, o milžinas pralaimėti. Juk nepaslaptis, kad ir milžino 
struktūroj yra silpnų vietų, kurios gali tapti fatališkomis, panašiai 
kaip Nibelungų Sigfridui, kuriam besimaudant drakono kraujuje 
užkrito medžio lapas ir padarė kūną pažeidžiamą. Sovietinis milži
nas šiandieną turi savo struktūroj nevieną silpnybę, kuri gali tapti 
fatališka, ypač milžinų kovoje.

■ • • •
Tai drąsina mus'irakina telkti visa's savąsias jėgas Lietuvos 

laisvinimo kelyje. Bet antra vertus, būtų didelė klaida nejieškoti 
galingesniųjų talkos. Savų jėgų pervertinimas gali būti lygiai 
fatališkas, kaip ir aklas rėmimasis svetimųjų ginklais ir galvomis. 
Kai kalbame apie savąsias jėgas, manome, kad jos turi pakanka
mai išminties rikiuoti savuosius žygius drauge su kitomis, kad 
ir svetimomis, bet naudingomis jėgomis. Tam yra diplomatinė 
išmintis. Be jos betkokia didesnė kova būna pralaimima net ir 
labai stambių pajėgų. Eidami šiuo keliu neturime betgi užmirš
ti pagrindinės atramos — savų jėgų, nes politiniai ėjimai gali 
nuvesti mus i svetimą politiką, kuriai pagrindinis mūsų tikslas — 
Lietuvos laisvinimas — nebėra joks rūpestis. Tokia politika yra 
mūsų pavojus. Užtat ir dabar, kai girdime apie vakariečių slaptus 
ir viešus sandėrius su sovietais, tenka daugiau dėmesio skirti 
savosioms jėgoms. Vakariečiai, skelbdami tautų laisvės šūkius, 
ramiai kalbą su pavergėjais. Teorijoj tų šūkių jie neatsižada, bet 
praktikoje ir jie laukia, kad kas nors kitas juos įvykdytų. Net ir 
JAV pastaruoju metu gerokai pritildė netik savo pastangas, bet 
ir žodžius. “Amerikos Balsas” nebėra kovojančios Amerikos bal
sas; Laisvės komitetai susiaurinti; Rusijai tirti instituto Miun
chene tarnautojai atleidžiami; “Laisvosios Europos” radijas taip 
pat jaučia apribojimų. Tai naujos, galbūt laikinės, politikos vėjai, 
kurie akina teikti daugiau reikšmės savom lėšom ir jėgom.

Pr. G.

Savaitės įvykiai

i

Konservatoriai laimėjo Onta
rio rinkimus ir padidino savo iki 
šiol turėtą daugumą iki 78 at
stovų. Liberalų buvo išrinkta 23 
ir NDP — 7. Praėjusiame parla
mente buvo iš viso 98 astovai, 
dabar 108, nes padidėjo gyven
tojų skaičius.

Liberalų vadas J. Wintermey- 
er pralaimėjo savo rinkiminėje 
apylinkėje ir pasitraukė iš Onta
rio liberalų partijos vado parei
gų. Rinkiminiame vajuje jis pa
sirodė gana blankiai, daugiausia 
kritikuodamas premjerą John 
Robarts.

Imigracijos min. G. Fawreau 
pareiškė, kad būsiąs pakeistas 
įstatymas, ir Kanadon galės at
vykti daugiau kiniečių. Iki šiol 
azijiečiu ir kiniečių imigracija 
buvo labai varžoma.

Kanados prestižas užsieny vėl 
pradeda kilti. Min. pirm. L. B. 
Pearsono kalba Jungt. Tautų se
sijoje sukėlė ypatingo susidomė
jimo. Kanados populiarumą di
dina ir užs. r. min. Paul Martin.

Sovietų lėktuvai, skrendą Ku- 
bon, anksčiau nusileisdavo Gan
der, Newfoundlande, kur kana
diečiai jiems parduodavo gazoli
no ir prisipildę skrisdavo toliau. 
Kanadai atsisakius jiems leisti 
Gander baze naudotis, lėktuvai 
dabar skrenda be sustojimo iš 
Murmansko i Havaną.

Kanada įieško tabakui rinkų. 
Prekybos delegacija išvyko į 
Lenkiją, Sov. Sąjungą, Austriją,

Kas naujo Kanadoje?
Bulgariją, Izraelį, Italiją, Pran
cūziją. Praėjusiais metais dau
giausia tabako eksportuota Bri- 
tanijon — net 47 mil. svarų.

Kvebeke atsirado dar viena 
partija — “La Phalange” — fa- 
langistai. Tai pusiau slaptas są
jūdis, įsisteigęs prieš 5 metus ir 
tik dabar išėjęs į viešumą. Jų 
tikslas įkurti nepriklausomą 
prancūzišką" valstybę, kurią su
darytų Kvebekas, rytinė Ontario 
dalis ir New Brunswick. Parti
ja planuoja išstatyti savo kandi
datus sekančiuose provinciniuo
se rinkimuose.

Pašto tarifai pakeliami: spau
diniams, registruotom siuntom, 
specialiom siuntom, pašto per
laidoms ir siuntiniams, apmoka
miems įteikiant. Nekeičiami ta
rifai: I klasės siuntoms — laiš
kams, žurnalams ir siuntiniams. 
Spaudinių tarifas, įskaitant kalė
dinius sveikinimus, pakeliamas 
iki et. už pirmąsias dvi uncijas 
nuo sekančio balandžio 1 d. Re
gistruotos siuntos bus 35-60 et., 
specialios siuntos — laiškai pa
branginamos 10-25ct., specialūs 
siuntiniai — bus 35 et. nuo lap
kričio 1 d. Kiti pakeitimai įsiga
lios nuo bal. 1 d.; pvz. COD pa
didės nuo minimum 15 et. iki 
maksimum 40 et. Tai daroma 
siekiant išlyginti pašto ministe
rijos didelius nuostolius.

Liberalų pasiūlytas pensijų 
planas susilaukė kritikos iš kon
servatorių, bet ypač iš įvairių 
apdraudoš bendrovių, kurioms 
sumažėtų pajamos.

Pirmo pasaulio lietuvių kongreso, įvykusio 1935 m. Kaune, dalyvių būrelis Lietuvos respublikos pre- 
zidentūrojfe. Iš kairės: Vyt. Alantas, P. Dailidė, A. S. Trečiokas, Rygos liet, laikraščio redaktorius, 
prez. A. Smetona, V. Rastenis, A. S. Karpius, neatpažįstamas, St. E. Vitaitis, L. Šimutis.

Sėkmingiausia pramonė propaganda
Pastaruoju metu labai plačiai 

kalbama apie ypatingai blogą šie
metinį derlių sovietuose. Išskyrus 
Rumuniją, visame sovietų bloke 
— katastrofiška padėtis," kurią 
stengiamasi sušvelninti kviečių 
užpirkimais Kanadoje, Australi
joje ir... V. Vokietijoje.

Ir ne -vien tik žemės ūkis kelia 
Chruščiovui didelių rūpesčių. 
Nors sausromis ir lietumis pra
monės, ypač plataus vartojimo 
prekių, gamybos trūkumus sun
kiau pateisinti, tačiau jų taip pat 
netrūksta.

Viena vienintelė sritis, kuri so
vietinėje sistemoje be priekaištų 
veikia, tai — partine agitacija ir 
propaganda. Čia viskas puikiai 
vyksta pagal nustatytus planus.

_ Dviguba propaganda
Agitacijos ir propagandos dar

bas varomas dvigubu ritmu — ne 
kokia perkeltine, bet tikrąja to 
žodžio prasme, šalia eilinės pro
pagandos rutinos atskirais laiko
tarpiais pravedami ištisi propa
gandos vajai. Tų vajų tikslas — 
sužadinti mases, kurios šiaip jau 
perdaug apsipratusios ir nejaut
rios kasdieninio propagandos 
švirkšto dozei.

Ne tik savo ritmu, bet ir turi
niu skiriasi šios dvi propagandos 
rūšys. Kasdieninė — šabloniškai 
kartoja visą eilę partijos liniją 
atitinkančių teiginių. Vajai, prie
šingai, visą propagandos ugnį nu
kreipia tik į vieną ypatingai pa
rinktą dalyką.

Pernai Lietuvoje buvo sukelta 
arši akcija prieš “karo nusikal-

Automobilių dalių importą iš 
JAV svarsto Kanados ir JAV 
prekybos ministerijų pareigū
nai. Pr. metais Kanada importa
vo automobilių dalių už $425 
mil. Dabar norima bent pusę jų 
pasigaminti Kanadoj ir tuo duo
ti darbo 40-60.000 naujų darbi
ninkų. JAV priešinasi.

Canberra. — Australijos biu
džete padidinamos sumos imi
grantų reikalams. Sekančiais me
tais Australija numato įsileisti 
135.000 imigrantų. Iš Britanijos 
laukiama 45.000 ateivių. Jų persi
kėlimo išlaidas padės* apmokėti 
Australijos vyriausybė.

Lietuviai pasaulinėje parodoje
Pasaulinė paroda įvyks 1964 

m. vasarą Niujorke. Ją pamatys 
milijonai žmonių. Kadangi oku
puotoji Lietuva negali joje daly
vauti, pareiga atitenka laisvie
siems išeivijos, ypač JAV, lietu
viams. Tam sudarytas specialus 
komitetas, kuriam vadovauja 
prof. J. Stukas. Jis jau pasirašė 
sutartį su Nationalities Days pro
gramos komiteto pirm. W. Bacab. 
Lietuvių diena numatyta 1964 m. 
rugpjūčio 24 d., sekmadienį. Pro
gramoje — dainų ir tautinių šo
kių šventė. Jau užsiregistravo da
lyvauti 700 choristų iš JAV ir Ka
nados ir 500 šokėjų. Ruošiama in
formacinė knyga apie Lietuvą. Ją 
redaguoja V. Vaitekūnas. Be to, 
bus ir dailės paroda, kurios rei
kalais rūpinasi E. Kulber ir dail.

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

tėlius” — 1941 m. sukilėlius ir 
pokario partizanus, užsibaigusi 
vėlyvą rudenį parodomaisiais 
Vilniaus ir Kauno teismais, ku
riuose keliolika buv. savisaugos 
batalijonų karių buvo pamerkti 
mirti.

Šiemet didesnę metų dalį buvo 
varomas ypatingas antireliginis 
vajus, kurį veikiausiai tenka lai
kyti dialektiniu prieštakčiu į pra
sidėjusią VatĮ^anė. ,saptąr^x).s II 
sesiją.'

Raudonųjų partizanų
kultas
Tai buvo, partijos akimis žiū

rint, grynai “negatyvaus” pobū
džio vajai. Tuo tarpu madingoji 
chruščiovinė linija reikalauja 
daugiau pabrėžti “pozityvias” so
vietinio gyvenimo puses.

šiomis dienomis toks “pozity
vios” propagandos vajus ir pra
sidėjo. Radijas, spauda, visuome
niniai susirinkimai, vienu žodžiu, 
visas didysis propagandos apara
tas įkinkytas į raudonųjų partiza
nų pagerbimą. Neužmiršdavo 
jiems pasmilkyti eilinė propagan
dos rutina, bet dabar staiga rau
donųjų partizanų sukaktį norima 
paversti žymiausiu “dienos įvy
kiu”: prie mikrofono kviečiami 
vokiečių okupacijos metais Lietu
vos miškuose veikusieji komunis
tai lietuviai ir rusai papasakoti 
apie savo “žygdarbius”, rengiami 
jų susitikimai, visuomenė ragina
ma pagerbti “karžygių” kapus, 
atminimą ir t.t. Akademijos ir 
partijos istorijos institutų dar
buotojai sumobilizuoti naujam 
uždaviniui — surinkti ir apdoroti 
atitinkamą medžiagą: prisimini
mus, pasakojimus, kovų ir vieto
vių aprašymus.

Kaip visi žino, raudonųjų par
tizanų veikimas Lietuvoje buvo 
nežymus. Tik 1943 m., kai hitle
rininkų karo galybė jau buvo 
perėjusi savo zenitą ir slinko že
myn, komunistai ryžosi sudaryti 
savo partizanų branduolius kaž
kuriose Lietuvos srityse. Atseit, 
dabar norima paminėti to dvide
šimtmečio sukaktį.

Propaganda reikalinga
bosams
Tačiau tikrųjų propagandinio

A. Merker. Sporto sekcijai vado
vauja A. Vakselis ir Z. Juris. Dai
lės parodai patalpas stengiasi su
rasti kun. L. Jankus ir agr. V. 
Butkys.

Visiems darbams reikalingos 
gausios lėšos. Jų telkimą organi
zuoja kun. dr. St Valiušaitis — 
finansinių reikalų vedėjas. Savo 
atsišaukime jis ragina: “Tik su- 
kilkim, tik visi! Ir Lietuvių Die
na pasaulinėje parodoie tikrai 
bus šviesi!” Aukas prašo siųsti: 
Rev. St. Valiušaitis, St. Leonard’s 
High School, 852 Cypress Ave., 
Brooklyn 7, N.Y., USA.

Chorai registruojami: V. Ma- 
maitis, 209 Clark PL, Elizabeth, 
N.J., USA. Taut, šokių grupės: 
Mrs. J. Matulaitienė, 188 Logan 
St., Brooklyn 8, N. Y., USA.

vajaus priežasčių, kaip paprastai, 
reikia j ieškoti ne praeityje, bet 
dabartyje. Raudonųjų partizanų 
mitas reikalingas pirmoj eilėj 
tiems, kurie anuomet už tai buvo 
atsakingi prieš partiją, o dabar 
jau daugel metų, kaip “nepakei
čiamieji”, sėdi valdžioje. Tai — 
Sniečkus, Šumauskas, Zimanas... 
O jeigu jau iškilo reikalas savuo
sius “nuopelnus” ypatingai pa
brėžti, tai kažin ar ne dėlto, jog 
jais reikia paramstyti braškan
čias pozicijas?

Raud. partizanų mitas Lietuvo
je reikalingas dar ir tam, kad pro- J-v, • ' —2. 1* t • 4
toje nepaprastai gyvą ginkluoto
jo laisvės kovų sąjūdžio ir jo sim
bolio — Partizanų . atminimą. 
Okupantas žino, kad šito atmini
mo tautoje niekad nepavyks su
niekinti ar išdildyti. Todėl lieka 
tik mėginti brangų lietuvio šir
džiai partizano vardą panaudoti 
komunistinei propagandai.

Aktyvistai ir frontininkai
Jau ne nuo šiandien bolševikai 

mėgsta kalbėti ne tik apie “parti
zanus”,- bet ir apie savo “akty
vistus”,, net “frontininkus”. “Ak
tyvistai” — tai tie, kurie dalyva
vo pirmųjų kolchozų steigime, 
buvo apylinkių tarybų pirminin
kai, priklausė partiniam “akty
vui”, o “frontininkai” — tie, ku
rie karo metu buvo pabėgę Ru
sijon ir kovojo fronte vad. divi
zijos eilėse ... Tikriesiems parti
zanams bolševikai tuojau po karo 
atidavė savo turėtąjį “banditų” 
vardą.

Naujai užsukta priešo propa
gandos mašina laisvėje gyvenan
tiems lietuviams primena dar vie
ną pareigą — neužmiršti Lietu
vos partizanų kovų žygių ir uoliai 
prisidėti prie to, kad jų atmini
mas būtų išsaugotas ateities kar
toms. Tai lyg įspėjantis skambu
tis mums, kad pasiruoštumėm tin
kamai artėjančiai sukakčiai.

Įvertinti tikruosius 
partizanus!
Nereikia juk pamiršti, kad se

kančiais metais sukanka 20 metų, 
kai žymi tautos dalis pasitraukė 
tremtin. Lygiai tuo pačiu laiku 
mezgėsi visą pavergtąjį kraštą ap
ėmęs ginkluotas laisvės kovų są
jūdis, kuris ir anam pasitrauki
mui suteikė gilesnę prasmę. Tai 
sukakčiai paminėti neužteks gra
žių minėjimų, kalbų ir apeigų. 
Pats laikas geriau susipažinti su 
mūsų laikų didvyrių žygiais ir as
menybėmis. Tačiau ar jau surink
ta medžiaga? O bent dalimi tatai 
atlikti tikrai įmanoma! Juk visi 
žinome šį bei tą iš savo artimųjų, 
pažįstamų, mokslo ir idėjos drau
gų. Kodėlgi negalėtų būti sure
gistruoti žuvusieji, jų žygdarbiai? 
Tiesa, šiapus neįmanoma sustaty
ti aktų, apklausti liudininkų. Ta
čiau turėtų būti padaryta, kas ga
lima. Visų pirma, visuomenė ir 
vadovaujantys veiksniai galėtų 
paremti tuos, kurie jau šį tą toje 
srityje nuveikė; suderinti pavie
nes pastangas.

Šioje srityje bolševikinės pro
pagandos vajus turėtų atsimušti 
į veiklų lietuvišką sąmoningumą, 
kurį tuo tarpu tik laisvėje gyve
nantieji gali nevaržomi reikšti.

Aukodamas TAUTOS FONDUI 
atsiteisi savai tautai, kurioje 

užaugai!

ANTROJI VATIKANO SANTARYBA ROMOJ PRADĖTA RUG
SĖJO 2!1D. Popiežius Paulius VI pasakė 64 min. trukusią progra
minę kalbą, kurioje pabrėžė, kad tolimasis šios santarybos tikslas
— visos krikščionijos vienybė. Pranešė, kad numatyta ir III sesi
ja; dabartinė baigsis gruodžio pradžioje. Ruošiama nauja enciklika 
pasauliečių apaštalavimo klausimu. Popiežius priminė ir žiaurų 
persekiojimą kaikuriuose kraštuose. Didžiausią betgi dėmesį skyrė 
Katalikų Bendrijos vaidmens ir prigimties permąstymui, kuris esą 
turi paruošti kelią vienybei. Jis prašė nekatalikus atleisti K. Bend
rijai, jeigu jaučiasi Romos įžeisti ir pareiškė, kad Roma visiems 
dovanojanti. * *

JAV pasižada duoti Pakistan™ 
$70 mil. paskolą, kuri pradėjus 
Pakįstanui flirtą su raudonąja Ki- 

i nija buvo sulaikyta.
Š. Korėja šliejasi prie raudo
nosios Kinijos, nes jų “pažiū

ros visiškai supuola”. To buvo pa
siekta pasikalbėjimuose ir dery
bose, kurios vyko Š. Korėjoje.

Sovietinė spauda daugiausia 
vietos skiria Kinijos - Sov. Sąjun
gos valstybių ginčui. Sov. Sąjun
gos komunistai yra pasiryžę visus 
kiniečių kaltinimus atremti ir to
dėl rašo ilgiausius straipsnius. 
Antroj vietoj eina neseniai rati
fikuotos sutarties reikalai, trečioj
— JT politika, t.y. Gromyko kal
bos. Apie pirkimą didelio kviečių 
kiekio Kanadoj ir apie derybas su 
Australija visai neužsimena. Ne
praleidžia progos pakalbėti apie Įp J? 1 
rasines riaušes Amerikoj ir jas ienKa- 
pasmerkti. Didelio dėmesio ski
riama Jugoslavijai ir Tito politi-

Etiopijos karalius atvyksta pa-
simatyti su JAV prezidentu. 24 10 valstybių.

Prašys pagalbos savo kraštui; 
taipgi aptarš. Įvairiuskitus. Afri
kos rei&ius; iankyšis ir JT^kur: 
pasakys kalbą. Etiopiją šelpia iri 
Rusija, kuri jau yra davusi $115 
milijonų.

JAV senatas ratifikavo sutartį 
su S. Sąjunga ir Britanija, drau
džiančią bandymus atominių 
ginklų. Balsavo už — 80 senato
rių, prieš — 19.

Vasario 16 gimnazijos šokėjos, išpildžiusios “Paparčio žiedo stebuk
lą”. Viduryje to šokio autorė Eliza Tamošaitienė.

DISKUSIJOS ŠEIMOS KLAUSIMAIS
KLB krašto valdyba, pritarda- Buvo perkainuotos bendrosios 

ma pereitame kultūros kongrese vertybės. Stovyklinis gyvenimas 
priimtai rezoliucijai, raginančiai įnešė apatijos, krito idealizmas 
daugiau domėtis šeimos probte- šeimoje, o tuo tarpu tik idealisti
nių nagrinėjimu, krašto tarybos nė šeima yra lietuvybės ugdymo 
suvažiavimo proga ruošia kolek- pagrindas.
tyvinę paskaitą ir diskusijas te- Dr. J. Pikūnas: šeima yra es- 
ma “Lietuviškoji šeima, jos ver- minis tautinio auklėjimo veiks- 
tybės ir atsakomybė”. Paskaita - nys. Kad šeima savo pareigą atlik- 
diskusijos įvyks St. Catharines, tu, ji turėtu būti save ugdančioji
Ont., Merritton Community Hall, 
spalio 12 d., šeštadienį, 3.30 vai. 
p.p. Kalbės Montrealio universi
teto profesorė Ir. Lukoševičienė, 
psichologijos profesorius Detroi
to universitete dr. J. Pikūnas ir 
Tėvas Placidas, OFM, Prisikėlimo 
parapijos Toronte klebonas. Mo
deratoriumi bus mokytojas A. 
Rinkūnas.

Norėdami, kad kuo didesnis 
tautiečių skaičius šiose diskusi
jose aktyviai dalyvautų, skelbia
me pagrindines tezes.

Ir. Lukoševičienė: Dabartinė 
šeima yra labai skirtinga nuo tos, 
kokia buvo šimtmečio pradžioje. 
Technikos pažanga pakeitė jėgų 
pusiausvyrą šeimoje. Tėvo auto
ritetas sumažėjo. Motina ir vai
kai įgavo daugiau savarankiš
kumo. Lietuviškoji šeima dar 
daugiau pasikeitė karo įtakoje.

Zanzibaras, kuris priklauso Bri
tanijai nuo 1890 m., gruodžio 

10 d. gaus nepriklausomybę.
5 vengrai, atskridę į Britaniją, 

pasišalino iš lėktuvo ir paprašė 
politinės globos teisių.

Atlanto Sąjungos pareigūnas
George Paques, prancūzas, kal

tinamas išdavęs Prancūzijos ir 
Atlanto Sąjungos karines paslap
tis “vienai didelei rytų valstybei”.

Prieš Maleziją yra nusistatę: 
Rusija, raud. Kinija ir visas ko
munistinis blokas, kartu su In
donezija ir Filipinais. Dabar Su
kamo jau koncentruoja kariuo
menę prie Malezijos krantų ir 
bando naikinti naują valstybę.

Kuba, suvalstybinusi savo ka
vos plantacijas, importuoja ka

vą iš Brazilijos, nes savos neuž-

Rusų komunistų partija tvarko 
kitų valstybių komunistus, kurių 
yra*20 mil. 24 valstybėse, o kinie-

Indonezijoj, kur buvo sudegin
ta Britanijos^ ambasada, veikė 

gerai disciplinuota'“minia” ir ku
riai valstybės policija netrukdė 
veikti. Tvirtinama, kad Indonezi
jos komunistai, kurie sudarė tą 
minią, gavo šį uždavinį iš Kinijos 
komunistų. Aiškėja, kad Britani
jos kapitalo yra investuota Indo
nezijoj nemažiau kaip pusė bili-

(Nukelta Į 6 psl.)

Dr. J. Pikūnas: šeima yra es- 

šeima. Save* ugdančioji šeima yra 
tokia, kur tėvas, motina ir vaikai, 
atlikdami savo pareigas, stengiasi 
patys tobulėti tiek socialiniu, tiek 
tautiniu požiūriu. Patys tobulė
dami, tėvai ugdys vaikus ne tik 
žodžiais, bet darbais ir jausmais.

Tėvas Placidas, OFM: Tėvai 
pirmiausia turi žinoti, kad jie at
sako už priaugančią kartą kele
riopai — individualiniu, bendruo
meniniu ir religiniu požiūriu. Tu
rint galvoje, kad šeimos yra la
bai skirtingos iš vidaus, o taip pat 
yra veikiamos skirtingų išorinių 
sąlygų, atsakomybės negalima ge- 
neralizuoti. Kiekvieną šeimą rei
kia vertinti individualiai.

Tezės įdbmios. Dar kartą kvie
čiame visus dalyvauti diskusijose.

KLB kr. v-bos įgaliotas
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Lietuvos pavergimas ir prisikėlimas 6.

• Hitleris ir jo pasikėsinimas 
prieš Pijų XII. Milano savaitinis 
žurnalas “Oggi” paskelbė doku
mentuotas žinias apie Adolfo 
Hitlerio planą antrojo pasauli
nio karo metu suimti popiežių 
Pijų XII ir patalpinti į vienuo
lyną už Italijos ribų. Planą turė
jo Įvykdyti Martin Bormann, 
Hitlerio artimiausias bendradar
bis, keletą valandų prieš Musso- 
liniui žlungant 1943 m. liepos 
28 d. Visdėlto Gestapo viršinin
kui Heinrich Himmler pavyko 
įtikinti Hitlerį, kad šio plano 
Įvykdymas sukeltų didelę ir nei
giamą propagandą. Žurnalas šias 
žinias dokumentuoja paliudiji
mais trijų vokiečių, kurie dar 
yra gyvi ir pramatyto sąmokslo 
metu buvo Italijoj. Tai Rudolph 
Rahn, buvęs Vokietijos ambasa
dorius Italijai; Eugene Doll- 
mann, iš Himlerio SS vienetų ir 
Albrecht von Kessel, karo laiko 
sekretorius Vokietijos ambasa-

. doje prie šv. Sosto'.
• Komunistų veikla pietinia

me Vietname. P. Vietnamo kont
roversinio prezidento Diem bro
lis arkivysk. P. M. Ngo Dinh 
Thuc, lankydamasis Niujorke, 
susitiko ir su vysk. Fūlton J. 
Sheen. Vienamietis arkivysku
pas nusiskundė dėl politinių są
myšių, kuriuos kelia komunistų 
sukurstyti budistai. Komunis
tams pietiniame Vietname yra 
pavykę Įsimaišyti net į katalikiš
kos organizacijos “Marijos Le- 
gijono” narių eiles. Vienas ko
munistas perėmęs vadovavimą 
šios organizacijos veiklai net iš
tisoje srityje.

• Trečias katalikas JA V-bių 
vyriausybėje. Iki šiol JAV vy
riausybėje buvo dtt katalikai: 
gen. prokuroras Robert F. Ken
nedy ir sveikatos, švietimo, vie
šosios gerovės sekt. Anthony J. 
Celebrezze. Naujai paskyrus vy
riausiu pašto viršininku John S. 
Gronouski, JAV kabinete pirmą 
kartą istorijoje bus trys kata
likai.

• Sibiro maldaknygės itališka
sis vertimas per mons. V. Min
cevičių Įteiktas popiežiui Pauliui 
VI, kuris ją perskaitęs, atsiuntė 
įteikėjui, maldaknygės autorėms 
ir jos skaitytojams palaiminimą. 
Valstybės sekr. kard. A. G. savo 
laiške mons. V. Mincevičiui ra
šo: “šv. Tėvas teikėsi perskaity
ti šios ypatingos knygelės pusla
pius su jaudinančiu pasigerėji
mu, gyvai pasidžiaugdamas gra
žia iniciatyva” (II itališkos lai
dos pasirodymu).

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM

• Naujumai Vatikano santary- 
boje. Popiežius Paulius VI pra
nešė keletą pakeitimų ir nauju
mų, kuriais dabartinė Vatikano 
santarybos sesija skirsis nuo pir
mosios. Sudaroma nauja komisi
ja, kurios tikslas bus koordinuo
ti bendrą santarybos veiklą. Ke
letas kardinolų paskirti modera
toriais. šalia santarybos Tėvų į 
posėdžius bus priimami ir ka
talikai pasauliečiai bei kaikurie 
tarptautinių katalikiškų ir baž
nytinės teisės pripažintų institu
cijų vadovai. Katalikai pasaulie
čiai dalyvaus klausytojų teisė
mis, tačiau, reikalui esant, at
skiros komisijos gali atsiklausti 
ir jų nuomonės bei patarimo. 
Yra pakviesta gana didelis skai
čius ir nekatalikų stebėtojų. 
Pramatoma išplėsti krikščionių 
vienybės sekretoriatą, tuo sten-

‘ giantis Įjungti ir nekrikščioniš
kas tikybas. Popiežius pavedė 
arkivysk. Martin J. O’Connor, 
amerikiečių kolegijos Romoje 
rektoriui, patobulinti ir išplėsti 
informacijų paskelbimo priemo
nes bei budus, šeštadieniais ir 
sekmadieniais santarybos posė
džių nebus. Savo apaštališkame 
laiške viso pasaulio katalikams 
vyskupams šv. Tėvas rekomen
duoja popiežiaus Jono XXIII 
maldą Į šv. Dvasią įjungti i vi
sas lotynų apeigų Mišias. Kreip
damasis Į pasauliečius, šv. Tėvas 
ragina pagausinti artimo meilės 
darbus, ypač pagelbstint varg
šams ir ligoninis.

• Klaidingos nuomonės ir jų 
pasmerkimas. Niujorko Tėvų jė
zuitų leidžiamas savaitinis žur
nalas “America” paskelbė Ro
bert A. Graham, SJ, straipsni 
“Civilinės teisės ~ Bažnyčioje”. 
Autorius pastebi, kad paskuti
niaisiais metais yra girdėjęs ne
maža nusiskundimų iš katalikų 
mokslininkų dėl Vatikano Ofi- 
cium kongregacijos sprendimų. 
Tarp nusiskundimų pastebima, 
kad veikalai pasmerkiami, visai 
neatsiklausus autoriaus paaiški
nimų; dėstytojai .pašalinami iš 
pareigų be ypatingų kaltinimų; 
ginčijamuose dalykuose daromi 
sprendimai be specialistų atsi- 
klausimo ir pan. Straipsnis susi
laukė didelio atgarsio. Privataus 
pobūdžio atsakyme Oficium kon
gregacija pareiškė, kad yra 
svarstomos autorių išdėstytos 
mintys, be.t ne intencijos, kurias 
jie galėjo turėti veikalą rašyda
mi. Kuri nors knyga pasmerkia
ma tik po ilgų studijų. Pirmiau
sia, keletas tos srities specialis
tų paruošia savo nuomonę, kuri 
svarstoma 25 teologų ir kanonis- 
tų iš Įvairių tautų. Po to specia
listų ir patarėjų dokumentuotos 
nuomonės perteikiamos devy
niems kongregacijos kardino
lams. Priėjus prie galutinio 
sprendimo, jis dar pateikiamas 
popiežiui, kaip Oficium kongre
gacijos prefektui. Tame pačiame 
pareiškime minima, kad auto
riai daugumoje atvejų išklauso
mi ir raginami atitaisyti klaidas. 
Veikalo pasmerkimas naudoja
mas vien kaip paskutinė priemo
nė. Doktrinalinių pasmerkimų 
pasitaiko mažiau negu vienas 
per metus.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
5EGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 

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

Įvairūs 
siuntiniai į Lietuva, Latviją, 

Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R.

IX Siunčiame _^X*.-. Jūsų sudarytus ir ap-IS lxunQuOS« paprastu ir oro pasru draustus įvairius
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, 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 ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

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

7 vai. vakaro, šeštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 

Ponia V. Juraitis.
SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Netesėti vakariečių pažadai
F. D. Roosevelt ir W. Church

ill, riekdami betkuriomis prie
monėmis savų kraštų gerovės, ne
žiūrint kiek kitos tautos benuken- 
tėtų ir kurių išdavų ateityje be
sulauktų, pasirašė taip vadinamą 
Atlanto Chartą 1941. VIII. 14 d., 
Newfoundlande.

Ten užtikrino, kad nebus sie
kiama užgrobti svetimų žemių, 
daryti betkuriuos valstybių sienų 
pakeitimus neatsiklausus tautų, 
kad bus leista tautoms laisvai pa
sirinkti valdymosi santvarką, kad 
didelėm ir mažom tautom bus 
užtikrinta ūkinė gerovė ...

šeštajame paragrafe kalbama 
apie panaikinimą vokiškosios 
priespaudos, apie vokiečių pa
vergtų tautų laisvę. Jaltos pasita
rimuose 1945. II. 4-11, kurie žy
miai pavėluoti, aiškiai nusakyta, 
kad nacių pavergtosioms tautoms 
turi būti* suteiktos teisės demo
kratiniu būdu sudaryti valdžią, 
kuri būtų suvereni savo tautos 
reikalų tvarkytoja.

Vos paskelbus Atlanto Chartą, 
kurią vėliau, pasirašė eilė valsty
bių, neišskiriant nė sovietų, JAV 
ėmė protarpiais svyruoti. Potsda
mo pasitarime eilę klausimų pali
ko atvirais, nes anuomet dar bu
vo tikėtasi, kad pavyks sukviesti 
taikos pasitarimus, kuriuos sovie
tai sugebėjo anuomet atidėti, vė
liau juos palaidoti ir galop gra
sinti vakariečiams.

Nedaug vilčių davė San Fran
cisco, mieste šauktasis susirinki
mas 1945. IV. 25 - VI. 26 Jungti
nėms Tautoms steigti. Pavergtų
jų tautų viltys išblėso, nes išsky
rus žodines užuominas apie vals
tybių Įsipareigojimų tesėjimą, už
puolikų sutramdymą, tautų apsi
sprendimo teisės Įgyvendinimą,

Tolimose lietuviu salose 
Ii

-- ------------------------ K. PR.GAIDA --------------------------

LIETUVIAI
KAUBOJŲ MIESTE
Iš Edmontono į Calgary, garsų

jį Stampede ir kaubojų miestą, 
tik apie 200 mylių. Automotrisė 
nurieda per 3,5 vai. Miestas tru
puti mažesnis už Edmontoną, Al
bertos piov. sostinęf turi 270.000 
gyventojų. Aplinkui žemės, ma
tyt, nelabai derlingos, ir ūkinin
kai turi didelius plotus žemės— 
tūkstančiais akrų. Verčiasi gyvu
lių auginimu. Apylinkėse matyti 
tipiški Calgary kaubojai — rai
teliai su labai plačių kraštų skry
bėlėm. Ir čia netrūksta lietuvių. 
Kiek gi jų yra? Pagal visuotinio 
surašymo duomenis — 342 (184 
vyrai, 158 moterys). Vietiniai lie
tuviai, kuriuos suskubau aplanky
ti, sakė — tik apie pusė tiek.

KAIP ČIA ATSIRADO • 
LIETUVIAI?
Kiek teko patirti, Calgary gy

vena daugiausia senosios ateivi- 
jos tautiečiai, atvykę prieš I D. 
karą ir po jo, nors yra netaip ma
žai ir naujųjų. Teko pasikalbėti 
su vienais ir kitais. Antai, p. An
dersonas, buvęs Andriukevičius 
pasakojo atvykęs Kanadon laimės 
jieškoti 1910 m. ir pradėjęs ūki
ninkauti Swift Current apylinkė
se prie Regina miesto. Kai užėjo 
blogi laikai, vadinamoji depresi
ja, buvo labai sunku — vos vos 
galėjo išsiversti. Jieškodamas 
lengvesnio gyvenimo pardavė ūkį 
ir atsikėlė į Calgary, kur gavo 
darbo, Įsigijo namus ir pamažėl 
gražiai Įsikūrė. Dar ir dabar jis 
dirba prie statybos, bet jau pas
kutinius metus. Sako: užteks, jau 
prisidirbau! Panašiais keliais at
vyko į Calgary ir daugiau tautie
čių. Atrodo, nemaža grupė jų at
vyko 1928-9 m. Apie tai patyriau 
pas p. Grigus, kur dažnai sueina 
nemažas būrys bičiulių. Su p. 
Gluoksniu ir p. Andersonu patai
kėm pas juos penktadienio vaka
rą ir radom kokį desėtką tautie
čių. Visi buvo linksmi savoj drau
gijoj. P. Grigas, pilnas sąmojaus, 
pasakojo apie savo darbą ūkyje 
ir geležinkelio tarnyboje. Sakėsi 
atvykęs Į Calgary 1928 m., o jo 
žmona — 1929 m. Panaši ir kitų 
ten buvusių atvykimo istorijai 
Pas p. Leščinskus sužinojau, kad 
dalis lietuvių atvyko Į kasyklas 
prie Lethbridge ir vėliau persi
kėlė Į Calgary. J. Dubauskas, nau
jas ateivis, pasakojo, atvažiavęs 
iš Lethbridge, kur turėjęs atlikti 
darbo sutarti runkelių ūkyje. Vė
liau atvykęs Į Calgary ir čia gra
žiai įsikūręs su visa šeima.

BESIVARŽANČIOS 
DRAUGIJOS
Calgary mieste veikia du lietu

vių organizuoti vienetai Bendruo
menė ir Draugija. Abiem priklau
so apie 100 narių. Tos organiza
cijos labai panašios savo tikslais 
ir yra beveik paralelinės. Draugi
jai priklauso daugiausia senieji 
ateiviai, nors apie 25% sudaro 
naujieji. Buvo laikai, kad abi or
ganizacijos trynėsi, bet dabar pa
dėtis pagerėjo — abi bendradar

ginčų sprendimą ateityje, — vis
kas palikta sovietų malonei. 
Jungtinėse Tautose, kai JAV tu
rėjo neabejotiną daugumą, daž
nai linksniuodavo pavergtos Lie
tuvos vardą, priminė jos au^, 
tačiau jai išlaisvinti nepajudino 
nė mažojo piršto.

Pavergtoji lietuvių tauta tikė
jo, kad JAV, karui pasibaigus, 
kai jos buvo savo galybės augštu- 
moje, darys su jų garbe susiju
sius žygius tautoms iš vergovės iš
laisvinti. Ji puoselėjo viltis, jog 
lietuvių tauta, buvusi Sovietų Są
jungos ir Vokietijos auka, su
lauks paramos savo valstybei at
kurti ir galės laisvai savo krašte 
tvarkytis. Deja, JAV Valstybės 
Departamentas i š dokumentų 
apie nacių ir sovietų santykius 
nepanoro padaryti likiminių iš
vadų ne tik lietuvių tautai, bet ir 
JA Valstybėms.

Besąlyginės kapituliacijos 
pasekmės

Kasablankoje 1943. I. 14-26 
įvykusiame pasitarime F. D. 
Rooseveltas Įperša W. Churchil- 
liui, Ch. de Gaulle ir gen. Giraud 
Vokietijos besąlyginės kapitulia
cijos mintį. Paskelbus besąlyginį 
vokiečių pasidavimą, visos politi
nės pasekmės ir atsakomybė ati
teko JAV, kurios šią minti puo
selėjo ir, pasitelkusios Sovietų 
Sąjungą, Britaniją ir iš dalies 
Prancūziją, ją Įgyvendino. Jei na
cių Vokietijos politika buvo pa
smerkta, jei kaikurie jos vykdy
tojai pasmerkti mirti, o kaikurie 
ir šiandieną tebekali, nuoseklu, 
kad ir jos sutartys, sudarytos vo
kiškajam imperializmui Įgyven
dinti turėjo būti laikomos nega
liojančiomis.

Lietuvai pavergti sąlygas su

biauja. Tuo reikalu teko išsikal
bėti su Bendruomenės apylinkės 
pirm. L. Rasteniu ir sekr. Pr. 
Gluoksniu. Jiedu reiškė viltį, kad 
su laiku viskas susitvarkys*. Jau 
ir dabar didžiąsias šventes abu 
Vienetai mini kartu ir lankosi pa
rengimuose,! L. Rastenis yra 
švenčioniškis, buvęs išvežtas į 
Vorkutos kone, stovyklą, bet su 
lenkų kariais paleistas. Jis pasa
kojo apie Calgary veiklos sunku
mus, stoką vadovų ir t.t. Sukvies
ti žmones kuriai nors šventei be 
gėralų esą neįmanoma.

Aplankėm ir Lietuvių Dr-jos 
pirm. B. Jaugą, puošniai Įsikūru
sį erdviame pastate. Jis yra jau
nas atvykęs Kanadon, tarnavęs! 
jos kariuomenėj, dirbęs visokius

Calgary,'Kanadoj, lietuvių grupė garsiajame miesto parade — 
“stampede”.

darbus ir dabar su kitu turįs bi
lijardo klubą. Jo žmona, buvusi 
Sparauskaitė, užaugusi ūkyje, 
gražiai kalba lietuviškai. B. Jau- 
ga, paklaustas apie Draugiją, aiš
kino, kad vienybės visų Calgary 
lietuvių ir jie nori, tik ligšiol nie
kas neparodęs kelio. Jos nariams 
taip pat rūpįs Lietuvos laisvini
mas, tik jie nenori priklausyti 
Rytams (Montrealiui, Torontui). 
Visas reikalas galėtų pasikeisti, 
jeigu 75% Dr-jos narių kitaip nu
tartu.

KUNIGO KLAUSIMAS
Vienas veikėjų Calgary pasa

kė: “Jei būtų kunigas, viskas pa
gerėtų”. Mat, buvau užsiminęs 
apie šeštad. mokyklą, kurios nė
ra. O klausti paskatino mano su
tikti vaikai, kurie lietuviškai ne
suprato paprasčiausių mano klau
simų. Ir kur jie supras, kad ne
turi kur išmokti. Taigi — nei ku
nigo, nei mokytojo. Kodėl taip 
yra? Apsilankęs pas kun. Kairiū- 
ną, gyv. tame pačiame Calgary, 
sužinojau, kad jis apie porą metų 
dirbęs su lietuviais, bet taip susi
klosčiusios sąlygos, kad negalėjęs 
tęsti darbo ir dabar laikąsis nuo
šaliai, be to, turįs Įsipareigojimų 
vienam seserų vienuolynui. Gir
dėjau, kad Medicine Hat vietovė
je gyvena antras lietuvis kunigas 
Petravičius, gimęs Kanadoj, bet 
mokąs šiek tiek ir lietuviškai. Jis 
priklauso vietos vyskupijai, ir lie
tuviams pasitarnauti negali. Tai
gi, Calgary lietuviai praktiškai 
gyvena be savo kunigo. Tik ret
karčiais jie pasikviečia kun. Iz.

darė Sovietų Sąjungos-Vokieti
jos 1939 m. rugpjūčio mėn. 23 d. 
sutartis. Šią gėdingą sutartį JAV 
turėjo pasmerkti ir pareikalauti, 
kad rusai iš Pabaltijo atitrauktų 
karines pajėgas bei netrukdytų 
tautoms laisvai atkurti savo vals
tybes. Iš Irano rusai kariuomenę 
1946 m. atitraukė ne todėl, kad 
Teherane 1943. XI. 28-XII. 1 
Rooseveltas, Churchillis, Stalinas 
pasisakė už Irano vienovę ir lais
vę, bet tik todėl, kad JAV ir Bri
tanija ėmė grasinti jėga. Pabalti
jo valstybių geopolitinė ir strate
ginė svarba nemažesnė už Irano. 
Lietuviai patrijotai, tikėdami JA 
V-bių konstitucija, kuri Įpareigo- 
Ja siekti laisvės ne tik amerikie- 
iams, bet ir visoms tautoms, ti

kėdami Į JAV užsienio politikos 
teisingumą ir paskelbtuosius pa
žadus pavergtas tautas išlaisvinti, 
stojo prieš pavergėją Į nelygią 
kovą. Lietuva stengėsi savo lais
vę ginti betkuria kaina ir aukoti 
geriausius savo sūnus ant laisvės 
aukuro. Tik vėliau buvo praregė
ta, kad, vakariečiams pasirinkus 
nuolaidų kelią, tautai žalinga ir 
Lietuvos sąlygose tolygu savižu
dybei. Tuo metu, kai lietuvių tau
tos veiklusis pasipriešinimas ėmė 
tilti, kaip nūdieniai sovietiniai 
šaltiniai tvirtina, JAV ėmė žaisti 
neatsargų žaidimą lietuvių ranko
mis ir nevieną patrijotą siuntė 
pražūtin, nors politiškai ir nema
nė daryti jokio žygio lietuvių tau
tai išlaisvinti. Pastaruoju metu 
JAV jau ėmė viešai trauktis iš 
taip vadinamo “pavergtųjų tautų 
laisvinimo baro” ir pritildyti prie
mones, kuriomis anksčiau skati
no lietuvius bent tylomis priešin
tis pavergėjui.

Grigaitį iš Edmontono. Bet ir šis, 
turėdamas Įsipareigojimų savo 
gyvenamoje vietovėje, negali daž
nai atvažiuoti. Gaila, kad taip yra. 
Faktiškai, visam Albertos trikam
piui Edmontonas — Calgary — 
Lethbridge reikėtų pastovios mi
sijos, kuri aptarnautų ten gyve
nančius lietuvius. Pagal oficialią 
statistiką, tose srityse gyvena 
943 lietuviai, įskaitant Leth
bridge su 138 tautiečiais. Tiesa, 
darbo dirva sunki, bet nėra ne
galima.

PASIEKĖ ŽYMESNES 
POZICIJAS
Calgary pavyko sužinoti tik ke

letą pavardžių tų lietuvių, kurie 
pasiekė žymesnes pozicijas. J.

Kasiulaitytė-Kossel yra gimnazi
jos mokytoja; p. Martin-Baronai- 
tė — pr. mokyklos mokytoja; 
John Snit-Sniečkus — advokatas, 
dirbąs vienoj naftos b-vėj; p. 
Baltrušaitis — inžinierius; inž. 
Alfr. Barkauskas, R. Barkauskas 
ir K. Jauga yra rangovai, sudarą 
statybos b-vę “Becker Construc
tion Co.”;. Andersonas — inžinie
rius, V. Grigas—geležinkelio tar
nyboj, A. Kaziūnas — matininkas 
ir t.t. Jų galbūt, yra ir daugiau, 
bet per trumpą laiką neteko suži
noti. Daugumas dirba Įvairiose 
oramonės Įmonėse, prie* statybų 
ir pan. Apylinkėse taip pat yra 
lietuvių ūkininkų.

(Bus daugiau)

Bananai ne tik 
, beždžionėms
Dr. R. F. Scott, patologijos pro

fesorius, Albertos gydytojų suva
žiavime pareiškė, jei visi valgytų 
daugiau bananų, nebūtų tiek 
daug mirtinų širdies smūgių. Pa
gal profesorių, R. Afrikos gyven
tojai minta beveik bananais ir 
pas juos arterijų sukalkėjimas, 
vedąs prie širdies atakų, yra be
veik nežinomas. Visai priešingai 
esą §. Amerikoje, kur beveik 
kiekvienas žmogus turi iš dalies 
sukietėjusias arterijas, š. Ameri
kos gyventojų maiste esą apie 40 
% riebalų, tuo tarpu afrikiečių 
maiste tik 10%.
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Naujosios valstybės

SOMALIJOJ DAUGIAU 
KUPRANUGARIŲ KAIP ŽMONIŲ

V. ZALATORIUS
Somalijoje, kuri yra toliausiai 

į rytus atsikišusi Afrikos valsty
bė, yra beveik du su puse milijo
no kupranugarių ir tik du milijo
nai gyventojų ketvirčio milijono 
mylių plote. k

Bet Somalija ne tik geografiš
kai yra “rytinė” valstybė. Jos už
sienio politika paskutiniaisiais 
metais taip pat vis daugiau ir 
daugiau krypo Sovietų Sąjungos 
ir Raudonosios Kinijos pusėn.

Tas ideologinis palinkimas rau
donųjų link yra negatyvi reakci
ja prieš vakariečius ir vakarie
čiams draugišką Etiopiją. 1963 
m. kovo mėn. Somalija nutraukė 
diplomatinius santykius su Brita
nija, nes ši atsisakė Somalijai ati
duoti šiuo metu prie Kenijos pri
skirtą ir daugiausia somaliečių 
apgyventą šiaurės pasienio sritį. 
Kenija gauna nepriklausomybę 
š. m. gruodžio 12 d.

Teritoriniai reikalavimai
Panašių pretenzijų somaliečiai 

reiškia ir į Etiopijos valdomą 
Ogadeno sritį, kuri trikampiu yra 
giliai Įsiterpusi Į Somali jos teri
toriją ir dėl kurios ginkluoti su
sirėmimai vyko dar prieš Somali
jai gaunant nepriklausomybę 
1960 m. Š. m. rugpjūčio mėn. vi
duryje Somalija apkaltino Etiopi
ją, esą ji bombardavusi keletą 

i pasienio kaimų ir užmušusi kelis 
šimtus žmonių*. Etiopiečiai skun
džiasi, kad Ogadeno srityje visą 
laiką veikia somaliečių atsiųsti 
partizanai, terorizuodami vaidi
ninkus ir sabotuodami susisieki
mą ir ūki.

Somaliečiai skubiai kreipėsi į 
JAV, kad šios jai suteiktų “de- 
fensyvinių” ginklų apsiginti nuo 
etiopiečių. JAV pažadėjo. Jos 
tąip pat *duoda ginklų Etiopijai 
už 10 mil. dolerių kasmet kaip 
nuomą už radijo stoti Asmaroje.

Somaliečiai pilni kartėlio ir 
prancūzams, kurie dar tebelaiko 
užėmę taip vadinamą Prancūzų 
Somalija, apimančią 9.000 kv. 
mylių ir turinčią 50.000 somalie
čių. Prancūzų Somalija yra labai 
svarbi strategiškai, nes ji yra va
karinėje Babelmandebo sąsiaurio 
dalyje. Tas sąsiauris yra Raudo
nosios jūros ir Indijos vandeny
no Gibraltaras.

Džibučio uoste, Prancūzų So
malijoje, baigiasi pagrindinis 
Etiopijos geležinkelis, kurio kont
rolė duotų Somalijai i rankas 
svarbu koziri.

Politiniai rūpesčiai
Dėl visų šių teritorinių nusivy

limų Somalija ir kreipia savo 
žvilgsni i komunistus. Ji yra vie
na iš nedaugelio Afrikos valsty
bių, pripažįstančių R. Kiniją ir 
1963 m. gegužės mėn. pasirašė

Trumpėja darbo savaitė
Vokiečiai šiuo metu dirba 15% 

mažiau, negu tuoj po karo ir da
bartinė 44 vai. darbo savaitė grei
tai bus sutrumpinta iki 40 vai. 
Netik Vokietijoje, bet ir visoje 
Europoje darbo savaitė kas metai 
trumpėja.

Šveicarijos, Prancūzijos ir Ita
lijos darbininkai šiuo metu dirba 
žymiai daugiau negu vokiečiai. 
Britanijoj darbo savaitė praėju
siais metais buvo sutrumpinta iki 
42 vai. savaitėje. Trumpiausią 
darbo savaitę Europoje turi Nor
vegija, kur darbininkas dirba 
maždaug 39 vai.

Kaikurios Europos valstybės 
pralenkė Š. Ameriką atostogų at
žvilgiu. Italai per metus gauna 
švenčių ir atostogų net 36 dienas, 
vokiečiai — 33 dienas. Britai, 
nors ir turi trumpesnę darbo sa
vaitę, tačiau jų atostogų bei šven
čių vidurkis tėra 18 dienų.

Italai yra priešingi amerikie
čių 8 vai. darbo dienai. Jie skun
džiasi, kad tai jiems atimtų jų 
“siestą” arba 3 vai. pertrauką 
pietum. Jie nenori dirbti viršva

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

Be muito
dovanos Į 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 sv. rūkyto kum
pio, 2 s v. dži ovi n t u vaisiu.

AUGSTOS KOKYBĖS TĖKŠTI- 
LĖS. Reikalaukite mūsų pilno są
rašo.

GRAMERCY, N.Y.
118 East 28th Street, #906, New York 16, N.Y. • Tel. MU 9-0598

su Pekingu prekybos sutartį. Pa
galbą Somalijai teikia ir Sovietų 
Sąjunga.

Stebėtojai viliasi, kad draugys
tė su raudonaisiais yra laikinis 
dalykas. Somaliečiai yra geri ma
hometonai. Religija su komuniz
mu nesiderina. Gyventojų neraš
tingumas taip pat apriboja bet- 
kokios naujos ideologijos pasklei
dimą. Tik maždaug 5% somalie
čių moka rašyti ir skaityti. Visa
me krašte yra tik 33.000 radijo 
aparatų.

Tarp pasaulio milžinų
Vyriausybę sudaro “Somalijos 

jaunimo lyga”, kurios branduo
lys yra buvusioje italų Somalijo
je. Ministeris pirmininkas yra 
šermarkė. “Somalijos tautinė ly
ga”, kurios atstovų dauguma yra 
iš buvusios anglų* Somalijos, iš 
koalicinės vyriausybės pernai 
rugsėjo mėn. pasitraukė.

Premjeras Sarmarkė gudriai 
laviruoja tarp pasaulio milžinų. 
Praeitą lapkričio mėn. jis lankėsi 
Vašingtone ir meldė prez. Ken
nedy daugiau ūkinės ir karinės 
pagalbos. JAV “Taikos korpuso” 
savanoriai jau dirba Somalijos 
dykumose.

Pragariškai karšta
Somaliją gamta nuskriaudė. 

Klimatas čia yra sausas ir praga
riškai karštas. Augščiausios pa
saulyje temperatūros užregistruo
tos prancūzų Somalijoje, nors 
būna naktų čia ir su šalna.

Žemės turtų beveik jokių nė
ra, todėl ir 90% žmonių verčiasi 
kuprių, avių, ožkų ir karvių augi
nimu. Tie, kurie gyvena pajūry
je, gaudo žuvis ir perlus. Pajūrys 
uolėtas, be Įlankų ir uostams ne
tinka. Krašto viduje daug dyku
mų ir ganomos žemės daugiau tik 
Vebi šebelio ir Džiubos upių slė
niuose. Pavasarį tie slėniai daž
nai užtvinsta.

Miestų šiame krašte nedaug, 
nors sostinėje Mogadišiuje pri- 
skaitoma 90.000 gyv. Kiti žymes
nieji yra Hargeisa su 30.000 gyv. 
ir Berberą su 15.000. Kelių tink
las tesiekia 10.000 km, kuriais te- 
važinėja 10.000 automobilių, 
įskaitant sunkvežimius ir auto
busus.

Prieš karą didžiausią Somali
jos dali valdė italai. Kartu su už
kariauta Etiopija Somalija suda
rė rytinę italų Afriką. Karui pra
sidėjus, Mussolinis pajėgė užim
ti anglų Somaliją, bet išlaikė ją 
tik pusmeti — iki 1941 m. pra
džios. Prancūzų Somalija, kaip ir 
didžiuma kitų jų kolonijų Afri
koje, pasiliko ištikima Vichy vy
riausybei ir buvo sąjungininkų 
užimta tik 1942 m. pabaigoje.

landžių. Vidudienį eidami namo 3 
valandom, dažnai išbūna darbe 
iki 8-9 vai. vakaro. Kai vyriausy
bė norėjo įsikišti ir panaikinti 
“siestą”, unijos pasipriešino ir 
Įrodinėjo, kad vyrai neturėtų už
tektinai laiko savo šeimoms.*

V. K.

Už 35 metų - 6 bil. 
gyventojų

Dabartinis viso pasaulio gy
ventojų skaičius yra apie 3 bili
jonai. Prieauglis didėja maždaug 
2% kas metai, tad už 35 metų 
gyventojų skaičius padvigubės.

Nuo Kristaus gimimo užtruko 
1700 metų, kol gyventojų skai
čius padvigubėjo; nuo 17 š. pasie
kė dabartinį skaičių. Jei gyven
tojų skaičius būtų didėjęs tokiu 
greičiu nuo Kristaus gimimo, 
kaip dabar, tai šiuo metu būtų 
100 gyventoją kiekvienai kvadra
tinei pėdai žemėje. Didžiausias 
gyventojų prieauglis yra atsiliku
siuose kraštuose.

Pinigai į 
Sov. Sąjunga

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%.
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PLB SEIMUI PRAĖJUS
P. LEMS

Antrasis PLB seimas buvo di
delis įvykis ne tik Kanados lietu
viams, bet ir visai mūsų išeivijai. 
Buvo matyti, kad PLB užima stip- 

/ resnes pozicijas lietuvių išeivijos 
/ gyvenime ir galima spėti, kad ji 

su laiku pasidarys vyriausias iš
eivijos veiksnys, nes PLB seimo 
mandatas gautas iš visų kraštų 
lietuvių rinkimų būdu.

Pirmasis ir antrasis
Antrasis PLB seimas savo 

apimtimi ir lietuvių susidomėji
mo atžvilgiu gal buvo didesnis, 
negu pirmasis seimas Niujorke 
1958 m., kur čia rašančiam teko 
irgi dalyvauti stebėtoju. Įėjus 
Prisikėlimo salėn seimo posėdžių 
metu teko nustebti atstovų ir 
publikos gausumu ir gera akusti
ka (atstovai kalbėjo per mikrofo
ną). Galbūt salės didumas ir jau
kumas prisidėjo prie įspūdingu
mo ir seimo geros nuotaikos. Niu
jorke seimas posėdžiavo kukles
nėse patalpose, bet ten koncertas 
ir balius buvo didesni ir įspūdin
gesni. Toronte dėl koncerto, įvy
kusio O’Keefe Centre, buvo daug 
nusiskundimų, bet palyginus su 
seimo darbais tai antraeilis daly
kas. Be seimo oficialiuose posė
džiuose svarstytų klausimų, daug 
reikalų išsiaiškinta seimo per
traukų metu įvairiuose pobūviuo
se ir'privačiuose susitikimuose. 
Turėjome progą rūpimais klausi
mais pasikalbėti su kompetetin- 
gais asmenimis.

Dr. A. Razmos pareiškimas
Labai svarbūs lietuvybės išlai

kymo ramsčiai yra Lietuvių Fon
das, Vasario 16 gimnazija ir Lie
tuvos Enciklopedija. Mums įdo
mu buvo pasikalbėti su tų institu
cijų vadovais: JAV Liet. Fondo 
tarybos pirm. dr. Razma, Kana
dos Liet. Fondo organizac. kom. 
pirm. V. Ignaičiu, Vokietijos kr. 
vald. pirm. kun. dr. Aviža ir L. 
E. leidėju J. Kapočium.

Lietuvių Fondas JAV įsisteigė 
prieš porą' metų ir jau turi kapi
talo $85.000, kurio nuošimčius 
skiria lietuvybės išlaikymui. Dr. 
Razma mano, kad dar šiais metais 
Fondas pasieks $100.000. Man 
suabejojus dėl Kanados Liet. 
Fondo silpno veikimo ir paklau
sus ar nevertėtų jį prijungti prie 
JAV Liet. Fondo,' dr. Razma at
sakė ne, nes faktinai tai yra tas 
pats fondas. Steigdami JAV Liet. 
Fondą iniciatoriai išreiškė pagei
davimą, kad kiekviename krašte 
būtų to Fondo lyg ir skyriai, pri
taikyti prie vietos sąlygų. Dėlto 
jis pasiuntęs V. Ignaičiūi ALF 
įstatus, kuriuos Kanados kr. ta
ryba, kiek pakeitusi, praeitais 
metais Otavoje priėmė. Pagal V. 
Ignaitį, Kanados Liet. Fondas 
jau turi apie pustrečio tūkstan
čio dolerių, bet aukotojų skaičių 
galima ant pirštų suskaityti. Pa
gal lietuvių skaičių ir pajėgumą, 
Kanados ir JAV Fondai turėtų 
augti pastoviu santykiu 1:10 ir 
Kanados Fondui per metus rei
kia gauti bent šimtą šimtiniukų. 
Pirm. V. Ignaitis sutiko, kad iki 
šiol apie Kanados Lietuvių Fon
dą buvo permažai propagandos.

Pokalbis su kun. B. Sugintu
Vasario 16 gimnazijos rėmimo 

reikalu seimas priėmė nutarimą, 
atmetantį betkokius abejojimus 
dėl tos gimnazijos rėmimo tiks
lingumo. Didžiausia šiai gimnazi
jai parama iš užsienio eina per

kun. B. Sugintą Čikagoje. Jis tu
ri 50 rėmėjų būrelių, iš kurių su-

siunčia po $900. Žinodamas kaip 
nelengva yra surinkti įnašus is 
vieno būrelio, užklausiau kun. 
Sugintą, kaip jis pajėgia surinkti 
įnašus iš 50 būrelių? Jis šypsoda
masis atsakė: “Man tai yra nie
kis, tiktais daug batų nuplėšiu 
bevaikščiodamas pas būrelių na
rius”.

Vokietijos lietuvių 
atstovo vizitas
Iš Vokietijos atvykęs į seimą 

kr. valdybos pirm. kun. dr. Avi
ža atsilankė pas Toronto būrelii} 
vadovus paskatinti juos gimnazi
jos rėmimo darbe. Ta proga teko 
smulkiau pasikalbėti gimnazijos 
reikalais. Ši gimnazija yra kraš
to valdybos žinioje. Mokinių yra 
dabar 90, kurių didesnė pusė ne
seniai atvykę iš Lietuvos. Trūks
ta mokytojų. Gimnazijos praplė
timo statybą jau vykdoma ir šį ru
denį numatoma baigti. Tas kai
nuos 750.000 DM, iš kurių du 
trečdaliu duoda vokiečių valdžia, 
o vieną trečdalį — apie $60.000 
teks surinkti iš lietuvių. Labai 
sunku esą, kad daug būrelių ne- 
beatsiunčia savo įnašų. Toronte 
faktinai veikia tik trys būreliai. 
Net Hamiltone, kur ankščiau taip 
pavyzdingai veikė 6 būreliai, jau 
pusantrų metų nebegirdėti. Ge
riausia išeitis yra ši: Visos Kana
dos lietuvių apylinkių valdybos 
turėtų padaryti didelę rinkliavą 
šiai - gimnazijai paremti. Tokias 
rinkliavas reikia daryti kiekvie
nais metais, nes būreliams suny
kus, parama iš Kanados pasidarė 
menka (3-4 būreliai pasiunčia 
apie $1000 į metus). Krašto val
dyba turėtų imtis iniciatyvos.

Baigiama Liet. Enciklopedija
Dėl Liet. Enciklopedijos leidi

mo J. Kapočius pasakė, kad jis tą 
darbą ištesės ir kitais metais LE 
leidimas bus užbaigtas, bet, sako, 
jis iš to verslo išeis tuščias ir be 
sveikatos; ne tik jokios pensijos 
nebus ištarnavęs, bet dar paliks 
skoloje. Esą vien Toronte yra ne- 
atsiskaičiusių už LE $15.000 su
mai ir jokie raginimai nepadeda. 
Paklausus ar nėra galimybės pri
verstiniu būdu skolą išjieškoti, 
J. Kapočius atsakė — tokia gali
mybė yra ir teks ja pasinaudoti. '

Naujasis popiežius ir komunizmas
Įdomus yra Vienos kardinolo I me jokių politinių sąlygų ir nori- 

Koenig pareiškimas, padarytas i me, kad jie nesikištų į politinius 
birželio 26 d., kuriame palygina- dalykus”, 
mi Jonas XXIII ir Paulius VI: Atšaldyti šiems 
“Yra suprantamas susidomėji- įspūdžiams ir parei 
mas, ar naujasis popiežius tęs Jo- kurių pasaulinė spauda ir komu- 
no XXIII politiką Rytų Europoje nistų propaganda padarė toli ei- 
esančios K. Bendrijos atžvilgiu, nančią išvadą, o katalikams sukė- 
Šis klausimas man dažnai yra sta- lė nerimo ir baimės, Vatikano 
tomas dėlto, kad aš važinėjau Ry- radijas ir organas “L’Osservato- 
tų Europos kraštuose ir tos kelio- re Romano” neseniai paskelbė to
nes buvo laikomos vykdymu Jono kį oficialų pareiškimą: “Marksiz- 
XXIII politikos. Be abejonės, da- mas ir jo politinė išraiška — ko- 
bartinis popiežius pats pasisakys munizmas yra tiek krikščionybei,

Atšaldyti šiems pirmiesiems 
tams, iš

Pranešimas visuomenės dėmesiui

dėl šios problemos. Aš gi manau, 
kad Paulius VI darys viską, kad 
palengvintų katalikų padėtį ko
munistiniuose kraštuose. Jei aš 
ir visi kardinolai manome, kad 
Paulius VI tęs iki galo Jono 
XXIII pradėtąjį darbą, tai dar 
nereiškia, kad Paulius VI imit- 
tuos Joną XXIII; šios dvi asme
nybės yra labai skirtingos. Pau
lius VI tęs savo pirmtako idėją, 
tačiau tai padarys savu būdu, sa
vo forma, pagal savo tempera
mentą”.

Panašiai yra pasisakęs ir kard. 
Višinskis, grįždamas iš Romos. 
Liepos 6 d. Vienos stotyje jis pa
reiškė žurnalistams: “Naujasis 
popiežius tęs mirusio Jono XXIII 
politiką visuotinės santarybos, vi
sų krikščionių vienybės ir pasau
lio taikos išlaikymo srityse. Grįž
tu į Lenkiją pilnas vilties”.

Vengrijos vysk. Brezanoczy po 
audiencijos, kurią turėjo pas po
piežių Paulių VI, rašė: “Šv. Tėvas 
parodė didelio supratimo ir atjau
timo visiems klausimams, kuriuos 
palietėme audiencijoje. Aš buvau 
giliai nustebintas jo plačiu Veng
rijos katalikų reikalų pažinimu. 
Nėra paslaptis, kad daugelis lau
kė, jog su Jono XXIII mirtimi pa
sikeis ir Vatikano politika. Turi
me būti dėkingi Apvaizdai, kad 
naujasis popiežius Vengrijos rei
kalais tiek pat domisi, kiek ir jo 
pirmtakas”.

Čekoslovakijos sveikatos minis
teris iškunigis Plojhar birželio 17 
pareiškė, kad arkiv. Berano atve
jis galės rasti kokį nors sprendi
mą, jei “Vatikanas toliau eis Jo
no XXIII nužymėtuoju keliu”. O 
Vengrijos min. pirm, pavaduoto
jas Kallaj pasakė: “Esančios be 
vyskupų vyskupijos galės turėti 
vyskupus ir mes iš savo pusės ne
turime noro tai sukliudyti. Dargi 
esame Įsitikinę, kad tai bus nau
dinga. Katalikų Bendrijos vysku
pai tačiau turi pripažinti Vengri
jos įstatymus. Mes jiems nestato

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

DR. PIJUS GRIGAITIS šiemet spa
lio mėn. 16 d. mini savo 80 m. amžiaus 
sukaktį. Dr. Grigaitis yra žmogus su 
darbinga praeitimi: jį lietuviai pažįs
ta kaip ilgametį “Naujienų” dienraš
čio vyr. redaktorių, ALTos vykd. tary
bos sekretorių (dabar — centro val
dybos vicepirm.), gerą kalbėtoją, vi
suomenės veikėją, gabų žurnalistą*. Tai 
asmuo, kuris Amerikos lietuvių istori
joje paliko neištrinamus pėdsakus ir jį 
visada minės netik jo ideologijos žmo
nės, bet ir platieji lietuvių visuomenės 
sluogsniai.

Sukaktuvininko pagerbimui Čikago
je yra susidaręs komitetas, kuris spa
lio 26 d. Lietuvių Auditorijoje rengia 
pobūvį su trumpa dainų ir muzikos 
programa, vakariene bei sveikinimais, 
šio komiteto pirm, yra bankininkas 
Justinas Mackevičius, o vicepirm. tei
sėjas A. Wells ir prekyb. Dan Kūrai-

tis. Be šių, komitete yra: dr. J. Ado
mavičius, dr. J. Jerome, J. Kazanaus- 
kas, A. Ambrose, P. Dargis, dr. T. 
Dundulis, J. Skorubskas ir kt.

, tiek laisvai ir sąmoningai žmoni
jai nepriimtini. Nei laiko vyks- 

I mas, nei geografinė ar etninė pa- 
į dėtis nesuteikia marksizmui ir 
komunizmui savybių, kurios leis
tų juos rekomenduoti laisvoms 
tautoms, o ypač katalikams. Yra 
visų pareiga veikti, remti visas 
pastangas, kurios siekia taikos. 
Tačiau lygiai yra pareiga budėti, 
kad marksistinė ideologija neplūs
tų ir neįsibrautų į laisvąjį pa
saulį.

Dar nėra nei tarptautinės pa
dėties, nei atolydžio, nei istorinių 
sąlygų, kurios pateisintų nuolai
dumą arba palankumą marksiz
mui ir komunizmui. Komunisti
nio marksizmo įvairiausi bandy
mai, jo neišsemiama taktinė fan
tazija dažnai paveikia jausmus, 
sužadina simpatijas ar bent suke
lia abejonių ir tuo būdu sujaukia 
vertybes, susilpnina atsparumą 
laisvųjų žmonių, įvairių religijų 
tikinčiųjų ir katalikų prieš mark
sistinę - komunistinę ideologiją. 
Daug yra šio pobūdžio reiškinių: 
kaikurie susižavi augštais idea
lais, kurių komunizmas sakosi 
siekiąs, pritaria jo siekimams. Ki
ti, pasidavę jausmams, ima ma
nyti, kad komunizmas ir marksiz
mas jau yra humaniški ir pasi
keitę.

Šiandien kaip ir vakar, be jo
kių skirtumų, marksistinis komu
nizmas yra krikščionybės antite
zė, laisvės, tiesos, teisingumo ir 
taikos paneigimas. Rytuose, kaip 
ir Vakaruose, marksizmas ir ko
munizmas yra materialistinis ir 
ateistinis. Kaip Rytuose taip ir 
Vakaruose komunizmo praktika 
yra laisvės užgniaužimas ir bet- 
kokios religijos persekiojimas. 
Kaip Rytuose taip ir Vakaruose 
revoliucija ir klasių kova yra pa
grindinis metodas valdžiai pa
grobti. šio tikslo siekiant, gali 
įvairuoti tiktai būdai ir priemo-. 
nės.

Kaikurie prisitaikymai, kuriuos 
padiktuoja gyvenimo tikrovė ir 
kaikurie priemonių kaitaliojimai, 
nereiškia, kad .komunizmas jau 
pakeitė savo doktriną ar taktiką. 
Toji taktika yra dialektinė ir to
dėl tinkamą įvairioms aplinky
bėms.

Visų laisvų žmonių, o ypač ka
talikų,' sprendimai ir nusistaty
mas marksizmo ir komunizmo at
žvilgiu negali keistis. Marksisti
nės ir komunistinės ideologijos 
atžvilgiu reikia būti nepalenkia
miems ir nenuolaidiems, juo la-

me enciklikoje Pacem m Terris 
— duoda progos katalikams susi
tikti ir bendrauti net ir su tais, 
kurie neturi tikėjimo šviesos. Ta
čiau ir šituose santykiuose kata
likai turi būti budrūs, nuoseklūs 
ir niekad neiti į kompromisus re
ligijos ir moralės dalykuose”. 
(Neturėdami šio pareiškimo pil
no teksto negalėjome patikrinti 
vertimo tikslumo, ypač kaikurių 
terminų. Red.).

Aplamai, Paulius VI, nors dar 
visai neseniai pradėjo savo ponti
fikatą, bet jau spėjo be jokių nu
tylėjimų išreikšti savo aiškų nu
sistatymą komunizmo atžvilgiu. 
Tai patvirtina ir jo naujausias 
pasisakymas grupei katalikų dva
siškių audiencijos metu, rugsėjo 
6 d., Castel Gandolfo. čia Pau
lius VI pabrėžė, kad Katalikų 
Bendrija savo priešinimosi komu
nizmui nesumažins, ir kad nero
dys jokio svyravimo smerkdama 
klaidas, kurios šiandieninėj ben
druomenėj skleidžiamos.

T. J. (ELI)

Pesimistiškai gal
vojas ekonomistas

Raymond Scheyven, buvęs Bel
gijos ūkio ministeris ir dabartinio 
parlamento narys važinėjo po ko
munistinę Kiniją. Jis vieną mė
nesį užtrukusioje kelionėje aplan
kė Visus pramonės centrus Kini
joje. Pagal jį, aprangos trūks dar 
5 metus. Scheyven pareiškė, esą 
optimistai mano, kad užtruks 20 
metų, kol Kinija pramonės srity
je pasivys Vakarus, pesimistai — 
kad praeis 40 metų, o jis pats 
duodąs 60 metų.

Popiečio diagnozė

ONTARIO

Visuomenė kviečiama pateikti 
siūlymus planuojamos

SVEIKATOS APDRAUDOS
REIKALU

Ontario vyriausybė paskyrė komisiją, kuri:
1. Atsižvelgdama į gyventojų fizinę ir materialinę 
gerovę, o taip pat ir į socialinę, ekonominę ir medi
cininę naudą, galimą pasiekti įvedimu visuotinės svei
katos apdraudos — medical services insurance pro
gramos ...

turi tyrinėti, daryti apklausinėjimus, ruošti studijines 
diskusijas, kviesti ekspertus ir išklausyti jų pasiūly
mus ryšium su Medical Services Insurance įstatymu 163, 
išleistu 1962/63 m. Ontario provincijos parlamento 
sesijoj. ’ w

2. Atlikusi tyrinėjimus, ji paruoš pranešimą ir duos 
pasiūlymus, pagal nustatytas taisykles, Ontario minis- 
teriui pirmininkui ir Vykdomajai Ontario Tarybai. 
Numatantieji pateikti minėto įstatymo pakeitimus 
turi raštu pranešti tą savo ketinimą iki spalio 11 die
nos, ir pristatyti siūlomus pakeitimus (25 kopijas) 
iki lapkričio 15 dienos sekretoriui.

DR. J. GERALD HAGEY, 
pirmininkas

T. C. CLARKE, sekretorius 
Room 418, 67 College St. 

Toronto 1. Telephone 365-4024

NAUJA PREMJERA ČIKAGOJE
Čikagos Scenos Darbuotojų Są

junga spalio 12-ir 13 d. vietos te
atro mylėtojus supažindins su 
nauja savo darbo pastanga — A. 
Kairio 3 scenos atidengimų žais
mu “Popiečio diagnozė”.

Jau nuo ankstyvo pavasario 
Sąjungos valdyba su ponia Ado
maitiene priešakyje ir geriausie
ji aktoriai yra parengties stovy
je.. Tai bus šeštas Scenos Darbuo
tojų Sąjungos pastatymas.

Premjeros ašis — St. Pilka
Nežiūrint fakto, kad aktorių 

skaičius yra mažas (6), veikalas 
pareikalavo daug paruošiamojo 
darbo, pasirengimo, nuodugnaus 
išmąstymo ir pagalbinio persona
lo. Svarbiausias asmuo, apie ku
ri šis plataus užsimojimo ratas 
sukasi, be abejonės, yra režiso- 
rius Stasys Pilka. Iš jo sumanios

EUG. TAUTGINAS

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.

TAUTOS ŠVENTĖ šiemet Čikagoje 
praėjo mažai pastebėta. Ji kiek pla
čiau buvo prisiminta Cicero lietuvių 
kolonijoje, kur įvyko speciali progra
ma šiai šventei atžymėti. Ji buvo su
jungta su vaišėmis, kurios atbaidė to
kių pramogų vengiančius tautiečius. 
Gal nevisi buvo nusistatę prieš vaišes, 
bet buvo ir tokių, kuriems brangoki 
bilietai atrodė neįkandami. Atrodo, 
jog jau praėjo tie laikai, kada į minė
jimus tautiečiai ėjo laisvai, atiduoda
mi auką pagal savas išgales.

šiame minėjime dėmesys buvo skir
tas jaunimui, kuris parodė gražių su
gebėjimų: atliko meninę dalį, grojo šo
kiams. Gaila, kad rengėjai iki galo ne
laikė to jaunimo tinkamose ribose ir 
leido nusivaišinti.

g

MARIJAI VYŠNIAUSKIENEI mirus, 
vyrą, sūnų, dukteris ir gimines 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame —
Prunskų šeima

APATINIAI BALTINIAI

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . .
* Juokitės nuotakoms bei į/oirioms kitoms progoms — 

europiefrikome Ir konodiikome strtiufe.
* Jvoiriousiy rvfių skintos gėlės bei vazono i su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokiv lidirbinig dovanoms.

Kalbame taip oat vokiškai ir rusėto*

GP2-5

KOJINĖS

RUDENS SEZONO lietuvių visuo
meninė veikla buvo pradėta ALTos 
metiniu suvažiavimu rugsėjo 14 d. 
Sherman viešbutyje. Nors šiam suva
žiavimui buvo numatytos dvi dienos, 
tačiau visa programa buvo išsemta per 
vieną dieną. Ta prasme jis buvo gana 
sėkmingas, nes čia jau nesimatė “re- 
formistu” dvasios, kuri posėdžiautojus 
ypatingai buvo apnikusi praėjusių me
tų suvažiavime.

Suvažiavime dalyvavo 42 atstovai ar 
jų Įgalioti asmenys, atvykę iš Niujor
ko, Detroito, Wilkes-Barre, Mahanoy 
City ir, žinoma, Čikagos bei apylinkių, 
čia buvo padaryti keli veiklos prane
šimai ir išklausyti 3 referatai.

Primtose rezoliucijose pažymėtina 4 
nr. atžymėtoji, kurioje pasisakoma už 
ALTos veiklos plėtimą, kreipiant dė
mėsi Į jaunųjų lietuvių intelektualų 
Įtraukimą darban ir priėmimą naujų 
organizacijų ALTos sudėtin.

Taip pat išskirtina yra V rezoliuci
ja, sakanti: “Saukti visuotinį lietuvių 
kongresą 1964 m. Vašingtone, D.C., ir 
stengtis jį padaryti bendra didele lie
tuvių manifestacija”.

Šiuo darnios nuotaikos ALTos su
važiavimu buvo žengtas žingsnis tau
tiečius vienijančio kelio pusėn. Jeigu 
panašių žymių bus daugiau, šio sezo
no lietuviškos veiklos rezultatais galė
sime pasidžiaugti.

MARIJAI VYŠNIAUSKIENEI mirus, 
giliam liūdesyje likusius — vyrą ir dukras 

nuoširdžiausiai užjaučiame —
Viktorija ir Stasys Burdinavičiai

PADĖKA •
A. f A. KAZYS JUODVIRŠIS

mirė 1963 m. rugsėjo mėn. 4 d., palaidotas rugsėjo 7 d. šv. Jono lietu
vių kapinėse, Port Credit., Ont.

Nuoširdžiai dėkoju: Toronto Prisikėlimo parap. klebonui už suramini
mą skaudžiame momente, kunigams už atnašautas iškilmingas gedu
lingas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines, karsto nešėjams, aukojusiems 
šv. Mišioms už a.a. Kazimiero sielą, prisiuntusiems gėles, pareišku- 
siems užuojautą žodžiu ir raštu, lankiusiems velionį koplyčioje ir pa- 
lydėjusiems į amžino poilsio vietą, SLA 236 kuopos atstovui už atsi
sveikinimo žodį ir šv. Jono Kr. parapijos kleb. už nuvežimą į kapus 
pasirinkti palaidojimui vietos.

Ypatinga padėka Tėvui Kornelijui. OFM, kuris velionį regulia
riai lankė aprūpindamas šv. sakramentais, du vakarus vadovavo šv. 
rožančiaus atkalbėjime koplyčioje, atnašavo gedulingas Mišias, pasa
kė pritaikintą pamokslą, palydėjo velionį į kapines ir suteikė man vi
sokeriopą pagalbą tvarkant laidojimo reikalus, nes be tos pagalbos 
būčiau negalėjus, to skaudaus smūgio priblokšta, taip sklandžiai viską 
sutvarkyti.

Dar sykį visiems nuoširdus dėkui.
Nuliūdusi žmona

NAUJAI ATIDARYTA

Sutartis, pasirašyta, 
bet slėptuvės 

statomos
JAV kongresas nubalsavo skir

ti $190 mil. slėptuvių nuo atomi
nių bombų statybai. Tai pirmoji 
stadija viešųjų slėptuvių statymo 
programoje. Numatyta įrengti 
slėptuves 240 mil. žmonių. Visas 
projektas kainuos 2,1 bil. dolerių.

lietuviška stalių dirbtuvė
ARO

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

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

Res. Tel. LE. 6-5363 — Res. Td. RO. 3.2032
K. STRIAUPIS P. JONIKIS

ir gabiai teatrą valdančios ran
kos jau daug scenos darbų yra iš
vydę rampos šviesą. Gal todėl S. 
Pilkos darbai pasilieka ilgai gy
vi tuose, kuriems teatro menas 
yra alfa ir omega. Mūsų tarpe 
rež. S. Pilka yra užsirekomenda
vęs kaip nekvestijonuojamas sce
nos meno autoritetas. Jo sureži
suoti veikalai savo pavyzdingu
mu, augšta menine kokybe, deta
lių išpildymu prilygsta geriems 
amerikiečių pastatymams.

S. Pilkos vardas identifikuoja
mas su nuolatine mūsojo teatro 
pažanga, nes jis nesustingo laiko 
ar savo mokyklos formose. Prie
šingai, pažangumo ir jieškojimų 
prasme jis pralenkia šių dienų 
taip vadinamus modernistus. Su 
kiekvienu nauju darbu jis pasi
rodo vis įdomus, šviežias ir idė
jiškai šviesus. Gerai prisimena
me jo ankstyvesniuosius pastaty
mus Čikagoje ir kitur. S. Pilkos 
Įvestos naujovės šiandien jau ei
na kaip tradicija ar taisyklė. Vie
na tokių naujovių yra šeštadienio 
įvedimas. Ankščiau scenos veika
lai buvo vaidinami tik sekmadie
niais. S. Pilkos režisuotas J. Gru
šo “Tėvas” pirmą kartą buvo su
vaidintas šeštadienį ir nuo to lai
ko šeštadieniai virto premjeri
niais šeštadieniais. Veikalo karto
jimas — antroji S. Pilkos naujo
vė. Ankščiau, kad ir geri veika
lai, Čikagoje tebuvo pastatomi 
kartą ar du. Pilkos režisuoti 
“Naujieji žmonės” pvz. buvo kar
tojami net 10 kartų iš eilės.

Rūpestis — nesustingti
Kodėl dabar, po ilgesnio atsi

dūsėjimo, rež. S. Pilka ėmėsi to
kio sunkaus ir didelio darbo? At
sakymo reikia jieškoti jo paties 
meninėj prigimty, jo susirūpini
me lietuviškąja dramaturgija. Pa
siekęs retų augštumų, S. Pilka 
jaučia atsakomybės ir'įsipareigo
jimo svorį tremties scenai. Jo pa
tirtis ir išskirtinė padėtis mūsų 
teatro kultūrinėj plotmėj jam ne
leidžia ilsėtis ant pasiektų ar užsi
tarnautų laurų. “Nė vienas kultū
rininkas neturi moralinės teisės 
sustoti ir tuo silpninti lietuvių 
kultūrinį žygį įsiprasminiman, 
kurį mes vadiname vienu žodžiu 
— laisvė”, — pastebėjo kartą S. 
Pilka privačiame pasikalbėjime, 
šitas io troškimas bei nerimas pa
stūmėti lietuviškąją dramaturgiją 
pirmyn, i naujus kelius ir hori
zontus, duoti jai ko nors pažan
gesnio. nematyto, sakytume, pa
kelti teatrą ant augštesnio lyg
mens. nenasitenkinti kasdienybe 
ar laimėjimais — yra vienintelis 
S. Pilkos rūpestis šiandien.

Kas naujo premjeroje?
Rūpestis mūsų teatro pažanga 

ir atvedė S. Pilką iki “Popiečio 
diagnozės”. Kas yra šitoj kome
dijoj nauja? Reikia priminti, kad 
žaismo centre stovi ne vokiečių, 
amerikiečių ar pusiau lietuvių, 
bet grynai lietuviška šeima, susi
rūpinusi truks — plyš išlikti lie
tuviška, nors ir dangus griūtų. 
Taigi, idėiiškai, į sceną atkelia
mas pats žiūrovas.

Savita yra veikalo struktūra, 
ypač jo technika, kuri mūsų te
atro scenoje bus nauja. Visas 
žaismas suskirstytas į prologą, 3 
veiksmus ir 18 scenų. Visa tai 
valdoma šviesų pagalba, paįvairi
nant turiniui ir nuotaikai pritai
kyta muzika. Tam tikslui specia
lias dekoracijas ir meninį spren
dimą paruošė naujosios kartos ta
lentas dail. Vyt. O. Virkau, sude
rindamas vienoje scenoje net ke
turias harmoningai viena kitą pa
pildančias veiksmo eigos vietas.

“Popiečio diagnozė” yra nauja 
versija to paties autoriaus 3 v. 
komedijos “Diagnozė”, kuri buvo 
sėkmingai suvaidinta 1959 m. De
troite ir 1962 m. Winnipege, Ka
nadoje (sutrumpinta versija). Da
bartinė Čikagos versija turi pro
logą, yra labiau kondensuota, 
tekstas praturtintas dviejų pasta
tymų patirtimi ir daliai veikėjų 
duotos naujų charakterių spalvos.

Teisingai “Naujienų”' rugsėjo 
9 d. laidoje pažymėta,' kad “vei
kalas savaimingu būdu sprendžia 
jaunimo ir senimo nūdienėse są
lygose santykiavimą”. Tai buvo 
svarbiausia jo pasirinkime Sce
nos Darbuotojų Sąjungai, kuri 
savo veiklos pagrindu laiko gry
nai lietuviško teatro puoselėjimą.

Vaidina aktoriai (scenoj pasirody
mo tvarka): Juozas Raudonis — Pet
rą Naujokaitį, Birutė Briedienė — 
Kostę Naujokaitienę, Julija Cijūnelie- 
nė — Birutę Naujokaitytę, Edvardas 
Radvila — Joną Budrį, Elena Blandy- 
tė — Dr. Mildą Kaunaitę, Algiman
tas Dikinis — Matą Jankų. Dekoruo
ja dail. Vyt. O. Virkau, apšvietimą 
tvarko inž. K. Oželis, administratorius 
— V. Rukuiža, rež. padėjėjas — P. 
Beinoras. Premjeros spektakliai vyks 
Jaunimo Centro patalpose, 5620 S. 
Claremont Ave., šeštad. 7.30 v.v. ir 
sekmad. 3.30 p.p.

Sąjunga planuoja išvykas ir į kitas 
kolonijas. Vietovės, norinčios pasi
kviesti “Popiečio diagnozę”, prašomos 
rašyti Sąjungos pirm. S. Adomaitienei, 
6727 S. Campbell Ave., Chicago 29, 
Illinois, USA.

Kalėjimų reforma 
Švedijoje

Ar galima nusikaltėlį pataisy
ti? Kokiom priemonėm geriausia 
ji grąžinti į normalų gyvenimą? 
Tokius klausimus kelia Švedijos 
kalėjimų administracija. Daromi 
bandymai apgyvendinti 120 kali
nių mediniuose namuose, paskirti 
juos dirbti fabrike, mokėti nor
malų atlyginimą ir leisti savait
galiais lankyti savo šeimas. Kaip 
tie bandymai pavyks, sunku pa
sakyti.

švedijoie trūksta darbo jėgos, 
tad jau šiuo metu 50% kalinių 
dirba fabrikuose, 25% ūkiuose ir 
prie kitų darbų. Jų atlyginimas 
yra žemesnis ir dalis jo atiduoda
ma kaliniui tik jam išėjus iš ka
lėjimo. Tokia dirbančių kalinių 
programa vykdoma jau 10 metų 
ir ji pasirodė gana sėkminga.

/ *
Kuala Lumpur. — Siamo šokė

jai kultūros festivalyje atliko se
novišką šoki, kuriuo jų protėviai 
mėgindavo iššaukti lietų. Po 3 va
landų prapliupo lietus, atnešęs 
rekordini kritulių kiekį.

R.M.N.Pt


Pavergtoje tėvynėje
vogtą pakeleivį. Visur jam pavyko 
“pasiskolinti” didesnes ar mažesnes 
rublių sumas. Kauno miesto komite
tai, švietimo skyriai yra užversti pa
skolą davusių organizacijų telegra-

“POPULIARIAUSIA” SPAUDA
Atidarydamas periodinių leidinų 

parodą, R. Monkevičius, “Sąjungines 
spaudos” respublikinės direkcijos vir
šininkas, džiūgauja, kad šiuo metu 
Lietuvoje išleidžiami 92 laikraščiai ir. momis. Skamba telefono skambučiai 
žurnalai. Jų vienkartinis tiražas pa
siekęs 1.840.000 egz. Tūkstančiui gy
ventojų, girdi, išplatinama daugiau 
periodinių leidinių, negu Anglijoje, 
Danijoje ir Švedijoje. R. Monkevi
čius, žinoma, nutyli, kad tuos vienas 
į kitą panašius 92 leidinius lengvai 
galėtų nukonkuruoti vienas padores
nis laikraštis, turįs platesnę pasaulio 
įvykių apžvalgą, nepaliestą komunis
tų partijos cenzūros. Del savo parti
nio siauražiūriškumo dabartinės Lie
tuvos komunistinė spauda, deja, tė
ra paprasčiausias popierio eikvoji
mas. Išpūsti tiražo skaičiai neturi di
desnės reikšmės.

ĮRENGIMAI Š. VIETNAMUI
Hanojuje statomai įrankių gamy

bos įmonei vidinio transporto mecha- 
nizavimo projektą ruošia “Giprosta- 
nok” instituto Vilniaus skyrius. Lie
tuvos inžinieriai pasinaudoja įgytu 
patyrimu išpildant užsakymus Ku
bai, Indijai ir kitoms tropinio kli
mato šalims.

KIRPĖJAI IR FOTOGRAFAI
Nuostabūs dalykai vyksta Vilniaus 

“Pirmūno” kombinate, kuris jungia 
500 kirpėjų ir fofografų. Eilinio kir
pėjo alga, pagal nuostatus, yra 40-50 
rub. į mėnesį. Pavartęs algalapius, 
patvirtintus dir. N. Tiguncevo para
še, nustembi, kad kirpėjos Petrošie
nė, M. Zelmovič, J. Gutorman per 
mėnesį susirenka po 200 rublių, o 
jų draugės F. Mikelevičiūtė, A. Sola- 
diuvienė, F. Šeimovič — net iki 800 
rublių. Fotografo I. Toropovo mėne
sinis uždarbis svyruoja tarp 500-800 
rublių. Jo bičiulis V. Botko, tiesa, 
su savuoju foto aparatu neįstengia 
uždirbti daugiau 500 rublių. Matyt, 
jo aparatas prastesnis. Panašias al
gas susižeria kombinato vadovai ir 
komunistinės organizacijos vadai. 
Tuo tarpu tame pačiame algalapyje 
yra kirpėjų ir fotografų, turinčių pa
sitenkinti 30 rub. mėnesiniu atlygi- 

. nimu. Jie, mat, nepriklauso privile
gijuotųjų klasei.

KAUNO VALGYKLOSE
Kauno miesto partinės-valstybinės 

kontrolės inspektorius A. Leonavi
čius nusiskundžia Kauno valgyklo
mis. Daugumas jų turi lietuviškus 
pavadinimus — 
“Ramunė”, “Eglė’ 
tiekalai”, tačiau visose trūksta lietu
viško nuoširdumo. “Gulbėje” pvz. 
kontrolinės komisijos nariams pavy
ko rasti tik sūrio, dešrelių ir pomi
dorų. Padavėja P. Turčėlaitė nuo 
sūrio porcijos tuojau pat nusuko 15 
gramų. “Rūtoje” kasininkė priskai
tė virš kainos 5 kapeikas už šaltibarš- 
čius, 17 kap. už troškintą jautieną, 
po 2 kap. už pomidorus ir agurkus. 
“Dainoje” parduodami seni sumušti
niai, “Eglėje” lankytojai gauna atvė
susius patiekalus, o bufete nr. 
gaunami praskydę šaltibarščiai 
vandeningas kompotas.

Patikrinus patiekalus įvairiose ki
tose Kauno valgyklose, buvo nusta
tyta, kad 115 patiekalų turėjo su
mažintą svori ir kaloringumą. A. Le
onavičius dejuoja, kad kas antras 
kaunietis, besimaitinąs valgyklose, 
yra apvagiamas.

KELIONĖ BE PINIGŲ

iš Raseinių, Šeduvos, Ariogalos ir 
Radviliškio. L. Petruševičius tęsia 
savo “keliones”; pasinaudodamas ge
raširdžių žioplių paskolomis. Pragė
ręs gautus pinigus vienoje vietoje, 
jis keliauja į kitą ir vėl varsto or
ganizacijų duris.

IŠRADĖJŲ SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje buvo sušauktas išradėjų ir 

racionalizatorių suvažiavimas. Gar
bingiausias vietas posėdžių salėje už
ėmė “išradėjai” — kp ck pramonės 
ir statybos biuro pirm. J. Maniušis, 
min. tarybos pirm, pavad. K. Kairys, 
liaudies ūkio tarybos pirm. I pavad. 
N. Izvekovas. I garbės prezidiumą su
važiavimo dalyviai išrinko “išradėją” 
N. Chruščiovą. Daugiausia kalbų pa
sakė kiti panašaus plauko “išradė
jai” — komunistų partijos sekretoriai 
ir jos skyrių vadai. Tikrųjų išradėjų 
tarpe linksniuojami: elektros skaitik
lių gamyklos inžinierius R. Palma- 
nas, žuvies pramonės gamybinės val
dybos inž. S. Morozovas, elektrogra- 
fijos instituto dir. I. Žilevičius, Kau
no miesto techninio kabineto vedėjas 
B. Šiaudytis, Kauno Dzeržinskio stak
lių gamyklos šaltkalvis H. Aukštaitis, 
Vilniaus elektrinės inžinierė J. Novo- 
kolskaja, Pasvalio melioracinės staty
bos valdybos darbuotoja A. Navickie
ne, Kauno radijo gamyklos atstovas 
S. čirūnas, mokslinės-techninės infor
macijos ir propagandos instituto di
rektorius J. Zujus. —vkst—

Visi iš arti ir toli kviečiami
SPALIO 6 DIENĄ Į AUGŠTO LYGIO

KONCERTĄ.
Programoje:

a. pirmą kartą Kanados scenoje lietuvė solistė iš saulėtos 
Australijos GENOVAITĖ VASILIAUSKIENĖ;

b. lietuvių bičiulė australietė pianistė Miss Dorothy Oldham;
c. PLB pirmininkas J. Bačiūnas;
d. spalvotas lietuviškas filmas.

Koncertas įvyks KATEDROS MERGAIČIŲ GIMNAZIJOS SALĖJE — 
476 Main St. E., 6 valandą vakaro. Įėjimas: suaugusiems $1.50, moks
leiviams — 50 et. •' Rengia — Skautams Remti Dr-jos valdyba

STOVYKLAVIETĖS ĮRENGIMUI 
gauta aukų: $25: Hamiltono lietuvių 
bankelis “Talka”, po $10: Aug. Repčy- 
tė, J. Inkratas; po $5: Repšys ir V. 
Stabingis. Visiems nuoširdžiausias 
ačiū! V. P.

VAJUS TAUT. NAMAMS 128 savai
tėje ypatingo dėmesio susilaukė iš To
ronto lietuvių: gauti iš 7 torontiškių 
pažadai artimoje ateityje įnešti LN 
po $100. Nuoširdžiausia padėka A. 
Klemkai, p. Venckuvienei, E. Kondro- 
tui, J. Miliušui, A. Kuolui, A. Statule- 
vičiui ir X. Tuo būdu praėjusi savai
tė davė S700, o bendra vajaus suma 

i pasiekė $123.800. Dar kartą gerie-

Oakvillės studentai, moterys, ligoniai
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Lietuviai pasaulyje

“Gulbė”, “Rūta”, 
”, “Lietuviškieji pa-

o

metai eina iždininko pareigas Oakvil
lės Liet. B-nės. valdyboje.

Pradedančiai akademines studijas 
Vaičeliūnaitei linkime didžiausios sėk
mės ir tikime, kad Elenutė bus tokia 
pat pavyzdinga studentė, kaip kad bu
vo gimnazijoj.

Sigitas P. Kazlauskas pradėjo odon
tologijos studijų paskutiniuosius moks
lo metus, kurie baigsis 1964 m. kovo 
mėn. Taip kad oakvilliečiai už septy
nių mėnesių turės antrą lietuvį dan
tistą.

78 
ir

Elena Vaičeliūnaitė pereita pavasa
rį baigė su pasižymėjimu Oakvillės 
gimnaziją ir nuo š.m. pradžios pradeda 
studijuoti moderniąsias kalbas šv. My
kolo kolegijoj prie Toronto universi
teto. Baigiamuosius XIII skyriaus eg
zaminus Elena rašė iš 11 dalykų ir iš 
septynių dalykų gavo “first class hon
ours”; vidurkis — 78.

Jaunoji studentė yra Zinos ir Alek
so Vaičeliūnų vyresnioji duktė, gimusi 
1945 m. Vokietijoje. Be jos, Vaiče- 
iiūnai dar turi jaunesnę dukrą Laimu
tę, kuri šiemet mokosi XII skyriuje, 
ir sūnų Arūną, kuris šiemet eina į 
paskutinį pr. mokyklos skyrių.

Vaičeliūnai atvyko į Kanadą 1948 m. 
ir pamėginę įsikurti įvairiose vietose 
pagaliau 1958 m. apsigyveno Oakvil- 
lėje, kur Vaičeliūnienė rado pasto
vų darbą General Electric, o Vaičeliū-

siems torontiečiams, mūsų artimie
siems kaimynams, už Tamstų realią 
pagalbą LN v-bos „vardu gražiausias 
ačiū!

Iš anksčiau davusių pažadus $100 
įnešė hamiltonietis Pr. Budvydis. Tai 
jau antra jo vardu šimtinė ir trečia iš 
jo šeimos. Priimkite nuoširdų ačiū! 
Retos lietuviškos dvasios, buvęs Ha
miltono lietuvis Ant. šalčiūnas, dabar 
gyvenąs Phila., Pa., atsiuntė paštu 
antrą šimtinę JAV doleriais. Pakeitus 
į kanadiškus, susidarė $107,37. Iš šios 
sumos $7,37 įnešta į LN Kultūros Fon
dą, kaip jo auka. Savo įnašo proga A. 
Šalčiūnas laiške St. Bakšiui rašo:

“... Kaip esu žadėjęs, siunčiu čekį 
$100 padėti lietuvių namų statybai. 
Atleiskite, kad kiek uždelsiau. Mat, 
pas mane žiauriai sumažėjus darbui, 
reikiamos sumos nepajėgiau sudaryti, 
turėjau kreiptis į banką ir paėmiau iš 
sutaupų. ... Linkiu geriausios sėkmės 
Jūsų šventam darbui...”

Visų LN narių ir v-bos vardu siun
čiame Jums, p. šalčiūnai, gražiausią 
padėką! Sk. St

SOL. GENOVAITĖ STANAITYTĖ - 
VASILIAUSKIENĖ koncertuos Hamil
tone spalio 6 d. Dainos meną ji pra
dėjo Lietuvoje Kauno konservatorijo
je. Tęsė studijas Vokietijoje ir Ham
burgo konservatorijoje baigė koncer-

MILTONO SKYRIAUS v-bos ruoštas 
šokių vakaras rugsėjo 21 d. susilaukė 
labai mažai svečių — vos tik 35 daly
vius. Nors svečių buvo mažai, bet nuo
taika gana linksma. Keista, kad pa
čios draugijos narės nesiteikė atsilan
kyti. Neleiskime, kad mūsų kolonijo
je, vienoje iš veikliausių, tas vėl pasi
kartotų.

ŠALPOS FONDO komitetas savo 
paskutiname posėdyje nutarė rudens 
vajų pradėti spalio 15 d. ir baigti lap
kričio 30 d. Rinkėjai aplankys visus 
kolonijos lietuvius, prašydami aukos. 
Vajaus atidarymo proga ŠF k-tas ruo
šia didžiulį balių-šokių vakarą. Prog
ramoje: Detroito dramos sambūris su
vaidins 3 v. linksmą komediją “Gat
vės vaikas”. Po to, grojant Benni Fer
ri orkestrui, linksmi šokiai. Parengi
mas įvyks spalio 19 d., Slovakų salė
je, 1406 Barton St. E. Pradžia punktu
aliai 6.30 vai. vak. Visi dalyvaukime 
šiame parengime. Savo atsilankymu 
paremsite ŠF komiteto darbą, kurio 
tikslas pagelbėti į vargą patekusiems 
tautiečiams.

Praėjusią vasarą Sigitas praleido tinę klasę. Gyvendama Australijoje, 
dirbdamas savo žmonos dr. Angelės dainavo Adelaidės konservatorijoj ope- 
Kazlauskienės dantų kabinete. Vasaros klasėje ir dar tęsė studijas priva- 
atostogas Kazlauskai praleido Meksi- č*ai Pas Binkevičiūtę - Gerčiuvienę. 
koje. Pakeliui jiedu buvo sustoję Či- Savo koncertais Australijoj yra ąplan-
kagoje ir dalyvavo tautinių šokių 
šventėje.

Jonas P. Ancevich - Ancevičius po 
metinės pertraukos vėl grįžo į Toronto 
un-tą baigti anglų k. ir literatūros stu
dijų. Beveik pusantrų metų trukusią 
pertrauką Jonas išnaudojo kelionėms 
po vakarų bei šiaurės Kanadą ir Ame
rikos pietines valstijas. Greta akade- 
deminių anglistikos studijų Jonas jau 
treti metai korespondenciniu būdu stu
dijuoja The School of Famous Writ
ers, kurią planuoja užbaigti šiais 
mokslo4 metais.

Pereitą pavasarį išleistame Toron
to un-to studentų tarybos žurnale “Jar
gon” buvo atspausdinta Jono apysakai
tė, vaizduojanti šio* krašto jaunų imi
grantų išgyvenimus.

Lietuvės moterys rugsėjo 8 d. suruo
šė oakvillietei Helgai Krygerytei prieš- 
vedybinį pobūvį O. ir V. Pulkaunin
kų namuose. Dalyvavo 22 moterys. 
Helga buvo apdovanota daugeliu ver-

kiusi beveik visas didesnes lietuvių 
kolonijas su gražiausiu pasisekimu. 
Paskutinius 6 metus buvo nuolatinė 
Australijos valstybinio radijofono dai
nininkė ir dalyvauja klasikinio meno 
televizijos programose. Dainuoja 5 kal
bom ir australų kritikų yra labai ge
rai įvertinama. Su sol. G. Vasiliauskie
ne vyksta gera lietuvių bičiulė autra- 
lietė pianistė Dorothy Oldham.

Tad ruoškimės išgirsti Australijoj 
gražiai iškilusios mūsų tautietės kon: 
certą. (Žiūr. skelbimą). V. P.

APIE SOL. G. VASILIAUSKIENĘ 
didžiausio Adelaidės dienraščio “The 
Advertiser” muzikos kritikas sako: 
“Ji turi šilumos ir grožio koloratūros 
soprano balsą, dainuoja taip giliai ir 
jausmingai, kad beveik perduoda kiek
vienos savo dainos kitatautišką žodį į 
klausytojo gimtąją kalbą”.

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS HA-

SOL. V. VERIKAITIS, AV par. cho
ro vadovas, sutiko šiais metais Vysk. 
M. Valančiaus šeštad. mokykloje dės
tyti muziką bei dainavimą.

INŽ. DARIUS SLAVINSKAS su 
žmona grįžo iš Calgary, Alberta, į Ha
miltoną pas tėvus. Šiuo metu jis vieti
niame un-te ruošiasi daktarato laips
niui.

ARŪNAS BAKAITIS po sunkios 
operacijos Šv. Juozapo ligoninėj 
sveiksta. Jaunam sportininkui linkime 
greitai grįžti į darbą.

PR. GUDINSKAS, sveikatai susilp
nėjus, paguldytas į Šv. Juozapo ligo
ninę tyrimui.

SOCIALDEMOKRATŲ kuopos pirm. 
K. Lukoševičius po operacijos jau grį
žo iš ligoninės namo. Po kelių savai
čių tikisi grįžti į darbą.

PER VIENĄ SAVAITĘ rugsėjo 19 
d. mirė a. a. Marija Vyšniauskienė; 
paliko vyrą, tris dukteris Hamiltone, 
sūnų Joną Detroite ir 11 anūkų.

A. a. Jonas Sakalauskas, 58 m. am
žiaus, mirė rugsėjo 23 d; paliko žmo
ną ir ir du sūnus: Romualdą ir Algi
mantą Lietuvoje.

Abu mirusieji palaidoti iš AV baž
nyčios miesto kapinėse. J. P.

J A Valstybės
lietuvių dienoj los ange- 

LES dalyvavo 800 tautiečių iš įvairių 
Kalifornijos vietovių. Ta proga buvo 
surengta dail. Anast. Tamošaitienės 
kūrinių paroda ir koncertas, kurio 
programą išpildė sol. Z. Kalvaitienė 
ir J. Vaznelis. Kalbą pasakė svečias 
iš P. Amerikos — K. Čibiras.

J. PAUŽUOLIS “L. Lietuvop: “Ko
dėl bemokslė, vargais ir darbais ap
krauta kaimietė, kadaise suprato, kad 
reikia atsispirti didžiulės galingos Ru
sijos mokyklai bei kultūrai ir todėl, 
verpdama rateliu linus, sykiu ir vaiką 
mokė savojo rašto, o po prievarta 
įbruktą vaikui svetimoj mokykloj ne
lietuvišką knygą metė į krosnį? Ir ko
dėl mūsų inteligentės moterys šian
dien to nebesupranta?”...

DR. P. ZALATORIŲ Čikagoje norė
jo apiplėšti negras plėšikas ir smogė 
geležimi per galvą, tačiau daktaras ap
sigynė ir plėšikas, palikęs su dokumen
tais švarką, išbėgo iš kabineto. Vė
liau buvo pagautas ir bus teisiamas. 
Dr. Zalatoriui padaryta keturių su
siuvimų žaizda galvoje, bet iš ligoninės 
grįžo ir dirba savo kabinete.

DR. J. GUDAUSKAS, medicinos gy
dytojas, neseniai išlaikė Kalifornijos 
valstybinius egzaminus ir savo kabine
tą iš Čikagos perkėlė Į Los Angeles.

“DIRVOS” pranešimu, New Jersey 
lietuviai bendruomenininkai, parvykę 
iš PLB seimo, džiaugėsi, kad gerai 
viskas pavyko. Esą, Amerikos lietu
viai gali daug ko pasimokyti iš Kana
dos lietuvių. Tekę pastebėti, kad ka
nadiečiai lietuviai yra gerokai pažengę 
visose gyvenimo srityse, ypač toron- 
tiŠkiai

ANELĖ BAKŠIENĖ IR M. IGNA
TAVIČIENĖ rugsėjo 15 d. lėktuvu per 
Maskvą iš pavergtos Lietuvos atskrido 
į Čikagą apsigyventi pas savo artimuo
sius.

“LIFE” ŽURNALUI, išleidusiam 
specialų nr. apie Sov. Sąjungą plaukia 
protesto laiškai. Galima rašyti kad ir 
tai: The Editor of Life Magazine, 

Rockefeller Center, New York, 
N.Y. 10020, USA.

Sir: The September 13, 1963, spe
cial issue of the “Life” magazine does 
not give a true picture of the Soviet 
life and of the peoples in the Com
munist slavery. This special issue will 
mislead many, many Americans and 
Canadians. As you should know, Lithu
ania, Latvia, and Estonia are not a 
part of the Soviet Union. They were 
occupied by the Communists in 1940 
and again in 1944.

Australija
INŽ; V. ŽIŽYS mirė rugsėjo 1 d. 

Melbourne. Sirgo sunkia ir ilga kaulų 
vėžio liga. Velionis buvo ir aviacijos 
kapitonas. Palaidotas rugsėjo 4 d., da
lyvaujant apie 300 lietuvių iš šv. Jono 
bažnyčios Cartono kapinėse. Velionis 
buvo gimęs 1911 m. sausio 13 d. Pali
ko liūdinčią našlę Eleną žižienę, gimn. 
mokytoją, sūnų Arūną — irgi gimn. 
mokytoją, pernai bigusį un-tą, dukterį 
Rasą, architektūros studentę ir dukterį 
Eglute — pradžios m-los mokinę.

REGINA IR ALGIS GARBENLAI

rugsėjo 18 d. iš Australijos išplaukė 
nuolatiniam apsigyvenimui į JAV.

IŠ LIETUVOS NESENIAI ATVY
KUSI S. BABICKIENĖ pas dukterį 
jaučiasi labai gerai ir patenkinta Aust
ralijos gamta bei jos klimatu

Britanija
K. JONELYNAS mirė rugpjūčio 20 

d. naktį Londone po ilgesnės ligos. Pa
laidotas rugpjūčio 26 d. Velionis Lie
tuvoje yra dirbęs miškų žinyboje. Po 
karo atsikėlė į Britaniją, iš pradžių 
gyveno Conventry, o pastaraisiais me
tais Londone. Mėgo rašyti spaudai, 
dėlto nemaža yra talkinęs “E. Lietu
viui” ir kitiems laikraščiams. Kurį lai
ką yra redagavęs Londone ėjusią “Tė
vų Žemę”.

Vokietija
KUN. D. KENSTAVIČIUS paskirtas 

šiaur. Bavarijos liet, kapelionu vietoj 
mirusio kun. dr. L. Gronio. Jo adr. — 
8501 Feucht b. Nuernberg, Walbur- 
gisheim, W. Germany.

ED. PEČIUKONIS, JAV lietuvis su
situokė su Eug. Liutkevičiūte, neseniai 
atvykusia iš Lietuvos.

A. MARIUNAS su šeima išskrido il
gesnių atostogų į JAV; Klevelande gy
vena jo duktė Danutė.

A. ŠLEŽIENĖ su dukrele Silvija 
grįžo į Čikagą. Ji buvo Vasario 16 
gimn. mokytoja; Vokietijoje išgyveno 
5 metus. Jos vyras Adolfas studijuoja 
medicina.

LTN. J. MARČIUKAITIS, 2040 LS 
liet, kuopos narys, gydosi sanatorijoj 
Muenster b. Dieburg.

VIRŠILA JUOZAS SAKELIS mirė 
Kaiserlauteno miesto ligoninėje rug
pjūčio 29 d. Palaidotas Kaiserlautene 
rugsėjo 2 d. Laidojimo apeigas atliko 
kun. Br. Liubinas. Buvo padėta 12 vai
nikų, dalyvavo apie 80 žmonių, dau
giausia lietuvių.

Velionis buvo gimęs 1902 m. liepos 
19 d. Liepojoj, Latvijoj. Nepriklauso
mybės kovose savanoriu pradėjęs tar
nauti Lietuvos kariuomenėje, joje iš
buvo iki jos likvidavimo. II D. kare 
patekęs nelaisvėn. 1946 m. spalio mėn. 
įstojo į LS dalinius prie JAV armijos, 
kur ištarnavo iki mirties vyr. seržanto 
laipsnyje. 4200 LS kuopa, kadaise bu
vusi grynai lietuviška, dėl emigraci
jos perėjo lenkų žinion, o su ja ir J. 
Sakelis. Vėliau buvo perkeltas į 4203 
LS lietuvių kuopą Miesau, bet, ją 1961 
m. likvidavus, vėl atsidūrė lenkų, o ga
liausiai rusų žinyboje. Mirė tarnauda
mas 4030 LŠ rusų kuopoje Kaiserlau
tene. 1957-63 m. namiškiams pasiuntė 
siuntinių maždaug už DM 18.000. Uo
liai mokėjo solidarumo įnašą, net ir 
tarnaudamas pas kitataučius; prenu
meravo lietuvišką spaudą, dalyvavo 
liet, susirinkimuose ir minėjimuose, 
rūpinosi, kad lietuviai svetimose kuo
pose turėtų progos dalyvauti ilętuvių 
katalikų pamaldose.

Paruošė Pr. Al.

Urugvajus
LIETUVOS ATSTOVYBĖS ADRE- 

SAS: Legacion de Lituania
Calle Ciudad De Paris 5836 
Montevideo, Uruguay.

SUDBURY, Ont.

Kauno miesto pramonės techniku
mo absolventas Leonas Petruševičius 
buvo nusidanginęs į Buriatiją, Alta
jų ir Kazachstaną. Nesuradęs tenai 
aukso kalnų, nutarė grįžti į Lietu
vą. Pakeliui jis lankėsi įvairiose or
ganizacijose, komitetuose, vaidinda
mas komandiruotą komjaunimo dar
buotoją arba nesąžiningų žmonių ap-

nas — Fordo įmonėse.
Vaičeliūnai sudaro gražią ir pavyz

dingą susipratusių lietuvių šeimą Oak
villės lietuvių bendruomenėje. Jų vai
kai kas vasarą dalyvauja lietuvių jau
nimo vasaros stovyklose Wasagoje ir 
veikliai reiškiasi įvairiuose Oakvillės 
Liet. Bendruomenės parengimuose. 
Pats Aleksas Vaičeliūnas jau kelinti

tingų dovanų.
Otonas Krygeris, išgulėjęs apie dvi 

savaites Oakvillės ligoninėje, kur jam 
buvo padaryta operacija, jau sugrįžo 
namo ir baigia sveikti.

“Teroro ir vergijos imperija — So
vietų Rusija” — Kipro Bielinio knygos 
Oakvillės lietuvių kolonijoj buvo iš
platinta 11 egz. O-is

Šimtas lietuvių Oakvillėje mini savo dešimtmetį

Oakvillės, Ont, LB dabartinė valdyba. Iš kairės: P. Ancevičienė — pirm., A. Vaičeliūnas — ižd., 
R. Žiūraitienė — sekr., A. Aulinskas — vicepirm., A. Kazlauskienė — kult. r. vedėja.

Iki 1947 m. Oakvillėje gyveno viena 
lietuviška šeima — Elzbieta ir Augus
tas Frenzeliai. Jie priglaudė pirmuo
sius atvažiavusius su darbo sutartimis 
viengungius, o 1948 m. sudarė buto 
garantijas keliom ateivių šeimom. Nuo 
to laiko mažame Frenzelių ūkelyje 
“Frenzelinėje” lietuviškas gyvenimas 
virte virė. Namuose ir rūsyje pasida
rė ankšta. A. Frenzėlis įrengė du bu
tus buvusiame vištininke ir pritaikė 
gyvenimui “šakes”. “Frenzelinės” gy
ventojai bendrai šventė Kūčias, ruošė 
vaikams Kalėdų eglutę; ten susituokė 
kelios jaunos poros ir atšventė vestu
ves. Veikusi tada lietuvių socialdemo
kratų kaminskiečių kuopa ruošė pik
nikus, į kuriuos suvažiuodavo lietu
viai netik iš Oakvillės apylinkių, bet 
ir iš Hamiltono ir Toronto. Attikusie
ji sutartis ėmė kurtis pastoviam gy
venimui. Atėjus 1951 m. Fordui į Oak- 
villę, atsirado daugiau darbų ir pra
sidėjo namų statyba. Suvažiavo dau
giau lietuviškų šeimų ir iš kitų Kana
dos vietų. Kilo reikalas įsteigti naują 
lietuvišką organizaciją, kuri apimtų 
visus be pažiūrų skirtumo lietuvius. 
Toj pačioj “Frenzelinėj” 1953 m. ge
gužės mėn. įsisteigė Oakvillės apylin
kės Lietuvių Bendruomenė. Pirminin

ke buvo išrinkta Sofija Pyževienė. 
Sunkūs buvo pirmieji veikimo žings
niai. Lietuviai, sunkiai dirbdami, gy
veno kiekvienas savo rūpesčiais. Vi
suomeniniam darbui mažai laiko te- 
atlikdavo. Nežiūrint kliūčių, Bendruo
menės valdyba stengėsi suburti visus

Pirmoji Oakvillės, Ont.. LB>nės 
valdyba. Iš kairės: S. Pyžavie- 
nė — pirm., M. Ramanauskas 
— ižd., M. Skorobogatienė — 
narė, A. Frenzelis — sekr., A. 
Aulinskas ir A. Liaukus —
nariai. k

lietuvius kiekviena proga, kaip Vasa
rio 16 arba Motinos Diena. Pradžioje 
sueigos būdavo labai negausios. Vė
liau, vaikams paaugus ir pradėjus ak
tyviai dalyvauti programose, šventės 
ir paminėjimai tapo visos Bendruome
nės reikalu.

1957 m. veikė šeštadienio mokykla, 
bet, vėliau, atsiradus sunkumams, ji 
tapo perorganizuota. Dabar vaikai ren
kasi šeštadieniais arba sekmadieniais 
porą mėnesių prieš Kalėdas ir pava
sarį.

šalia kultūrinių reikalų valdyba rū
pinasi šalpos darbais, rinkdama dra
bužius ir siųsdama siuntinius Suvalkų 
trikampio lietuviams, pravesdama pi
nigines rinkliavas kitų apylinkų arba 
krašto valdybos ir kitų lietuviškų or
ganizacijų prašoma.

Oakvillės Bendruomenėje yra apie 
100 asmenų. Jų tarpe vaikų ligi 16 
metų — 24. Per pirmą dešimtmetį pir
mininkavo: 1953 m. — Sofija Pyževie
nė: 1954-1957 — M. Ramanauskas; 
1958-1959 — A. Lukoševičius; I960- 
1963 — P. Ancevičienė. Kor.

Sveikiname negausią, bet veiklią ir 
organizuotą Oakvillės Liet. Bendruo
menę pirmojo dešimtmečio proga ir 
linkime ištvermės ateičiai. Red.

WINDSOR, Ont.
LB APYLINKĖS VALDYBA išleido 

biuletenį ir išsiuntinėjo savo nariams. 
Anksčiau visi bendruomeniniai prane
šimai buvo skelbiami savoje bažnyčio
je prieš pamokslą. Biuletenis būtų 
geras, jei neliestų atskirų šeimų, bū
tų bendruomeniškos minties.

ĮSIGYTI NUOSAVĄ GEGUŽINĖMS 
RUOŠTI VIETĄ planuoja apyl. valdy
ba. Tam tikslui praveda plačiu mastu 
loterijos bilietų platinimo vajų ir ruo
šia vakarą. Tikslas geras, bet prieš tai 
turėjo būti visuot. susirinkime išdis
kutuotas ir po to pravestas pasisaky
mas prieš ir už. To nebuvo padaryta.

Windsorietis

ŠEŠTADIENIO MOKYKLOS REI
KALU Windsoriete parašė “TŽ” laiš
ką, kuriuo atsako į korespondento M. 
K. informaciją “TŽ” 38 nr. Ten para
šyta, esą mokykla neturi mokytojo; 
buvę kreiptasi, be kitų, ir į vietos 
kleboną, kuris dėl laiko stokos irgi at
sisakęs mokytojauti, nors parapiją su
daro 50-60 šeimų. Windsoriete paaiš
kina, kad kaip tik dėl parapijiečių ne- 
gausumo klebonas esąs priverstas tal
kinti Detroito ir Windsoro svetimtau
čių parapijose, kad galėtų susidaryti 
pragyvenimo minimumą. Kadangi toji 
talka reikalinga daugiausia šeštadie
niais ir sekmadieniais, klebonas nega
lįs imtis šeštad. mokyklos darbo. To
liau ji pastebi, kad yra asmenų Wind
soro liet, kolonijoj, kurių nei darbas, 
nei šeimos padėtis nekliudytų mokyto
jo pareigoms.

“TŽ” redakcija galėtų nuo savęs pri
durti, kad liet, mokyklos klausimas 
yra labai svarbus, ir už jį atsakingi vi
si kolonijos lietuviai. Linkėtina, kad 
šis klausimas būtų kiek galint greičiau 
išspręstas.

Paryžius. — Prancūzai, bandy
dami savo naujausias raketas, i 
erdves žada iššauti katę. Pirmai
siais raketų keleiviais jie buvo pa
rinkę peles. Po katės, atrodo, tu
rėtų sekti šuo.

LONDON, Ont.
PARDUOTI NAMAI. — 1962 m. lie

pos mėn. Londono apyl. valdyba, jieš- 
kodama naujų kelių lėšų telkimui, pa
siryžo statyti gyvenamus namus ir juos 
pastačius — parduoti. Šis darbas tapo 
įvykdytas. Namai buvo parduoti rug
pjūčio mėn. Galutinis atsiskaitymas 
gautas prieš keletą dienų ir uždarbis 
bus paskelbtas per sekantį Bendruo
menės narių susirinkimą.

APYLINKĖS VALDYBA spalio 12 
d., šeštadienį, ruošia rudeninius šo
kius. šokiai bus toje pačioje vietoje 
kaip ir visuomet — Queens Park, Ad
ministration Bldg. Maloniai kviečiame 
visus tautiečius gausiai dalyvauti.

Londono apylinkės valdyba

Lake Success. — JT generali
nis sekretorius U Thant pasekre- 
toriumi politiniams ir Saugumo 
tarybos reikalams pasirinko bu
vusi Gromyko pavaduotoją Vla
dimirą Suslovą. Pagal susitari
mus, šis postas priklauso sovie
tų atstovui.

Niujorkas. — Iš vokiečių pre
kybinio laivo iškritęs jūrininkas 
be jokios gelbėjimosi juostos jū
ros bangose išsilaikė 15 valandų, 
kol ji pagaliau pastebėjo ameri
kiečių pakrančių apsaugos laivo 
“Asbėcon” įgula.

N O f A R A S
ANTANAS LIUDMUS, 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 
namų — FU. 3-8928

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ su
rengė KLB Sudburio apyl. veiklioji 
valdyba ukrainiečių salėje. Minėjimą 
atidarė pirm. Jonas Lukšys. Paskaitą 
skaitė St. Tolvaišą. Po to sekė šokiai 
su gera muzika, veikė bufetas, loterija, 
kur laimė krito K. Šviežikui ir P. Jute- 
liui. A. Kusinskis padainavo solo su 
akordeonu keletą humoristinių daine
lių.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA pradės 
XIV mokslo metus tose pat šv. Tomo 
mokyklos patalpose. Mokytojaus Vyt. 
Grinius, B. Zlatkienė ir kun. Ant. Sa
bas. Kad susilauktume geresnių moks
lo vaisių, pageidautinas. glaudesnis 
bendradarbiavimas iš tėvų pusės. Jei 
tėvai namuose su vaikais kalbės ang
liškai, tai mokykla stebuklo niekad 
nepadarys.

PETRAS PETRĖNAS, gerai baigęs 
šv. Karolio berniukų kolegiją, įstojo 
šį rudenį į Sudburio Laurentian un-tą 
gamtos mokslų fakultetą.

DANGUOLĖ KRIAUČELIŪNAITĖ, 
išėjusi Marymount mergaičių kolegi
jos XII skyrių, dabar lanko mašinraš
čio ir stenografijos kursus.

IR. GLIZICKAITĖ, J. LUKŠYTĖ ir 
G. MAZAITYTĖ sėkmingai baigė VIII 
skyrių ir įstojo į Marymount mergai
čių kolegiją.

ST. LIAUDINŠKAS turėjo apendiči- 
to operaciją šv. Juozapo ligoninėje. 
Jau pasveiko ir grįžo į namus. Krsp.

IŠVYKO Į EUROPĄ Violeta Jasiū- 
naitė, Viktorijos ir Augustino Jašiūnų 
duktė, studijuoti. Ji yra baigusi lietu
vių šeštad. mokyklą pirma mokine. Ji

gavo aukso medalį ir laimėjo $5.000 
premiją už baigimą gimnazijos geriau
siais pažymiais.

Kukli Violeta 1961 m. rudenį įstojo 
į Toronto un-tą, kuriame studijavo mo
derniąsias kalbas ir istoriją per pra
ėjusius dvejus mokslo metus. Čia Vio
leta ir toliau pasižymėjo savo gabu
mais ir, kaip gabi studentė, Toronto 
un-to buvo rekomenduota studijoms 
Europoje. Ten ji studijuos: prancūzų 
kalbą Strasburge, Prancūzijoje, ispa
nų kalbą — Madride, Ispanijoje.

šis jaunos lietuvaitės išvykimas bu
vo paminėtas “Sudbury Daily Star”, 
buvo įdėta jos nuotrauka su aprašymu, 
kuriame buvo pažymėta, kad Violeta 
yra gimusi Lietuvoje ir atvyko į Ka
nadą tik keturių metų amžiaus. Ant
ras Sudburio laikraštis paminėjo jos 
išvykimą irgi trumpu aprašymu.

Kukli ir rami Violeta yra gerai pa
žįstama ir mėgiama visų Sudburio lie
tuvių. Ji buvo nuolatinė programos 
išpildytoja visuose lietuvių minėji
muose, kuriuose ji šoko, dainavo, dek
lamavo, skambino pianinu ir kanklė
mis. Garbė tėvams, kurie moka iš
auginti lietuviškoje dvasioje savo vai
kus ir išleisti juos į mokslą ir gyve
nimą. Violeta yra pavyzdys netik Sud
burio, bet ir visiems lietuviams. V. V.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖS Bri
tanijoje paskelbtus kalėdinius siunti
nius be uždarbio galima užsakyti tomis 
pat sąlygomis betarpiškai pas b-vės at
stovą A. Kusinskį, 124 Park St., Sud
bury, Ont. Taip pat pas jį galima 
kreiptis ir visais kitais siuntinių rei
kalais.

BABECKO MUZIKOS STUDIJA 
paruošia mokinius 

pianino ir akordeono egzaminams.
Pradedantiems akordeonas skolinamas nemokamai 

Taip pat atliekami PIANINO DERINIMO xir reguliavimo darbai
% 

Prašau kreiptis:

55 FAIRMONT AVE. • HAMILTON, ONT. • TEL. JA 9-8686

PADĖKA
Už suruošimą man gandrinių staigmenos nuoširdi mūsų padėka 

organizatorėms A. Pranskūnienei, B. Skvereckieriei, taip pat dalyvėms: 
P. Lukšienei, A. Mazaitienei, M. čebatorienei, M. Kriaučeliūnienei, 
A. Baltutienei, M. Venskevičienei, J. Gabrėnienei, S. Semežienei, 
E. Tolvaišienei, A. Kručienei, B. Stankienei, p. Raškevičienei, L. Re
meikienei, S. Petrėnienei, B. Visockienei ir Virginijai Hansonienei.

Jūsų malonūs linkėjimai, gražios dovanos, nuoširdumas mums 
liks atmintyje. Liekame dėkingi —

Ona ir V. Stepšiai

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI S3.M4. toor. 
gičių paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolp draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penkta 
Antradieniais Ir penktadieniais 5 vai. 
21, MAIN STREET EAST, ROOM 2«7 Telefonas JA. M511

h
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ABSTRAKTINIS MENAS
ANTROJI IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DAILĖS PARODA

KRITIŠKAS TORONTO 0‘KEEFE CENTRE SURENGTOS PARODOS ĮVERTINIMAS
Kultūrinėje veikloje

Tikroji kūryba ar laiko liga?
Dail. DAGYS Tęsinys iš 39 nr.

Teoretikai neįtikina įso? Paaiškinu: nesvarbu aKaip ■ su kiekvienu judėjimu smerks, ar gins; svarbesnis jį____  . yraateina* ir teoretikai, taip ir’ čia. paties Picasso pareiškimas priešKeletą metų. Štai jo vertimas: “Aš stengiausi patenkinti kritikus nesuskaitoma eile mažų gudravimų, kuriais kritikai juo mažiau suprasdavo, juo labiau žavėdavosi. šių škicų, rebusų, mįslių ir ornamentinių piešinių dėka aš greitai pasidariau garsus. Giotto, Ticianas, Rembrandtas, Goya buvo dideli tapytojai. Aš esu tik juokdarys, bet toks, kuris suprato laiko dvasią ir toks, kuriam pasisekė pasinaudoti savo bendra- laikių kvailumu, tuštumu ir vertybių* nesupratimu”.Taigi, viskas aišku; kai jis praturtėjo, atidengė kortas ir pasa- nors išteisinti, tekalbama apie jo kė tiesą. O tie, kurie dėl savo negeruosius darbus, nutylint blo- išmanymo išleido dideles sumas gjiosius, ir priešingai: kai kalti- už jo darbus, stengsis ir toliau tas narna, surenkama blogieji. Taip kainas, taigi ir autoriaus popu- ir čia: šie profesoriai nori ištei- liarumą, palaikyti.sinti menininkų nesiskaitymą su

Kaip anksčiau minėjau, jie pradėjo kalbėti apie kažkokius per * tuos darbus persiduodančius jaus- “mus - emocijas, bei juose esančius, bet nematomus elementus, sudarančius jų vidinę vertę. Tai ir visas jų pagrindimas. Visi jaučia, mato ir supranta, kad didelė laisvė leido užgniaužti, nesiskaityti su atsakomybės jausmu. Apie tai kalba ir gana rimta, bet neišlaikanti bešališko rimtumo knyga “Looking at Modern Painting” (Kalifornijos universiteto leidinys). Ji paruošta keleto universiteto profesorių ir lektorių. Yra žinomas dėsnis: jei norima kas
atsakomybe, todėl jie tendencin- Dida°s Wr’'bos< gai nutyli ne tik šiukšlynu kve- Toks chaosas mene, Įsisiūbavęs piančius darbus, bet nerodo čia' didelės Jaisvės dėka, truks dar il- nei abstraktų, kai turėjo juos rodyti, nes visa knyga yra paskirta jų augštojo meno pilietybės pripažinimo įrodymams iškelti. Jie, nujausdami, kad su pastaraisiais nieko neįtikins, pasirinko Picasso 1937 m. iliustraciją apie Guernica miestelio subombardavimą ir Rico Lebrun — Kristaus nukryžiavimo sceną. Jie kalba apie šių dailininku didelį atsakomybės jausmą, apie pasirinkimą rimčiausių temų.Jie parodė, kad pastarieji darbai netinka imti pavyzdžiais jų pačių pateisinimui, o tik pasmerkimui. šių pavyzdžių pasirinkimu jie pateisino ne save, bet mane, nes aš ir kalbu apie tai, kad didžiajam menui reikia ir didelių — universalinių temų bei siužetų, šie profesoriai kalbėjo prieš siužetą mene, sakė — siužetas pražudo, sunaikina numarina spalvą (šis jų teigimas yra absoliučiai neteisingas). Paveikslo vertybę jie mato spalvoj (plius nematomas jausmas). Išsigelbėji-

gai, kol žmogaus neramiai dvasiai nusibos sensacijų gaudymas

Jieškant lietuviškosios dailės charakterizacijos pastebėtina, jog mūsų dailininkų tarpe, bent tų, kurie dalyvauja antroje pasaulio lietuvių dailės parodoje Toronte, nėra pirmojo avangardo atstovų. Tiesa, šiandieną priešakines dailės pozicijas yra sunku ir nusakyti, nes esame linkę be nustebimo priimti viską kas nauja, nebent tai būtų paveikslai, kuriami dviračio ratų atsitiktinumu arba kopijuojamos Campbell Soup etiketės, kaip kad yra vėliausia Pop Art mada. Mūsų dailininkai betgi dirba vidurinėse, jau įsigyvenusiose dailės srovėse, kurioms pirmuosius ledus pralaužė kiti. Peršasi išvada, kad avangardo trūkumą paaiškina lietuviškas nuolankus būdas, nelinkęs į triukšmą bei riziką, nes avangardui, be originalumo, dar reikia ir tam tikro agresyvaus charakterio. Nenoriu pasakyti, kad mūsų dailininkams trūksta originalumo. Anaiptol. Tik jis pirminių ar antrinių įtakų jau mode- ruotas. Kiekvieno menininko kūryba išplaukia iš asmens nuoširdaus individualumo. Gi tikrų dailininkų šioje parodoje yra.Kažin ar kada nors pasitaikys kita proga Toronte išvysti tiek mūsų dailininkų iš įvairių kraštų. ’ Tad yra labai Įdomu pamatyti kūrybą dailininkų, kuriuos-paži-
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Žuvis, lino rėžinys Vaclovas Ratas

J. GRABAUSKAS apie Čikagos Ped. 
Lituanistikos Instituto neakivaizdinį 
kursą “Drauge” rašo: “Kaip vanduo 
veržiasi į klonį, taip ir gyvenimas ne
mėgsta tuštumos. Ir Ped. Lit. Institu
tas atsirado ne kam kitam, o tik už
pildyti išeivijos sąlygose atsiradusiai 
tautos savitumo tęstinume aiškiai spra- 

I gai”. Iš straipsnio aiškėja, jog Ped. 
Lit. Instituto neakivaizdiniame kurse 
studijuoja nuo lituanistinės m-los ab
solvento iki gydytojo, inžinieriaus ir 
akademinius laipsnius turinčiųjų stu
dentų.

Į “ATEITIES ŽINGSNIAI”. Australi- 
įjos ateitininkų organas, leidžiamas at
skiru priedu prie “Tėviškės Aidų”, sa
vo kelionę pas skaitytojus gražiai tę
sia ir toliau. Rugpjūčio mėn. jau iš- 

Įjo 4 (6) nr. Ten pat yra skyrius ir 
! mažiesiems, pavadintas “Mažųjų žings
niai”. Redaktorius — kun. P. Butkus.

DAIL. A. KUDIRKA, Adelaidėje, 
Australijoje, patriotiniais piešiniais

ir žavėjimasis pigiais efektukais. nojome dar užjūryje, bet kurie Tada jis vėl pradės ilgėtis rimtos per visą eilę metų yra jau pasi-ir didelės kūrybos. Dabar gyvena-1 Keitę, ir tuos, kurie į mūsų dailės me laikus, kai žmogus nesidomi savo dvasios didybę, o savo menkystę jis paveda laiko atsakomybei, negalvodamas, kad ateityje jam teks už tai gėdytis. Teisingas yra vieno asmens pareiškimas: modernus žmogus yra praradęs nuodėmės - nusikaltimo pajautimą; blogiausia, kad jis patsai to

gyvenimą tik dabar atėję. Vieni jų dėl didelių nuotolių būna reti svečiai net ir didžiųjų kolonijų parodose. Tokie yra ypač austra- liečiai Ratas ir Šalkauskas, parodai atsiuntę po du grafikos darbus.
Vaclovas Ratas priklauso Valiaus, Petravičiaus, Augiaus gra-nesupranta, jaučiasi laimingas ir fikų kartai, įkvėpimą originaliai yra išdidus savo menkume bei pa- ėmusiai iš lietuvių tautodailės, klydime Neišvengiamai laikas ir kitos Įta-

Gyvenimas filmuose

Sunkus čempijono kelias
 KORNELIJUS BUCMYS, OFM Paskutiniame dešimtmety ang- į pinigais jis negali Įsigyti mylimos munrpainiavorjTe'grkS filmuose pasireiškusi realizmo :1- TX ’*~žetinių kūrinių, kurie per amžius buvo tikri vaizduojamojo meno ambasadoriai. Čia su jų išvedžiojimais išėjo taip, kaip su kaiku- riais žmonėmis, kurie visą laiką neigia Dievo buvimą, o kai juos prispiria vargai ar mirtis, ima šauktis Jo pagalbos.

Kaip su Čiurlioniu?Vienas mūsiškių (lyg ir autoritetas meno klausimais) pasirodė spaudoje su išvedžiojimais, kad M. K. Čiurlionis esąs abstrakti- ninkas. Tai juokingos mintys žinant kas yra abstraktas (bedaiktis —besiužetinis menas) ir kas Čiurlionis. Jis yra kaip tik priešingybė abstraktui, nes dvelkia gilia mintimi, universaliais siužetais, išreikštais per žmogiškas, gyvūnines ir kosmines formas. Jis galingas ne spalva, bet filosofine tiesa, mintimi ir paprasta, simbolinių vaizdų kompozicija.
Picasso pareiškimasKadangi meno klausimas šiais laikais jaudina visuomenę, tai daug kas jį ir užsimena įvairibmis progomis. Štai dar vienas. J. Gs. neperseniai “Tėv. žib.” klausia: Ar prancūzų komunistai pritars Chruščiovui ir pasmerks Picas-
VADOVĖLIAI

Lituanistinėms 
MOKYKLOMS

Kregždutė I d. — III laida $2.25 
Kregždutė I d. — IV laida $250 
Kregždutė n dalis 
Kre^dutė III dalis 
Klasės dienynai 
Mokinio pažymėjimas 
Maldaknygė vaikams 
“Dievo Vaikas”

Gaunami:
Spaudos B-vėj “žiburiai” 

941 Dundas St.
Toronto 3, Ont., Canada 

ir pas visus lietuviškos spaudos 
platintojus.

$3.00
S3.25
$0.75
$0.06
$1.85

srovė ir užsirekomendavusi “Angry Generation” varau yra davusi eilę filmų iš britų darbininkų ir vidurio klasės gyvenimo, p*vz., “The Loneliness of the Long Distance Runner”, “Term of Trail”, “Room at the Top”, “Saturday Night and Sunday Morning”, “A Taste of Honey” ir t.t. Pirmajame iš paminėtųjų,, vaizduojant jaunuolių pataisos namų gyvenimą, bent iš dalies buvo įvestas ir sportinis elementas. Dabar kino žiūrovams pateikiamas tos srovės filmas, kuriame bandoma pavaizduoti sportininko nuotaikos ir pergyvenimai. Tas filmas pavadintas “This Sporting Life”.Sporto tikslas išlavinti ir sustiprinti žmogaus trapų kūną neretai tampa tik priemone Įsigyti garbės ir turtų. Sportinės rungtynės sutraukia mases žiūrovų, sportinės programos televizijoje užsitikrina mases tarsi užhipnotizuotų stebėtojų. Sportas ne vieno sportininko gyvenime tampa ištaigingo pragyvenimo šaltiniu, o visuomeniniame maste — pramonės šaka. Tokią mintį šiame filme rutulioja anglų* režisorius Lindsay Anderson. Anksčiau jis yra sulaukęs nemažo pasisekimo teatrinių pastatymų ir trumpų dokumentinių filmų režisūroje; šis filmas yra jo pirmas kūrinys naujoje pilnutinių filmų srityje.Gana žiauraus rugby sporto (bent iš šio filmo tikrai susidaro toks įspūdis) čempijonas Frank Machin pervargęs ir sumuštas, bet žiūrovų publikos vertinamas, o samdytojų gerai apmokamas. Dabarčiai blankstant, jo prisiminimai grąžina žiūrovą į čempijono praeitį ir visiems aišku, kad tai ir yra gyvenimas, kurio jis pats troško ir apie kurį svajojo. Norėdamas prasimušti iš vienatvės ir nuobodžios kasdienybės, stiprus ir jaunas kasyklų darbininkas tampa profesionalu rugby žaidėju. Jam sportas — tik priemonė iškilti iš eilinių žmonių masės ir įsigyti turtų* bei garbės. Tačiau savo skaudžiai uždirbtais

moters meilės. Išnuomojęs butą pas našlę su vaikais, ją įsimyli. Čempijonas ją vaišina ištaiginguose restoranuose, apdovanoja brangiomis dovanomis, bet ji lieka prisirišusi prie savo mirusio vyro prisiminimų. Pagaliau trumpam laikui ji pasiduoda fiziškai, bet čempijono nemyli ir nesutinka už jo tekėti. Dėl tokios padėties neteisėtumo jai prikaišioja sąžinė ir tai tampa neretų ginčų objektu. Tragiška pabaiga visai suardo čempijono svajones.Šio filmo Įdomumas ir vertė glūdi ne tiek pateiktoje įvykių sampynoje, kiek atskirų charakterių išryškinime. Čempijono rolę tikrai realistiškai ir įtikinančiai vaidina Richard Harris, kuris už šią puikią vaidybą gavo šių metų Cannes filmų tarptautiniame festivalyje geriausio artisto premiją. Tarp praeities ir dabarties, tarp sąžinės prikaišiojimų ir čempijono siūlymų svyruojančią našlę puikiai vaidina Rachel Roberts.Filmo eigoje, nors ir nechrono- logine eile, įpinti praeities prisiminimai gal kiek paryškina čempijono ir našlės veiksmų priežastis, bet bendras filmo vientisumas ir tėkmė nuo to kiek nukenčia.Tekstą šiam filmui paruošė David Storey pagal savo paties pirmąjį romaną.Nors viso filmo eigoje nei kartą nėra Įjungiama jokia religinė ar moralinė mintis, visdėlto blogis neidealizuojamas ir apsčiai pasitaiko vidinės kovos, atsispyrimo, sąžinės balso pasireiškimų. Užuojautą gali sukelti pagrindinių veikėjų kančios, kurios, nors gana žmogiškos, deja, gyvenime neretos.Dėl apstaus žiaurumo bei dėl svarstomų problemų pobūdžio, šis filmas rezervuotinas vien pilnai subrendusiems žiūrovams.

kos tą liaudies meno dvasią ap- slopino tiek Valiaus, Petravičiaus, tiek ir Rato kūryboje. Apžvalgininkui tebuvo pažįstami Vokietijos laikų Rato darbai. Dabar juos pamatėme po beveik penkiolikos metų. Reikia pasakyti, kad dailininkas radikaliai nepasikeitęs. Jo ankščiau mėgiamas platus mostas, nesismulkinimas faktūroje, dabar labiau užtikrintas ir reikšmingesnis. Tačiau, kaip ir pas kitus mūsų grafikus, Įpratusius dirbti juoda-balta ribose, atėjusi spalva nedavė laukiamų pasekmių. Nors ir suintensyvinanti dekoratyvumą, ji nėra panaudojama nei tinkamai subtiliai nei drąsiai, nors spalvos ir būtų ryškios. Gi Rato lino rėžinyje “Žuvis” spalva net vulgari, kur vulgarumas nelauktinas.Tai negalėtų būti Australijoje rasta įtaka, nes kitas australietis 
Henrikas Šalkauskas spalvą panaudoja prasmingai išraiškos sustiprinimui (“Buliuje” — murzinai kraujinė), šis dailininkas bene pirmą kartą Amerikoje pasirodė pirmojo seimo parodoje Niujorke. Ten jis atkreipė dėmesį atmintyje išlikusiu rėžiniu, iš kurio buvo laukta, kad Šalkauskas pasineš į intelektualinę — analy- tinę kryptį. Betgi dabar matome jos priešingybę. Ir gerai.Šalkauskas, matyt, turi natūralų laisvos formos pajautimą ir valdą. Jo lyg ir nerūpestingai išdarkytos dėmės yra prasmingai ir idealiai sutvarkytos. Jo formos nekalkuliuotos, bet pajaustos. Dailininko vaizdinės priemonės gana ribotos, bet jomis atsiekiama labai daug. Tekstūros dėlei suglamžytas popierius, jo atveju nėra madingas ir pigus efektas, nes teikia paviršiaus dimensiją, kuri yra reikalinga ir paveikslui 
priklauso.Šalkausko darbai yra stipriai dekoratyvūs, bet jie tokiais ir vien tik tokiais nepasilieka. Yra turinys, teikiąs augštesnę kokybę ir meninę realybę. Sakysime, “Pasiuntiniui atvykstant”, nors pasiuntinio normaliomis akimis ir negalime matyti, bet jausmas laukimo tuojau pat sužinosimos ypatingos, likiminės žinios ten yra. Tai ne literalinis, o reikšmingas jausmas, kurį sukelia kiekvienas paveikslas, jei yra meno kūrinys.Sunku neparodyti entuziazmo šio dailininko kūrybai ir nesiskubinti teigti, kad Šalkauskas dabar jau yra vienas pačių pajėgiausių mūsų dailininkų.Su tokiu pat entuziazmu prieiname prie Viktoro Vizgirdos aliejinių darbų. Mūsų pagarbus “Old Man” visiškai nemodernus. Impresionizmas jau žila senovė. Betgi menas nesensta, tad ir Vizgirdos kūryba tebegalioja, jeigu pilnai nepatikėsime tvirtinimams, jog menas turįs pulsuoti gyvenamuoju laiku. Naujovė mene dar nėra dorybė, tačiau ištikimumas medžiagai — tapyškumas, meninis nuoširdumas — impresijos

tiesa. Visa tai yra dorybės, ir Viz- dekoruoja mokyklos patalpas L. Na- girda jas turi. Gyvenamo laikotar-' pio veikiami, esame linkę kiekvieną originalumą, kiekvieną naujovę bei madą laikyti meninės pažangos pakopomis. Vizgirda jų nestato. Jis pats stovi kaip stulpas. Tiesiai ir tvirtai.Jaunas medelis, tačiau iš ąžuolo gilės išaugęs, yra Kęstutis Zap- 
kus. Jo darbas čia mažytis ir tik studijinis, betgi su talento, rimto darbo ir tikro jieškojimo ženklais. Tai vienas tik kelių grynos abstrakcijos darbų parodoje. Savo “Dvylikos apskritimų studijoje” Zapkus gilinasi į grynos tapybinės erdvės ir spalvų analizės galimybes, išgauna nuostabų turtingumą savo daugiaplokščiuose vaizduose (images) paveikslo erdvėje.Tai keturi dailininkai, antroje pasaulio lietuvių dailės parodoje atkreipę apžvalgininko teigiamą dėmesį. Stengsimės nepraeiti patylomis ir pro kitus. P. Alba

muose.
DAIL. V. K. JONYNAS, kuris jau 

aštuntus metus dėsto meną Fordhamo 
universitete, šiemet skaito kursą apie 
moderniojo meno problemas. Į savo 
paskaitas įtraukė ir M. K. Čiurlionio 
kūrybą.

PROF. ADOMUI GALDIKUI šiemet 
sukanka 70 m. amžiaus ir 45 metai 
kūrybinio darbo. Ta proga spalio 5-13 
d. Klevelande rengiama jo meno paro
da, kurioje bus išstatyta 29 aliejaus 
ir temperos darbai. Pr. AL

NIJOLE JANKUTĖ parašė knygą 
vaikams “žebriuko nuotykiai miške”. 
Išleido Čikagos skaučių Kernavės tun
tas, iliustravo V. Varaneckaitė-Alek- 
navičiūtė. Tiražas — 1000 egz. Gauna
ma: B. Vindašienė, 6443 S. Washte
naw Ave., Chicago Ill., USA. Kaina 
$2.50.

RŪTA LEE - KILMONYTĖ dalyvavo 
filmo “Hootenanny” pastatyme — vai
dino nemažą rolę. Filmas jau pradėtas 
rodyti rugsėjo 25 d. Los Angeles ki
no teatruose.

Iškilus koncertas St. CatharinesLaiko žingsniai yra platūs —į motinos užsispyrimą palenkia.bėga labai greit. Tas greitakojis laikas tuojau mus nuneš į taip visų laukiamą spalio 12-tąj*ą, tai yra* St. Catharines ir Wellando lietuvių parapijos šventę-meno puotą. *Kodėl toji šventė čia pavadinta meno puota? Juk ar ne meno puota klausytis taip puikiai užsirekomendavusios solistės Nerijos Linkevičiūtės išpildomų dainų? O sol. J. Vaznelis yra puikiai žinomas kaip pirmaeilis solistas ne tik visai lietuvių, bet ir amerikiečių visuomenei bei Metropolitan operai.Dabar trumpais bruožais susipažinkime su busimąja programa. Kalbų jokių nebus, išskyrus labai trumpą atidaromąjį žodį, kurį sutiko pasakyti Lietuvos gen. konsulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas.“Dainavos” ansamblis pirmoje programos dalyje pastatys Gasparo Veličkos muzikinę vieno veiksmo dviejų paveikslų su prologu pjesę “Prie ežero”. Čia vaizduojamas Lietuvos kaimo gyvenimas. Veikia turtinga ūkininkė, našlė, jos sūnus, jų samdinė, vienturtė ūkininkaitė, kaimynas, choras, šokėjai.Anksčiau, ypatingai Lietuvos kaime, tėvai stengdavosi parinkti dukrai vyrą ar sūnui žmoną. Daž-fnių perdavimo būdas mėgintas ir niausią tą parinkimą lemdavo turtingumas. Taip vyksta ir šioje pjesėje, bet šventa ir tyra meilė bei sūnaus tvirtas nusistatymas

Antroji programos dalis yra koncertas, kuriame dalyvauja solistai N. Linkevičiūtė ir J. Vazne- lis bei “Dainavos” ansamblio moterų, vyrų ir mišrūs chorai.Reikia tikėtis, neatsiras nei vieno lietuvio, ypač iš artimesių vietovių, kaip Hamiltonas, Torontas, Ročesteris, Buffalo, Niagara Falls ir kt., kuris nepasinaudotų šia proga.Be to, tuo pat laiku Tėvų pranciškonų koplyčios salėje vyksta KLB tarybos sesija. Kanados lietuvių kolonijų atstovai dalyvaus minėtoje šventėje.Programa užtruks virš dviejų valandų, todėl bus marios laiko pasišokti, pasivaišinti bei pasikalbėti. Pradžia 6 vai. vak. punktualiai. Prašome malonius svečius punktualiai atvykti, nes vėlavimas nemaloniai nuteikia programos išpildytojus.Šventė bus Merritton Community Centre salėje, St. Catharines priemiestyje.
Šventei ruošti komitetas

Berlynas. — V. Berlyne statoma 200 pėdų ilgio lenta, kurios elektra apšviestomis raidėmis bus perduodamos paskutinės žinios R. Berlyno gyventojams. Panašus ži-seniau. Tada R. Berlyno komunistai nugriovė visus arčiau sienos esančius namus ir iškraustė ju gyventojus.
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VD Ar“ Ė KI AC ^sa*s kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAvtnAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 Namų LE 6-4681

KUN. DR. J. GUTAUSKAS, Delhi, 
Ont., liet, parapijos klebonas, baigė 
rašyti veikalą apie religinį Lietuvos 
gyvenimą. Veikalas turi apie 350 ma
šinraščio psl. Jis taikomas lituanistinių 
mokyklų vyr. skyrių mokiniams, Ii- 
tuan. kursams ir šiaip skaitančiai vi
suomenei. Veikale labai kruopščiai su
rinkta daug istorinės medžiagos. Kol 
kas dar nesurastas leidėjas. Jei kas 
domėtųsi veikalo išleidimu, prašoma 
rašyti “Tž” adresu.

MANYLAND BOOKS, INC. leidyk
la išleido B. Sealy išverstą Igno Šei
niaus novelę “The Ordeal of Assad 
Pasha”. Leidinys turi 61 psl. teksto; 
nedidelio formato; aplanke paaiškini
mas apie autorių ir pačią novelę. Kai
na $2. Adresas: Manyland Books, Inc., 
Box 266, Wall St. Station, New York 
5, N. Y., USA. Tai jau nepirmas leidi
nys leidyklos, kuri rūpinasi paskleisti 
lietuvių literatūrą anglų k. Leidyklai 
vadovauja rašyt. Stp. Zobarskas.

KUN. ST. ŽILYS Romoje tapo šv. 
Kazimiero paveikslą lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčiai Los Angeles. Jis pla
nuoja netrukus suruošti savo paveiks
lų parodą Romoj.

“TOSCOS” operos spektakliai vyks 
1964 m. kovo 1, 7, 14 ir 15 d. Marijos 
Augšt. mokyklos salėje. “Toscą” sta
to Čikagos lietuvių opera.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
TEATRŲ REPERTUARUI KOOR

DINUOTI prie kultūros ministerijos 
įsteigta repertuaro taryba, kurios pir
mininku patvirtintas Lietuvos kultūros 
ministerio pavad. V. Jakelaitis, pava
duotoju — ministerijos meno reikalų 
valdybos viršininkas R. Jakučionis. 
Naujoji taryba paruoš rekomendaci
jas prieštaraujančių įvertinimų pje
sėms, prižiūrės teatrų repertuarų 
planus.

MIŠKŲ ŪKIO MOKSLINTO TYRI
MO institutas, miškininkystės techni
kumas ir bandymų stotis įkurta Kau
no marių pakrantėje. Miestelis užima 
4.200 kv. metrų plotą mokslo reika
lams skirtais pastatais, trim bendrabu
čiais ir 24 butų namu dėstytojams. 
Personalas perkeltas iš Vilniaus.

PENSININKŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS įkurtas Telšių kultūros 
namuose. Kolektyvas, kuriam vado
vauja Alb. Jasenauskas, turi 50 daly
vių. Jis jau koncertavo žemaičių fes
tivaliuose Plateliuose ir Varniuose. 
Pagrindinis ansamblio uždavinys — 
poilsio vakarų rengimas pagyvenusio 
amžiaus žmonėms.

BANGINIO ŠONKAULĮ, sveriantį 
160 kg., nuo Kanados krantų atgabeno 
“Pingvino” žvejybos laivo kapitonas 
Kazys Adamonis. Į tinklus įkliuvęs 
banginio šonkaulis perduotas Klaipė
dos visuomeniniam gamtos muzėjui.

RESPUBLIKINE VAIKŲ BIBLIO- 
TEKA atidaryta Vilniuje. Ji žada teik
ti metodinę pagalbą Lietuvos mokyklų 
bibliotekoms, rengti bibliotekų dar
buotojams pasitarimus, rūpintis “prie
šakinio” patyrimo propagavimu.

M. K. ČIURLIONIO MENO GALE
RIJOJE šiuo metu yra apie 90 šio dai
lininko kurinių. Dėl prastų dažų ir pi
gios medžiagos kūriniams gresia išny
kimo pavojus. Galerijos dir. P. Staus
kas buvo iškvietęs specialistų komisi
ją iš Maskvos. Nutarta pastatyti spe
cialų priestatą su oro atšviežinimo 
įrengimais. Priestate nebus dienos 
šviesos, kuri veikianti paveikslų da
žus. Šiuo metu galerijos langai jau 
uždangstyti užuolaidomis. M. K. Čiur
lionio muzėjuje sukaupti didesni P. 
Kalpoko, K. Sklėriaus, A. Žmuidzina
vičiaus, P. Rimšos, J. Zikaro ir kitų 
žymesniųjų dailininkų kūrinių rin
kiniai.

BUV. CENTRINĖ LIETUVOS BIB
LIOTEKA, dabar vadinama “valstybi
ne respublikine biblioteka”, iš Kauno 
perkeliama į Vilnių, į naujus tam rei
kalui pastatytus rūmus. Perkėlimą ti
kimasi baigti iki lapkričio mėn.

PALANGOJE šią vasarą buvo dail. 
A. Žmuidzinavičiaus darbų paroda; ji 
buvo gausiai lankoma.

ATEINANČIŲ METŲ sausio mėn. 
sueina 250 m. nuo Kristijono Donelai
čio gimimo. Rašytojo sukakčiai pami
nėti sudaryta net “visasąjunginė jubi- 
lėjinė komisija”, kurion įeina daugiau
sia rusai rašytojai. Lietuvos jubilėji- 
niam komitetui pirmininkauja K. Kor
sakas. Maskvoje įvyksiąs K. Donelai
čiui skirtas jubilėjinis vakaras.

RUGPJŪČIO MĖN. lankėsi lenkų 
estrada. įvairi, turininga programa su
domino ir patraukė Vilniaus ir Kauno 
publiką.

Pradedant mokyklą... Didelis i8"x48" 
RAŠOMASIS STALAS

Taupyk' ir skolinkis
Toronto Lietuvių ...

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

Už santaupas moka nuo 414% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%%. Už paskolas • morgičius — 614%. 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 meta nno 10 v*L Iki 1 v*L 30 mta. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nno 4 vai. 30 min.

Atsiųsta paminėti
šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 9, rug

sėjis. Tėvų pranciškonų leidžiamas 
mėnesinis religinis — patriotinio turi
nio laikraštis. Red. T. Vikt. Gidžiūnas, 
OFM; Franciscan Fathers, Kennebunk
port, Me., USA.

LHuanus, Vol. IX, No. 1, Lithua
nian quarterly. Lithuanian Student As
sociation, Inc. Red. A. Mickevičius; 
P.O. Box 9313, Chicago 90, Ill., USA. 
Turinyje eilė vertingų straipsnių — 
'apie komunizmo kovą su religija Lie
tuvoje, dail. Vytauto Igno kūrybos ap
žvalga, pora Maironio eilėraščių, arkiv. 
T. Matulionio, pfof. Myk. Biržiškos bio
grafijos ir kt

Eglutė, nr. 7, rugsėjis. Lietuvių Kul
tūros Instituto leidžiamas vaikų laik
raštėlis. Redaguoja ir administruoja 
Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys; 
R.F.D. 2, Putnam, Conn., USA.

Skautų Aidas, nr. 7-8. Lietuvių skau
tų ir skaučių mėnesinis žurnalas, ofi
cialus LSS-gos organas. Vyr. red. vx 
č. Senkevičius, 40 Burrows Ave., Is
lington, Ont

Kėdė — nemokamas priedas*

moksleiviui ar studentui 
tik

20”
Arborito viršus.

MOHAWK FURNITURE
LTD.

2448 DANFORTH AVENUE 
Telefonas OX. 94444 

ir
137 RONCESVALLES AVENUE 

Telefonas 5374442
AM parduotuvės atidarytos nuo 9 vx. iki 9 v.v.



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
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.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Modemiška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

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

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 — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor
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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.

BLOOR — QUEBEC
$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namą 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 
ISLINGTON — WESTHAMPTON, $4.000 įmokėti, 6 kamb. bungalas, išklo

tas nauju kilimu, labai pražus poilsio kambarys su baru ir žaidimo kam
barys. Viskas turtingai ir skoningai įrengta. Savininkas iškeliamas.

REXDALE — KIPLING, $3.500 įmokėt, 6 kamb. didelis ranch-bungalas. 
Išbaigtas poilsio ir žaidimų kambarys. Prijungtas garažas su priv. įva
žiavimu. Sumažinta kaina skubiam pardavimui.

DIXON RD. — ISLINGTON, $8.000 įmokėti, 3-jų modernių butų — 14 k. 
beveik naujas mūrinis pastatas.Labai gražioje vietoje. Savininkas palie
ka kilimus ir daug kitų priedų, žema kaina.

REXDALE, $2.000 įmokėti, “split level” bungalas išklotas nauju kilimu, 
vandens alyvos šildymas, gražus poilsio kambarys, NHA morgičius 5% %.

DARBO TEL CH 1-5205 NAMŲ TEL. 741-3124
Didžiausias pasirinkimas bungalovų, namu Westone, Westway, Rexdale, 
Thistletown rajonuose. Vietoje greitas ir sąžiningas patarnavimas. Taip 
pat turime iv. krautuvių, apartamentų, hotelių, motelių, farmų, vasarviečių.

Savaitės įvykiai .
(Atkelta iš 1 psl.) 

jono dolerių, daugiausia naftos 
pramonėj ir plantacijose. Šie tur
tai ir vilioja Sukarno.

Formozos kiniečiai apmėtė ak
menimis Japonijos ambasadą 

už palankumą komunistinei Kini- 
J’ai, su kuria Japonija plečia pre
kybos mainus.

Amerikos astronautai — erd
vių lakūnai, kurių esama 16, 

gauna už savo pergyvenimų apra
šymą spaudos bendrovėms virš 
vieno mil. dol. Ryšium su tuo 
JAV kilo didelis nepasitenkini
mas. Spaudos puslapiuose klau
siama: ar turi teisę valstybės ap
mokamai asmenys pelnytis iš sa
vo tarnybinių patyrimų?

Prez. De Gaulle, važinėdamas 
po Prancūziją, vienoj vietoj išsi
tarė, kad Prancūzija nereikalinga 
nei Amerikos globos, nei jos va
dovavimo. Prancūzijai esą nede
ra sekti dviejų pasaulinių galybių 
susiskaldymo/ Ji turi būti stipri 
ir turėti visus ginklus.

Domininkonų valstybėj naujas 
perversmas — prez. Bosch po 

8 mėnesių valdymo karių yra nu
sodintas ir tremiamas į užsienius.' 
Vadovauja gen. Barrera, kuris 
jau sudarė 14 asmenų vyriausybę.

Graikijos vyriausybė su prem
jeru Pipineliu atsistatydino. 

Karalius pavedė ją sudaryti ligi 
lapkričio 3 d. rinkimų Mavromi- 
chalis.

Papildomai pranešama apie
įvykius Čekoslovakijoje. Paša

linant stalinistą min. pirmininką 
Široky, kartu su juo buvo paša
linta ir dar 6. ministerial. Novot
ny, prezidentas, tuo gelbėjo ir sa
vo išverstą kailį. Čekoslovakijoj, 
kaip ir visose komunistų valdo
mose valstybėse, trūko ir maisto 
ir viso kito, žmonės buvo nepa
tenkinti ir reikėjo jieškoti kalti
ninkų, o svarbiausia, duoti kiek 
laisves. Naująjį pirmininką Le- 
nart, kuris yra slovakų kilmės, 
pasveikino net pats Nikita iš Mas
kvos. Jis yra baigęs Maskvoje 
partijos akademiją.

AUŠROS ŽINIOS
Danieliui ir Kęstučiui Vaičiūnams 

bei jų artimiesiems, tėveliui mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

PPSK Aušros valdyba
Visuotinis Aušros klubo ir tėvų-rė- 

mėjų būrelio susirinkimas — spalio 
20 d. muzikos studijoje. Visi nariai ir 
tėveliai prašomi dalyvauti.

Krepšinio ir stalo teniso treniruotės 
vyksta sekančia tvarka: pirmadieniais 
ir trečiadieniais — berniukams; antra
dieniais ir ketvirtadieniais — mergai
tėms. Pradedantieji ir jaunučiai iki 
13 m. renkasi tuoj pat po mokyklos; 
vyresnieji — 7 v.v.
TARPMIESTINES KLEVELANDAS— 

TORONTAS LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBES

Praėjusį šeštadienį Earlscourto sta- 
dijone įvyko tarpmiestinių Klevelan- 
das — Torontas lengv. atletikos pir
menybių II dalis. Dalyvavo S Kleve- 
lando žaibo, 1 Toronto Vyčio ir 26 
Toronto Aušros lengvatlečiai,-ės. Kle- 
velandas vyravo mergaičių - moterų 
rungtyse (iš galimų 10 išsikovojo 8 
pirmąsias vietas), Toronto Aušra — 
jaunių B ir vyrų rungtynėse (išsikovo
jo visas pirmąsias vietas), šio II ra
to š.m. tarpmiestiniu nugalėtoju liko 
Torontas, surinkęs 422 taškus prieš 
298 Klevelando.

šeštadienio pirmenybių rezultatai.— 
Mergaitės B. Jietis — D. Jurgaitytė Ž, 
M. Gutauskaitė A, B. Starkutytė A 
94’2”; į augštį — M. Romanovaitė A, 
V. Jurevičiūtė A, V. Mockutė Ž 4’6”; 
rutulys — D. Čiurlionytė Ž, B. Star
kutytė, B. Čeponytė A 29’4”; į tolį — 
V. Mockutė, M. Jokubaitytė Ž, M. Ro
manovaitė 15’4^4 ”; 75 y. — D. Čiur
lionytė, M. Romanovaitė, M. Jokubai
tytė ir I. Malinauskaitė A 9:6 sek.; 
diskas — R. Renkauskaitė V, D. Jur
gaitytė, V. Mockutė 88’8”; 4x75 y. es
tafetė — Iv. Žaibas, II v. Aušra I, III 
v. Aušra II. 39:3 sek.

Moterys. Rutulys — D. Čiurlionytė, 
B. Starkutytė, D. Jurgaitytė 30’0; 100 
y. — p. Čiurlionytė, V. Mockutė, M. 
Romanovaitė 12:2 sek.; 4x75 y. estafe
tė — Iv. žaibas, II v. Aušra I, III v. 
Aušra II 37:7 sek.

Jauniai B. Rutulys — K.- Tamašaus
kas, J. Kvederys, J. Astrauskas — vi
si Aušros, 47’0; 75 y. — J. Kvederys,
J. Astrauskas^ P. Genys A 9:3 sek.; 
100 y. — K. Tamašauskas, J. Astraus
kas, J. Kvederys 11:3 sek.; į tolį — K. 
Tamašauskas, J. Astrauskas, J. Kve
derys 19’%”; jietis — K. Tamašaus
kas, J. Astrauskas, J. Kvederys 148’ 
10”; į augštį — K. Tamašauskas, J. 
Astrauskas, R. Petrauskas A 5’6”; dis
kas — J. Kvederys, R. Petrauskas, J. 
Astrauskas 97’2”; 4x75 y. estafetė —
I v. Aušra, II v. Aušra II 36:6 sek.

Vyrai. I augštį — V. Ruseckas A,
K. Tamašauskas A, A. Motiejūnas Ž 
5’4^”; rutulys — V. Ruseckas. K. Ta
mašauskas, Stockus Ž 47’8”; 100 y. — 
A. Malinauskas A, A. Žaliauskas A, 
Stoškus 10:6 sek.; 880 y. — J. Gata- 
veckas A, S. Žutautas A 2:35,5 min.; 
220 y. — A. Malinauskas, K. Tama
šauskas, V. Stoškus 24:2 sek.; jietis— 
R. Burdulis A, V. Ruseckas, V. Stoškus 
176’4”; diskas — R. Burdulis, Motie
jūnas ž, A. Žaliauskas 119’3”; į tolį — 
A. Žaliauskas, A. Motiejūnas, V. Ru
seckas 20’2”; trišuolis — A. Žaliaus
kas, V. Ruseckas, A. Motiejūnas 38’ 
4”; 4x110 y. estafetė — Iv. Aušra I,
II v. Aušra II 52:5 sek.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
V. Grybauskas laimėjo I vieta Čika

gos lietuvių lauko teniso turnyre. II 
vietą užėmė Pikeliūnas. šiedu tenisi
ninkai išėjo vyrų dvejeto nugalėtojais. 
Turnyre dalyvavo 18 sportininkų.,

LSK Neris pravedė savo klubo leng
vosios atletikos varžybas, kuriose 
rungtyniavo 46 jaunieji.

Antrose rudens rato futbolo pirme
nybių rungtynėse Lituanica rugsėjo 
15 d. laimėjo 1 tašką, sužaisdama 2:2 
su meksikiečių Necaxos futbolininkais.

Rezervinių komandų susitikimą laimė
jo Lituanica 3:0. Rugsėjo 22 d. Litua- 
nica turėjo draugiškas rungtynes su 
vokiečių Green-White vienuolike, ku
rios irgi baigėsi lygiomis 2:2.-

Lituanicos jaunučių komanda taip 
pat dalyvauja vietinėse pirmenybėse 
ir čia gerai laikosi. Ji yra įsitvirtinusi 
pirmenybių lentelės II vietoje. Rug
sėjo 14 d. jaunučiai sukūlė Wanderers 
jaunučius 4;0.

Čikagoje turėjo įvykti š.m. S. 'Ame
rikos pabaltiečių futbolo pirmenybės. 
Nors jau praėjo numatyta jų pravedi- 
mo data, tačiau nieko apie jas negir
dėti. Atrodo, jog šiemet bus apsieita 
be šios sporto šakos pirmenybių. Be
je, pirmenybes pravesti buvo paskirta 
lietuviams. E. š.

Sportas Lietuvoje
Vilniaus Žalgirio akademinio irkla

vimo aštuonvietė moterų komanda, at
stovavusi Sov. Sąjungos rinktinei, 
Maskvoje, laimėjo Europos čempijona- 
tą. Daug darbo įdėjo jų treneris Eu
genijus Vaitkevičius, kurio brolis Ri
čardas yra vyrų aštuonvietės treneris 
ir vairuotojas. Komandą sudarė: 'N. 
Griščenkova, A. Perevoruchova, I. Ba- 
čiulytė, S. Korkutytė, L. Semaško, A. 
Margenytė, R. Tamašauskaitė, S. Bu- 
bulytė, G. Strigaitė. Distancija —1000 
mtr., laikas 1:35,6; II vietoje — abejų 
Vokietijų rinktinė 1:35,8 ir III vietoje 
— Rumunijos rinktinė 1:37,1. Vėl nu
skambėjo Europos sporto spaudoje 
Sov. Sąjungos pergalė, lietuvaičių iš
kovota.

Belgijoje įvykusiose geležinkeliečių 
lengvosios atletikos pirmenybėse 3000 
mtr. bėgime su kliūtimis A. Aleksie- 
jūnas atbėgo trečias 8:46,8. O toje 
pat rungtyje ir tuo pat metu Kęstutis 
Orentas Kijeve atbėgo per 8:36,2. Tai 
naujas Lietuvos rekordas ir ketvirtas 
šiuo metu visame pasaulyje.

Rugsėjo pabaigoje Kaune rengiamos 
lengv. atletikos pirmenybės. Vyrų kla
sėje nuo 35 m., o moterų — nuo 30 
m. Pirmenybės yra įdomios tuo, kad 
jose dalyvauja ištisa eilė buvusių la
bai pajėgių sportininkų, kurie dar ir 
šiuo metu pajėgia atsiekti pasigėrėti
nų rezultatų.

Lietuvos sporto spaudoje labai pla
čiai nagrinėjamos futbolo nesėkmės. 
Prieinama nuomonės, kad techniškasis 
futbolininkų paruošimas yra didžiausia 
kliūtimi geresniems rezultatams. Siū
loma sudaryti bent dvi jaunučių fut
bolo vienuolikes gerų trenerių prie
žiūroje.

Sportas visur
Sov. Sąjungoje vedama propaganda 

pravesti masinius bėgimus įvairiose 
distancijose. Į bėgimus norima įtrauk
ti kuo daugiausia dalyvių, iš kurių tar
po sporto žinovai atrinktų naujas pajė
gas siekti sportiniams laurams. Sis 
verbavimo būdas yra gana populiarus 
ir metai iš metų dalyvių skaičius auga.

Sov. Sąjungos ledo rutulio rinktinė 
jau pradėjo intensyviai ruoštis žiemos 
olimpijadai. Lapkričio viduryje at
vyksta Kanados “Windsor Bulldogs” 
komanda, su kuria sužais 6 rungty
nes; gruodžio mėn. Sov. Sąjungos 
rinktinė vyksta į Švediją ir JAV, o 
sausio mėn. į Maskvą atvyksta JAV, 
Suomijos ir Kanados rinktinės. G.

Frankfurtas. — Tarpininkau
jant vokiečių kelionių biurui 
DER Frankfurte, Vengrijoje gali 
lankyti savo gimines buvę vengrų 
piliečiai, 1956 m. iš Vengrijos iš
vykę be galiojančių kelionės do
kumentų. Formalumai tokie pa
tys, kaip ir iš Vengrijos išvyku- 
siems 1943 m. Prašymai vizai 
gauti pateikiami vokiečių kelio
nės biurams. E.

Mažoji Italija" V. Vokietijoje
V. Vokietijoje, kur visą laiką 

jaučiamas darbininkų trūkumas, 
dirba virš 800.000 italų. Ten jie 
yra vadinami “ svečiais darbinin
kais”. Žinoma, tai yra oficialus 
vyriausybės kreipimasis. Gyven
tojų tarpe dažnai girdimas vardas 
yra “macaroni”.

Anksčiau V. Vokietijai reikėjo 
tik paprastų darbininkų, kurių 
trūkumą užpildė italai.* Dabar 
trūksta ir įvairių specialistų; vy
riausybė sudaro sąlygas jų apmo
kymui.

Volkswagen fabrikai Wolfsber- 
ge pastatė italam net atskirus na
mų kvartalus, sales ir kitus įren
gimus, apmokė virš 3000 italų, 
kur jie dirba kartu su 40.000 vo
kiečių darbininkų, uždirbdami 
tiek pat, kaip ir vokiečiai, kar
tais net ir daugiau. Jų kolonija 
vadinama “Mažuoju Neapoliu” 
dažnai nėra mėgiama vokiečių,

bet kai reikia darbininkų, tai žo
dis “Auslaender” primenąs Hit
lerio laikus, retai tesigirdi. Ji pa
keitė “Gastarbeiter”.

Vak. Vokietijos darbo įstaigo
se šiuo metu yra jieškoma 573. 
000 darbininkų. V. K.

Bostogne. — Belgai pastatė 
amerikiečių gen. George S. Pat
ton statulą,atsidėkodami už mies
to išvadavimą, kai paskutinės 
ofenzyvos metu jį buvo apsupę 
vokiečiu tankai. Didžiausią Patto- 
no priešą Normandijoje, vokiečių 
gen. Hans Speidel, pagerbė pa
tys amerikiečiai — padarė jį 7-to- 
sios armijos garbės nariu.

North Bay. — Ontario polici
jos automobilis 11-tame plente 
susidūrė su elniu. Buvo visiškai 
suplotas automobilio stogas, žuvo 
elnias ir vienas policininkas.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tei. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
RONCESVALLES — HEWITT, $4.000 įmokėti, atskiras, mūro, 8 kam

barių namas, šoninis privatus įvažiavimas, garažas, gražus didelis kiemas.
BLOOR — WINDERMERE, $2.900 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių, 2 

augštų namas. Baigtas rūsys, šoninis įvažiavimas, garažas, didelis kie
mas. Kaina $16.900 liks viena skola balansui; geriausios išsimokėjimo 
sąlygos. Tuojau galima užimti.

GLENLAKE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 5+5kambarių tikras dupleksas. 
Kaina $27.000.

HIGH PARK, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 augštų, 8 kambarių, 2 mod. 
virtuvių. Pirmame ir antrame augšte iš 4 gab. prausyklos. Augštas rū
sys. Vand. apšildomas, 2 mūro nauji garažai, privatus šoninis 9 pėdų 
įvažiavimas. $22.900. Jokio remonto nereikalinga. Tuojau galima užimti.

YONGE — Eglinton, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 metų senumo. 6 
butų apartmentas. Prašoma kaina $55.000. Geras investavimas, metinės 
pajamos $8.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8*10 vai.
J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105

Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite įimtą ir sąžiningą patarimą.

Ateitininku žinios
JAUNIMAS ĮSITRAUKIA Į DAR

BĄ visu entuziazmu. Stebint susirinku
sius jaunesniuosius ir vyr. gimnazistus 
susidaro įspūdis, kad jie visi nori veik
ti, yra pilni ryžto. Trūksta tik tėvų, 
auklėtojų ir pačių organizacijų vado
vų pagalbos. Mokant prie jų prieiti 
naujesniais metodais, galima išauginti 
jaunąją kartą daug kuo pranašesnę už 
vyresniuosius. .

MERGAIČIŲ MOKSLEIVIŲ susirin
kimas — sekmadienį, tuoj po 10 vai. 
pamaldų, L. Vaikų Namuose. Visos 
mergaitės ateitininkės ir neateitinin- 
kės, 13-18 m., prašomos susirinkti. 
Moksleivių kuopa yra mišri, tačiau be 
bendrų susirinkimų daromi ir atskiri 
— berniukams ir mergaitėms. Tad vi
sos mergaitės, lankančios 8-13 skyrius, 
kviečiamos dalyvauti. Mergaičių būrelį 
globoja sesuo Paulė ir stud. Audronė 
Kuolaitė.

JAUNUČIŲ ir JAUNESNIŲJŲ BER
NIUKŲ susirinkimai, įvykę prie abie
jų parapijų praėjusį sekmadienį buvo 
gana gausūs. Pasiskirstyta grupėmis 
ir išrinktos valdybos. Jaunųjų globė
jais yra. M. Bušinskas ir K. Kaknevi
čius.

SENDRAUGIŲ SUSIRINKIMAS — 
L. Vaikų Namuose šį sekmadienį, spa
lio 6 d., 5 vai., tuoj po rožinio pamal
dų parodos aikštėje. Susirinkiman 
kviečiami ir studentai bei vyr. moks-

leiviai. Susirinkime kalbės naujasis fe
deracijos vadas dr. J. Girnius. Tad 
visi, tuoj po rožinio pamaldų į L. V. 
Namus! Pasirodykime gausiai, nes fed. 
vadas dr. Girnius bus pirmą kartą mū-' 
su tarpe.

Lietuvių skautų 
veikla

Parduodamas 50
akrų tabako ūkis

su visais pastatais ir įrankiais, 7 
kamb. naujas namas. Taip pat pa
sirinkimas ir įvairių kitų ūkių.

Skambinti ar rašyti: Mary Slown, 
LE 1-1161, Extra Realty Ltd., 1043 
Bloor St. West, Toronto 4, Ontario.

NAUJA MALDAKNYGE “RŪPIN- 
TOJELIS”, kurią paruošė ir išleido 
kun. Juozas Janilionis, Rio de Janeiro, 
Brazilijoje lietuvių klebonas, jau pa
siekė Kanadą. Išleista dviem laidom. 
Pirmoji — su liturginiais paaiškini
mais, maldomis, giesmynėliu ir evan- 
gelijomis, turi 272 psL; odiniais vir
šeliais $2.50. Antroji — sutrumpinta 
laida turi 136 psl.; odiniais viršeliais 
$1.50. Maldaknygę galima įsigyti pa
rapijų knygynuose. Platintojai krei
piasi į šios maldaknygės atstovą Kana
dai: V. Aušrotas, 180 Glenholme Avė., 
Toronto 10, Ont.

šeštad mokyklos mokinių tėvų 
susirinkimas įvyko pr. sekmadie
nį Prisikėlimo salėje. Dalyvavo 
apie 150. Pirmininkavo V. Krikš
čiūnas. Priimta visa eilė svarbių 
nutarimų, ypač lėšų klausimu. Jie 
bus paskelbti “TŽ” vėliau.

Dantų gyd. St. Pacevičienė iš 
Adelaidės, Australijoj, drauge su 
p. Valadkiene aplankė “TŽ”. St. 
Pacevičienė viešėjo kurį laiką 
JAV pas savo motiną ir gimines, 
aplankė savo pažįstamus Kanadoj 
ir lėktuvu per Vankuverį grąžo 
Australijon.

Metropoliniame Toronte, pagal 
1961 m. surašymą yra: anglikonų 
397.102, baptistų 66.240, orto
doksų 43.196, žydų 88.648, liute- 
rininku 62.678, presbiterininkų 
148.755, katalikų 478.631, rytų 
apeigų katalikų 20.113, United 
Church 433.885, kitų 85.233. Ka
talikų visoj Kanadoj yra 45,7%; 
per 10 metu ju skaičius iš 6.069. 
469 pakilo iki 8.342.826.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

PRAEITO SAVAITGALIO IŠKYLA 
Romuvoj, kuri šiuo laiku paskendusi 
rudens spalvose, davė gerų pasekmių: 
praplatintos aikštelės palapinėms ir 
atlikti kiti prieš žiemą darbai. Visų iš
kylautojų padėka priklauso J. Paže- 
meckui, sutvarkiusiam visus storuosius 
medžius su motoriniu pjūklu. Be to, 
stovyklavietės fondo pirm. J. Stanio- 
nis tarėsi su “septic tanks” rangovu, 
hydro inspektorių ir viršaičiu dėl mo
kesčių mokėjimo ir kelio patvarkymo.

DLK MINDAUGO skautų draugovę 
perėmė ps. E. Kazakevičius ir sk.v.v.sl. 
A. Valiūnas. Jų sueigos numatomos 
ketvirtadienių vakarais.

STOVYKLAVIETES FONDUI auko- 
jo ir pirko pėdas — $60: dr. Urbaitis; 
$20: J. Usvaltas, St. Baibokas; $10: J. 
Margis, Al. Dūda, J. A. Zubrickai iš 
St. Catharines, D. J. Kregždės iš Cin- 
cinati, Ohio; $5: p.p. Paškauskienė, 
Baikauskienė, Punkrys • Krasauskas, 
Crown Food, A. A. šetikai iš St. Catha
rines, J. Alanderis iš St. Cath., V. J. 
Žemaičiai iš St. Cath., U. činčienė, 
Br. Vaškelis, kun. L. Jankus; $2: T. 
Staniulis, V. Staniulis, K. Stundžia iš 
St. Catharines, J. Markuškis, Z. Pace- 
vičius, R. Banaitis, J. Slabšinskas iš 
Čikagos. Visiems aukotojams nuošir
dus skautiškas ačiū.

... AR ŽINAI, kad pirmas didesnis 
šį rudenį pobūvis — rudens balius 
Įvyksta jau spalio 26 d. Prisikėlimo 
par. salėje?

...AR ŽINAI, kad tie patys rengė
jai SLA Toronto 236 kp ir sporto kl. 
“Vytis”, pasitelkę šokėjų grupę “Gin
taras”, sutraukia visus lietuvius po 
vienu stogu?

...AR ŽINAI, kad geros nuotaikos 
ir linksmumo niekad nestokojo šito
kiuose pobūviuose?

Taigi, iki pasimatymo rudens baliu
je, spalio 26 d. (skelb.).

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
• Jūrų skautų dienų proga norintie

ji paburiuoti ir susipažinti su prakti
niais darbais kviečiami atvykti i Ash- 
bridge Bay šeštadienį, spalio 5 d., tarp 
12—16 vai. Tą pačią dieną apie 3 vai. 
ten pat nuleidžiama vėliava ir vimpi- 
las. Sekmadienį, spalio 6 d., 4.15 vai. 
p.p. Tėvu pranciškonų patalpose, mu
zikos studijoje įvyks Neringos tunto 
sueiga ir arbatėlė. Kviečiami tėveliai, 
rėmėjai, prijaučiantieji ir buv. jūrų 
skautai.

• Vienuolika tunto jūrų skaučių tu
rėjo susitikimą su kanadiečių jūrų 
skaučių High Park tuntu. Tunto jūrų 
skautėms vadovavo ps. R. Kuprevi- 
čienė.

• Rėmėjui K. Daulenskiui praktiškai 
prisidedančiam prie jachtos perstaty
mo darbų, reiškiame padėką. T.

ŠV. JONO PARAPIJOS KNYGYNE 
GAUTA KNYGŲ:

PANEVĖŽYS, red. Juozas Masilio- 
nis; geografinės ir istorinės žinios apie 
apylinkes ir miestą, 432 psl. minkštais 
viršeliais; $6.75.

ŠEŠTASIS MEDIS, Juozo Krūmino 
romanas; išleido “Nida”, 367 psl., 
minkštais virš., $3.

MANO VIEŠNAGE AMERIKOJE, 
dr. Jonas Grinius; atspausta iš “Eur. 
Lietuvio”, išleido J. J. Bachunas, 32 
psl. 50 et.

HOUSE UPON THE SAND, a novel 
by Jurgis Gliaudą, Manyland Books 
leidinys, 168 psl., kietais virš. $4.25.

THE BATTLE OF GRUNEWALD, 
a historical novel by I. K. Sokolnikov, 
190 psl.; išleido “L. Dienų” leidykla; 
kietais virš. $3.50.

ANGELAI IR NUODĖMES, R. Spa- 
lio novelės, 252 psl., minkštais v. $1.50.

Knygynas veikia sekmadieniais po 
visų pamaldų. Galima užsakyti paštu, 
pasiunčiant pinigus: V. Aušrotas, 180 
Glenholme Avė., Toronto 10, Ont.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 

manimi rūpinosi besigydant ligoninėj: 
T. Kornelijui, OFM, už dvasinį patar
navimą; taipgi T. Placidui ir kun. P. 
Ažubaliui. Dr. A. Užupienei, dr. J. 
Yčui, dr. Jasiukui ir poniai, dr. Sparks 
ir dr. Wells už rūpestingą priežiūrą. 
Taipogi reiškiu didelę padėką orga
nizacijoms, giminėms, draugams ir pa
žįstamiems už lankymą ligoninėj ir na
muose, už gražias gėles, dovanas ir už 
Jūsų visų parodytą artimo meilę man 
ir mano šeimai. Nuoširdžiai dėkoju 
N. Pr. M. seselėms, “Daina” grupei, 
Prisikėlimo parapijos Katalikių Mote
rų Draugijai, Showtime Fashions, p. 
Augustauskienei, p. Ališauskienei, p. 
Butienei, p. Butkevičienei, P. B. če- 
ponkams, p. čepauskienei, p. čiurliui, 
T. I. Dambrauskams, J. A. Dambraus
kams, J. S. Dambrauskams, Z. R. Da- 
langauskams, p. Dervinienei, p. Eglit, 
p. Girdzijauskienei, p. Gataveckams, p. 
Hoffman, p. L. Heeye, p. Heriet, p. Jo
naitienei, p. Jurkšaičiams, p. Jackevi- 
čiams, p. Jakimavičiams, A. R. Jaku- 
baičiams, VI. ir poniai Jakubaičiams, 
J. D. Kaunaitėms, p. Karkoms, p. Lau
rinavičienei, p. V. Laurinavičienei, B. 
S. Matulevičiams, B. M. Norkams, p. 
R. Queen, p. Ramanauskams, p. Ra
šams, p. Sriubiškienei, p. Staniuliams, 
p. Skrinskams, p. šapokienei, p. Ta
mošauskams, p. Tamulaitienei, L. A. 
Ulbinams, A. Z. Vinckams, p. Valai
tienei, p. Vaitiekūnaitei, p. žiliams, p. 
Zeitler, p. Ulinskams.

Bronė Dambrauskienė

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

HIGH PARK — BLOOR,
Apie $5.000 įmokėti, 9 kam
barių per 2 augštus, atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, ga
ražas su privačiu įvažiavimu.

BERESFORD — BLOOR, 
$2.500 įmokėti, 7 kambarių 
atskiras namas, naujas aly
vos šildymas, garažas, didžiu
lis kiemas, viena atvira sko
la 15 metų.

ISLINGTON — BLOOR, 
$5.000 įmokėti, gražus 6 k. 
bungalas, vandens alyvos šil
dymas, užbaigtas recreation 
kambarys, garažas su priva
čiu įvažiavimu, puikus di
džiulis kiemas su įvairiais 
medžiais, namas be skolų.

SWANSEA
Visai naujas gražus 7 kamba
rių atskiras namas, vandens 
alyvos šildymas, balkonas, 
garažas su puikiu privačiu 
įvažiavimu arti Bloor gatvės.

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 
planas, užbaigtas rūsys, van
dens alyvos šildym., garažas 
su plačiu įvažiavimu. Atvira 
skola.

WELLAND, ONTARIO,
Apie $20.000 įmokėti, benzi
no stotis, mašinų taisymo 
dirbtuvė, moderniškas resto
ranas, maisto produktų krau
tuvė ir 8 kambarių namas. 
Benzino parduoda apie 100. 
000 galionų metams, metinė 
apyvarta $85.000, labai gera 
judri vieta, lengvos išsimo
kėjimo sąlygos, reta proga 
įsigyti puikų nuosavą biznį, 
heaugšta kaina, skubūs par
davimas.

Pr. (CERBERIS
Darbo tel. LE. 24404 
Namų tel. LE. 5-1584

PARKDALE RAJONE
$1.500 įmokėti, 12 kambarių 
mūrinis namas. Keturios vir
tuvės. Karšto vandens-gazu 
šildymas. Du garažai. Prašo 
$15.500. Viena skola 10-ėiai 
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 (lanes) bowling biznį 
ir pastatą. Geras šiaurės va
karų rajonas. $34.750 meti
nių pajamų. Prašo $135.000.

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

KINGSWAY RAJONE
$25.000 įmokėti, 21 butas, 
gražiausiame vakaru Toronto 
rajone prie Royal York ir 
Kmgsway. 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. 2-4404 

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus A > inC
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. ***»! CSUC t IVIU9

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, 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 diliausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažų, motelių, įvairių biznių ir t.L 

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. (Pri® Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Nanių telefonas: BE. 3-5996

*

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit 

Taiso visų modeliu mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motoru remontas, tepimas ir kt. Sykį pabandę, grįšite pas mus atgal.

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas it College). Telefonas 531-1305

$7.000 vertės, 6 kamb. namas, 1 sko
la balansui, moderni virtuvė, ga
ražas. Dundas—Ossington rajone.

$4.000 įmokėti, 5 metų senumo dup
leksas su butu rūsyje, kiekv. 
apart, nuoma $85 mėn., 3 gara
žai. Eglinton — Dufferin rajonas, 
pilna kaina $21.500.

$5.000 įmokėti, Oakwood—St. Clair, 
11 didelių kamb., plytų namas, 
alyviniais dažais išdažytas, 3 mo
dernios virtuvės.

Garažas, dažymo ir taisymo dirbtu
vė, vak. Toronte, kampinė nuosavy

bė, parduodamas ar išnuomoja
mas. 16 mašinų vieta su leidi
mais, neaugšta nuoma ar $15.000 
įmokėti, labai geras pirkinys

$15.700 pilna kaina, Bloor — Con
cord, 11 didelių kamb., alyviniais 

dažais išdažytų, plytinis namas, 
naujas šildymas, 3 modernios vir
tuvės ir 3 pilnai įrengtos vonios. 
Nuomos $200 mėn.

$2.500 įmokėti, Jane r- Baby Point, 
6 kamb. namas, alyviniais dažais 
išdažytas, kelių metų senumo, 
5V4 % morgičius, alyvos šildymas, 
privatus įvažiav. Prašo $16.500.

$2.500 įmokėti, Parkdale, atskiras 
8 kamb. namas, 2 modernios vir
tuvės, naujas šildymas, keli žings
niai iki Queen — Lansdowne li
nijos.

$5.000 įmokėti, Jane — Bloor, 2-jų 
augštų, 7 kamb., atskiras namas,

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliūdžiu?



‘ Spalio 12 d., šeštadieni,,
St. Catharines, OnL, - Merritton Community Centre salėje 

didelė lietuviu, meno švente

ČIKAGOS MENO ANSAMBLIO “DAINAVA” KONCERTAS
Pirmoje dalyje: naujas lietuviškas muzikinis veikalas "PRIE EŽERO".

Antroje dalyje: dainų koncertas ir solistai - J. VAZNELIS ir N. LINKEVIČIŪTĖ.
Lietuvos gen. konsulo dr. J. Žmuidzino atidarymo žodis. Pradžia punktualiai 6 valandą vakaro.

PO PROGRAMOS

PASILINKSMINIMAS

PUIKIAM ORKESTRUI

GROJANT.

ĮVAIRŪS BUFETAI.

Niagaros pusiasalio 
Z 

lietuvių parapija savo 
metinės šventės proga 
nuoširdžiausiai kviečia 
visus lietuvius 
iš visų kraštų šioje 
šventėje kuo gausiausiai 
dalyvauti!

Šventei ruošti komitetas
Lietuvių meno ansamblis “DAINAVA” su vadovu Steponu Sodeika ir akompaniatorių prof. VI. Jakubėnu. Jie išpildys programą Nia

garos pusiasalio lietuvių parapijos metinėje šventėje 1963 m. spalio 12 d., šeštadieni. ......-■

Niagara pusiasalis
TAUTOS ŠVENTĖ. — Rugsėjo 15 

d. LB-nė paminėjo Tautos šventę. Mi
nėjimas įvyko tuojau po pamaldų Tė
vų pranciškonų koplyčioje. Paskaitą 
skaitė visuomenininkas Steponas Šet- 
kus apie didingą Lietuvos praeitį ir 
tragišką dabartį. Meninę dalį išpildė 
vietos jaunimas: Birutė ir Aldona Bo- 
gušytės pagrojo akordeonu, Vida But
kutė paskambino gitara. Meninei pro
gramai vadovavo Aldona Zubrickienė - 
Dauginaitė iš Prestono. Gyvendama 
St. Catharines ji veikliai dalyvavo L. 
B-nės veikloje — buvo valdybos sek
retorė. Tai pirmoji visuomeninkė iš 
jaunimo tarpo.

KLVS RAMOVĖ ruošiasi kariuome
nės šventei lapkričio 23 d. Kanados 
veteranų salėje. Programoje dalyvaus 
“Varpo” choras iš Toronto.

RAMOVĖNAI pakviesti dalyvauti 
vynuogių derliaus parade. Tai bus pro
ga pagarsinti lietuvių vardą. Tokie 
paradai būna filmuojami ir rodomi te
levizijoje. Tad gero pasiruošimo!

KLT SĄJUNGOS Wellando skyrius

pasiuntė $20 prof. S. Kairiui Villa Mon 
Repos sanatorijoje, Smithtown, N.Y., 
Long Island, USA.

ANT. ŠVAŽAS guli Hotel Dieu li
goninėje. Jis priklauso SLA 278 kuo
pai. STASYS KUKTA po operacijos 
sveiksta namuose. J. š.

Pa j ieškojimą i
PRANO VYTAUTO ZUBRICKO 

ĮPĖDINIAMS
Š.m. rugpjūčio mėn. savo bute 

Brooklyne buvo rastas miręs Pranas 
Zubrickas, Amerikoje žinomas kaip 
Frank Vitold Zubriski. Kadangi arti
mųjų šeimos narių neturėjo, tai jo 
laidojimu rūpinosi miestas. Apmokė
jus laidojimo išlaidas, stamboką su
mą galėtų gauti įpėdiniai.

Turimomis žiniomis, vienas brolis 
gyvena Kanadoje, o kitas brolis ir 
sesuo — okupuotoje Lietuvoje. Gimi
nės arba apie juos žinantieji malonė
kite atsiliepti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd St., New 
York, N.Y., 10024, USA.

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

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

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

OILS LTD.

APDRAUDA ■=;?,•
RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
PRANAS BARAUSKAS 
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

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.

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
Teikiama vad. “Road Service” • Darbų įkainavimai nemokami

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

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

f Atstovas

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvns savo klijentams.
TeJetonat LE. 3-4908

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

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

Sav. R. STASIULIS

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 ĮVAIRU S kilimus.

Automatinis eteaua vaiymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Farcm<m»«s 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas so 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. JTTO7APA1TIS

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tekšenąs LE. 2-5461
Mokome su stvdartinėmis, au
tomatinėmis tra^fTisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir te*AV»s pa
mokos nemokamai.

II I I ■■MIMIHIIUMĮB— I III......... . « S

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kont rektorius

Visų rūšių elektros . 
Įrengimai ir pataisymai.

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

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

A. ČIŽIKAS
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 

Tel. LE. 1-4165 • <72 Laudowne Ave.

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(j rytus nuo Dufferin St.)

DR. 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 susitarimą).

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

100 ADELAIDE ST. W.
Roc^n 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

n

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O J).

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
KAniawie! VAŠKAS,popieris: šepečiai,

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132



TORONTO Ont.
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šv. Jono Kr. parapijos žinios
— šį penktadienį, pirmąjį spa

lio mėnesio, pamaldos rytą 7.30 
ir 8 v., o vakare — 7.30. Po ryti
nių pamaldų lankomi ligoniai.

— Spalio mėn. kasdien kalba
mas rožinis. Parap. bažnyčioje 
penktadieniais rožinis — 7.30 v. 
ir sekmadieniais 7 v.v., o.kitomis 
dienomis—rytinių pamaldų metu.

— Tradicinės gyvojo rožinio iš
kilmės Parodos aikštėje — šį sek
madienį 2.30 vai. p.p.

— Pradedamos vaikams tiky
bos pamokos. Jas dėstys seselė 
Loreta kiekvieną sekmadienį po 
11 vai. pamaldų salėje virš “T. 
žiburių”. Visi vaikai, kurie pa
vasarį eis pirmos išpažinties, o 
taip pat kurie lanko viešąsias mo
kyklas, prašomi būti pamokose. 
Pagal valkų skaičių ir jų išsilavi
nimą vaikai bus paskirstomi gru
pėmis. Pirmoji pamoka — šį sek
madienį.

— Organizuojamas altoriaus 
berniukų būrelis. Berniukai, ku
rie nori išmokti tarnauti Mišioms, 
prašomi ateiti šį penktadienį 6 v. 
v. į zakristiją.

— Jaunimo choro repeticijos— 
penktadieniais 6 v.v. ir šeštadie
niais po liet, mokyklos pamokų.

— Moksleivių klubo pobūvis šį 
sekmadienį prasideda tuoj po ro
žinio pamaldų par. salėj 7.30 v.v.

— Lietuvių kapinėse palaido
tas a.a. Florijonas Vaičiūnas. Ve- 
lionies žmonai, sūnums bei jų šei
moms gili užuojauta.

— Lankomos: Grace, Beatrice, 
Montrose, Clinton ir Crawford 
gatvės.

Pasaulio lietuvių dailės paroda 
O’Keefe Centre pratęsta dar 3 sa
vaitėm pačios patalpų direkcijos 
prašymu. Taigi, paroda bus atida
ryta iki lapkričio 2 d. Ją galima 
aplankyti spektaklių ar jų per
traukų metu. Be to, trečiadieniais 
ir šeštadieniais būna grupiniai 
O’Keefe Centro apžiūrėjimai 11 
vai. r. Tada irgi galima apžiūrė
ti parodą, tik patartina prieš tai 
pasiteirauti tel. EM. 6-8484.

PADĖKA
Už paaukotas prekes loterijai Nia

gara Falls pasimatymo proga reiškia
me nuoširdžią padėką šiems lietuviams 
verslininkams, kurie niekados neat
sisako paremti: _

Margis Drug Store $15,
J. Miliušas (maisto kr.) $3,
S. ir A. Kalūza (Baltic Exp. Co.) 
$13, A. Rakštis (maisto kr.) $6.

SLA 236 kp. valdyba

Kun. BRONIUI JURKŠUI,

mirus broliui Leonui Lietuvoje,

reiškiame užuojautą ir kartu liūdime —

Prisikėlimo parapijos choras

Pamaldos už velionį — spalio 13 d., sekmadienį, 
11 vai. Prisikėlimo bažnyčioje.

LIETUVIAI ATIDARĖ 

NAUJA AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBE 

ALBION MOTORS..
PARDUODAMI 

Chevrolet, Oldsmobile 
automobiliai ir CHEVROLET sunkvežimiai.
Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai.

t

Visais automobilių reikalais kreiptis:

JUOZAS STALIORAITIS JONAS MASIONIS
R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.

Mirus A. t A. mielai mamytei Amerikoje, 
jos sūnui ANTANUI NEVADAI, 

gyvenančiam Kanadoje, 
ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą —

ir S. Sinkevičiai

HOME OWNERS CENTRE

STATYBINIU MEDŽIAGŲ 

PREKYBA
• Įvairios medžiagos namų remontams bei priestatams.
• Skoliname reikalingus įrankius statybos darbams.
• Reikalui esant mielai patariame ir parūpiname planus

bei leidimus.’ Sav. B. Saulėnas
2 MULOCK AVĖ., TORONTO Tel.: biznio 769-5171
(prie Dundas - Keele) vakarais 762-9759

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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 UPES. $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. $13.000, 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
vatus ežero krantas, geras žuvavimas. Įmokėti $2.000.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUL

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kun. B. Jurkšą, Lietuvoje 

mirus jo broliui, nuoširdžiai už
jaučiame.

—Giliai užjaučiame Anelę Vai
čiūnienę, sūnus Kęstutį, Danielių 
ir Vytautą bei jų seimas ir visus 
artimuosius a.a. Florijonui Vai
čiūnui mirus. Velionis mirė pra
ėjusį penktadienį po ilgos ir sun
kios ligos. Iškilmingai palaidotas 
iš Prisikėlimo bažnyčios šv. Jono 
liet, kapinėse spalio 1 d.

— Dar kartą nuoširdžiai svei
kiname prel. dr. J. Tadarauską 
pagerbtuvių ir 50 metų amžiaus 
sukakties proga. Ilgiausių ir dar
bingų metų!

— Kun. B. Pacevičių, perkel
tą iš liet. šv. Jono Kr. parapijos 
į vietinę kanadiečių, išlydime su 
gailesčiu, bet kartu ir su geriau
siais linkėjimais. Taip pat jam 
nuoširdžiai dėkojame už pasišven
timą auklėjant mūsų kolonijos 
jaunimą ir už pagalbą pastoraci
jos darbuose.

— Šis penktadienis — spalio 
mėn. pirmasis; Mišios, išpažintys, 
Komunija — 7, 8 v. r. ir 8 v. vak.

— Šio ketvirtadienio rytą atlik
ti metinių rekolekcijų į Brookly- 
ną išvyksta T. Paulius, T. Rafaelis 
ir Br. Hortulanas. T. Placidas 
prie jų prisidės sekmadienio va
kare. Visi Torontan grįš vėlai va
kare kitą šeštadienį. Klebono pa
reigas laikinai eis T. Kornelijus, 
o jam talkins kun. B. Jurkšas.

— Par. choro, bendra repetici
ja — šį ketvirtadienį, 7.30 v.v. 
muzikos* studijoje.

— Par. jaunimo choro repetici
ja — šį penktad., 6.30 v.v., muzi
kos studijoje.

— Daugumai kunigų išvykus į 
rekolekcijas, šį sekmad. nuo šv. 
Pranciškaus šventės iškilmių su
silaikoma. Visus Tėvelius jų or
dino įkūrėjo šventės proga nuo
širdžiai sveikiname ir linkime ne
pailstamai dirbti Bažnyčios, tėvy
nės ir lietuvių gerovei!

— Ši sekmadienį par. pastora
cijoje talkina “Tž” red. kun. dr. 
Pr. Gaida ir sako šv. Pranciškaus 
šventei pritaikytus pamokslus.

— Visus tikinčiuosius ragina
me šį sekmad. gausiai dalyvauti 
viešose Toronto katalikų rožinio 
iškilmėse parodos aikštėje. Pa
maldos — 2.30 v. p.p., relig. kon
certo pradžia — 1.30 vai. p.p.

— Ryšium su rožinio pamaldo
mis parodos aikštėje šį sekmad. 
mėnesinio tretininkų susirinki
mo nebus. Mišios kongregacijos 
intenciją — 9 vai. ryto.

-— Jaunimo sekmadieninis pa

silinksminimas—šį sekmad., 7.30 
v.v. muzikos studijoje.

— Kitą savaitę, ryšium su par. 
kunigų rekolekcijom, metinis pa
rapijiečių lankymas laikinai nu
traukiamas.

— {vertinant buvusios Pasau
lio Liet. Bendruomenės valdybos 
darbus tautai ir lietuviškai išeivi
jai, dėkingumo ženklan Seimo 
proga Prisikėlimo parapija ir Tė
vai pranciškonai P. Amerikos lie
tuvių jaunimo stovyklai paauko
jo $300.

— Sutuokta: Zigmantas Koenig 
su Joana E. Krawec ir Vytas Pet
rulis su Ramute Jurkšaityte. Svei
kinimai ir linkėjimai!

— Pakrikštytas Vytauto ir So
fijos Bliuvų sūnus Aleksandras 
Jonas.

Toronto SLA 236 kp. susirinki
mas įvyksta spalio 13 d. Liet. Na
muose. Darbotvarkėje — vėl iš
kilęs valiutos skirtumo klausi
mas ir pasiruošimas kuopos meti
niam parengimui. Nariai prašo
mi gausiai dalyvauti. Pradžio 1 
vai. p.p. ap.

A.a. F. Vaičiūnas, po sunkios 
ligos, aprūpintas sakramentais, 
mirė šv. Juozapo ligoninėje rugs. 
27 d. Velionis buvo pašarvotas 
Porter and Turner laidotuvių na
muose; palaidotas spalio 1 d. Ve
lionis ^kilimu ukmergietis, Ne- 
prikl. Lietuvoje ilgą laiką dirbo 
prie telefono ir telegrafo įrengi
mų. Paliko našlę ir keturis sūnus.

Vyt. Staškevičius iš Klevelando 
lankėsi “TŽ”. Pr. vasarą jis buvo 
“Aušros” sporto klubo stovyklos 
komendantu. Klevelande jis pir
mininkauja Vysk. Valančiaus mo
kyklos tėvų komitetui ir rūpinasi 
platinimu muz. plokštelės, kurią 
įgrojo tos m-los mokinių kanklių 
ąnsmablis, vad. O. Mikulskienės.

Aplankė jis ir Toronto šeštad. 
mokyklą. Klevelande, šalia tar
nybinio darbo studijuoja West
ern Reserve un-te. Rūpinasi liet, 
jaunimu — skautais ir sportinin
kais.

AUKA TAUTOS FONDUI 
stiprina lietuviškųjų radijo 
programų balsą už geležinės 
uždangos" Neleiskime tam 
laisvės balsui silpnėti!
Kęst. Kudirka su šeima persi

kėlė į Los Angeles. Jiems įsikur
ti padeda Fel. Kudirka.

Kir. ir L. Dargiai su dukra Ra
sa taip pat persikėlė į Los Ange
les, kur nuo seniau gyvena jo bro
lis Vytautas.

Tautos Fondui aukojo: $10: J. 
Linkūnaitis; $5: Z. Mažonas, B. 
Saulėnas, Serg. Treigys, A. Va- 
ladkienė; $3: Pr. Barauskas.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS BAN
KELIUI rugsėjo 30 d. suėjo lygiai 
metai nuo Įsteigimo. Finansinių metų 
pabaiga yra nukelta Į gruodžio 31 d.

Bankelio narių skaičius per pirmus 
metus prašoko 700, o bendra indėlių 
suma priartėjo prie S600.000. Toks 
greitas bankelio augimas nustebino ne 
tik pačius jo narius ir valdybą, bet 
taip pat ir Kredito Unijų Sąjungos 
centrą.

Didesnė dalis tų $600.000 prieš tai 
buvo laikomi kanadiškuose bankuose. 
Žmonės suprato, kad užuot taupius ki
tur, kur iš pelno statomi dangorai
žiai ir mokamos augštos algos direk
toriams, geriau pereiti į savas institu
cijas. Tuo būdu padedame patys sau 
ir aplamai lietuviškiem reikalam.

Prisikėlimo parapijos bankelis at
lieka visus finansinius patarnavimus: 
veikia čekių sistema, galima apmokė
ti Įvairias sąskaitas ir kt.

Padaugėjus darbui, pakviestas dar 
vienas tarnautojas — Juozas Beržins- 
kas, kuris tvarko knygvedybą.

Bankelio darbo valandos: pirmad. 
10 -1 vai. p.p., penktad. — 5 - 8 v. v., 
šeštad. — 10-12 vai. ir sekmad. — 
9.30 -1 vai. p.p. Reikalui esant, veikia 
3 langeliai, kad nereikėtų laukti eilė
je. Bankelio telefonas: 533-7647.

Dr. J. Girnius Toronte lankysis 
pirmą kartą šį šeštadienį, spalio 
5 d., ir Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje 7.30 v.v. skaitys paskai
tą “Intelektualo drama visuome
nėje”. Ruošia Toronto Akademi
kų Draugija. Visi kviečiami da
lyvauti.

Dr. J. Girnius, Ateitininkų Fe- 
daracijos naujasis vadas ir Liet. 
Enciklopedijos red., kalbės ateiti
ninkų susirinkime Liet. Vaikų 
Namuose šį sekmadienį, spalio 6 
d., 5 v.v. Sendraugiai, studentai, 
moksleiviai ir visi besidomintieji 
at-kų veikla kviečiami dalyvauti. 
Dr. J. Girnius yra vienas žymiau
sių mūsų filosofų, kelių veikalų 
autorius. Jo mintys neeilinės. 
Tad verta jo pasiklausyti.

Mons. dr. J. Tadarausko pa- 
gerbtuvėse Hamiltone pr. sekma
dienį dalyvavo daug svečių iš JA 
V-bių ir Kanados: mons. J /Balko
nas, gen. konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas, kun. prof. J. Barr-Bogušas, 
kun. dr. Ign. Urbonas, kųn. A. 
Spurgis, MIC, kun. Dagilis ir dau
gybė kitų. Buvo matyti nemažas 
būrys iš Toronto. Pamokslą pasa
kė mons. J. Balkonas, pagrindinę 
banketo kalbą — ped. A. Rinkū- 
nas. Plačiau — sek. “Tž” nr.

Ramutės Jurkšaitytės ir Vytau
to Petrulio - Petruševičiaus jung
tuvės įvyko rugs.. 28 d. Prisikėli
mo bažnyčioje. Apeigas atliko Tė
vas Placidas, OFM, ir pasakė gilų 
pamokslą. Giedojo sol. V. Veri- 
kaitis ir “Varpo” choras. Vakare 
įvyko vaišės Valhalla Inn salėje. 
Vaišių metu daug sveikinimų pa
sakyta jauniesiems: poniai Ramu
tei — “Varpo” choristei, buv. 
taut, šokių šokėjai, skaučių aka- 
demikių pirmininkei ir mokyto
jai; jaunajam — Detroito ateiti
ninkų veikėjui, taut, šokių grupės 
nariui, “Lituanus” vajaus organi
zatoriui. Buvo nemažai svečių iš 
JAV. Jaunasis yra elektros inži
nierius Detroite. Tuo būdu To
rontas netenka dar vienos veikė
jos.

Ontario turizmo — Travel and 
Publicity ministeris Auld rugs. 
27 d. Hąrmonie Club patalpose 
surengė priėmimą etninių laik
raščių redaktoriams. Tikslas: pa
traukti daugiau turistų, vasaro
tojų ir šiaip lankytojų į Ontario 
provinciją. Klausė sugestijų; iš ei
lės spaudos atstovai ir kalbėjo, 
pareikšdami labai įdomių sugesti
jų. Dalyvavo ir turizmo verslo at
stovai. Diskusijos ir vakarienė 
truko virš 4 vai. Min. Auld jau
nas, gana šnekus, papasakojo įs
pūdžių iš ką tik pasibaigusio rin
kiminio vajaus. Jį pristatė Onta
rio prov. sekretorius ir pilietybės 
min. J. Yaremko. Už poros savai
čių numatoma tęsti diskusijas.D.

“Parama” papildomai praneša, 
kad jos raštinė bus atidaryta šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 v. 
p.p. Tuo duodamas ilgesnis lai
kas Maironio šeštad. mokyklos 
mokinių tėvams ir patiems moki
niams atlikti bankines operacijas.

Reik. ved.

Kun. B. Pacevičius Toronto ar
kivyskupo raštu perkeltas į Our 
Lady of Peace parapiją miesto 
vakarinėje dalyje — apie 9 my
lias nuo šv. Jono Kr. bažnyčios. 
Paskubomis surengtose išleistu
vėse (greitai reikėjo perimti nau
jas pareigas) rugs. 25 d. vakare 
šv. Jono Kr. klebonijoj dalyvavo 
visa eilė kunigų, bičiuliai, para
pijos ir kitų vietų atstovai. Atsi
sveikinimo kalbas pasakė: šv. Jo
no Kr. par. komiteto pirm. V. 
Aušrotas ir klebonas kun. P. Ažu
balis. Be to, kalbėjo prof. Zub
rys, kun. Pr. Vaseris ir mons. J. 
Tadarauskas. Visi apgailestavo 
kun. B. Pacevičiaus iškėlimą ir 
linkėjo sėkmės kur jis bebūtų. 
Kun. B. P. savo atsisveikinimo žo
dyje linkėjo, kad jo pradėti dar
bai būtų tęsiami toliau, ypač su 
jaunimu.

Einant įvairiem gandam ry
šium su kun. B. Pacevičiaus iškė
limu, “TŽ” redakcija rugsėjo 28 
d. kreipėsi į Toronto kuriją infor
macijų. Buvo paaiškinta, kad ar
kivyskupijoj vikarai kilnojami 
maždaug kas 34 metai; kun. B. 
Pacevičius esą išbuvęs net 12 me
tų nepajudintas. Dabartinis jo 
perkėlimas esąs susijęs su geres
niu jo gabumų bei talentų panau
dojimu ir anglų k. patobulinimu. 
Augant arkivyskupijai, jo paslau
gos būsiančios reikalingos pla
tesniam darbui.

Toronte kun. B. P. lietuvių vi
suomenei yra daug nuveikęs" re
liginėje, pedagoginėje, kultūrinė
je ir visuomeninėje srityje. Retas 
parengimas apsieidavo be jo pri
sidėjimo. Pastaruoju metu dau
giausia dirbo su parapijos jauni
mo choru. Turi parašęs visą eilę 
scenos veikalų, kurių dalis yra 
vaidinta. Reikia tikėtis, kad kun. 
B. P., gyvendamas arti savo tau
tiečių, ras laiko ir toliau, bent 
retkarčiais, dalyvauti lietuviška
me gyvenime. Geriausios sėkmės 
naujuose darbuose ir. planuose.

Naujasis kun. B. Pacevičiaus 
adresas: Our Lady of Peace, 3914 
Bloor St. W., Islington, Ont. Tel. 
239-1259 arba 239-1250.

Evangelikų liuteronų steigia
mųjų narių pamaldose rugsėjo 22 
d., 1 vai. p.p., dalyvavo arti 200 
asmenų. Pamaldų metu 160 asme
nų pasirašė prašymą įstoti į pa
rapiją bei Amerikos Liuteronų 
Bažnyčią. Tą sekmadieni sekma
dienio mokykloje dalyvavo 50 
vaikų. Ta pačia proga buvo iš
rinktas ir parapijai vardas. Nuo 
rugsėjo 22 d. ši parapija bus ži
noma kaip Vilties Ev. Liuteronų 
lietuvių parapija. Š.m. lapkričio 
24 d. Vilties parapija bus galuti
nai suorganizuota bei priimta į 
Rytini Kanados Liuteronų Sino
dą. Tikimasi, kad ši entuziastiška 
pradžia taps tvirtos bei veiklios 
evangelikų bažnyčios branduoliu.

šį sekmadienį, 1 vai. p.p. para
pija švęs pirmą kartą šv. Vaka
rienę. A. Ž.

Dail. T. Valius grįžo iš Euro
pos po ilgokos studijų kelionės.

8 psL • Tėviškės žiburiai • 1963. X. 3. — Nr. 40 (715)

MONTREAL Que.
Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Sis penktadienis — spalio 

mėn. pirmasis. Ketvirtadienį iš
pažinčių bus klausoma 7 vai. v. 
Penktadienį šv. Mišios rytą 7.30 
v. ir vakare 8 v.

— Sį šeštadienį, spalio 5 d., pa
rapijos jaunimas ruošia parapi
jos salėje šaunų šokių vakarą. 
Pradžia 8 v.v. Įėjimas $1. Kvie
čiame visą Montrealio jaunimą at
silankyti.

— Šį šeštadienį tuokiasi B. 
Greibus su N. Krikščiūnaite. Lin
kime laimingos ateities.

— Grybų vakaras praėjo su di
džiausiu pasisekimu. Darbščių 
šeimininkių gardžiai paruoštų 
grybų pasigardžiuoti prisirinko 
pilnutėlė salė. Už tai gryno pel
no buvo $705,85. Dėkojame vi
siem dalyviam, ypač rengėjom 
ir šeimininkėm. E. N.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Pirmasis mėnesio penkta

dienis — spalio 4 d. Vakarinės 
Mišios 7.30 vai.

— Popietės .lietuvių vaikams 
pradėtos rugsėjo 29 d. vaikų dar
želio patalpose. Ruošiami įvairūs 
lietuviški žaidimai, šokiai, daine
lės. Popietėms vadovauja N. Pr. 
M. seserys. Visi lietuviai tėvai 
kviečiami siųsti savo vaikučius 
6-9 metų amžiaus į šias sekmadie
nines popietes. Platesnei infor
macijai skambinkite 766-9397.

— Parapijos choras vėl atnau
jino savo darbą. Labai kviečiame 
ir kitus lietuvius, moteris, mer
gaites ir vyrus papildyti choro są
statą. Kreiptis pas choro dirigen
tą A. Ąmbrozaitį.

— Pakrikštytas Morkus Anta
nas, Izidoriaus ir Aldonos Mališ- 
kų sūnelis.

— Kun. J. Bobinas Gen. Hos
pital ruošiasi sunkesnei opera
cijai.

— A.a. Ona Navickienė, gimu
si 1887, Kanadoje išgyvenusi virš 
60 metų, buvo iškilmingai palai
dota rugs. 25 d. Velionės gimi
nėms nuoširdi’užuojauta.

— Kleb.‘ T. K. Pečkys lankys 
parapijiečius naujame La Salle— 
Riverside; antradieni: Strathyre, 
Stirling, Highland, Monette; tre
čiadienį: Eastman, Magog, 80 ir 
68 Ave., Central. Ketvirtadienį: 
90 Avė. Penktadieni: 33, 37, 39 
ir 40 gatves.

T. L. Zaremba: antradieni ir 
trečiadienį: Chomedy; ketvirta
dienį ir šeštadieni: Duvernay.

— $1G vajui aukojo: J. Budė- 
nas, S. Jaugelis, J. ir M. Paku
liai, Z. Rimša. Nuoširdus ačiū.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliavoje surinkta $205.50.

Gautas laiškas iš Lietuvos Onai 
Savickas, 962 Bloor St. Siuntėja 
— O. Klitienė iš Klaipėdos. Paš
tas neranda adresato. Atsiimti 
“TŽ” administracijoje.
High Park rajone išnuomojami 3 šva
rūs kambariai ir virtuvė be baldų, II 
augšte. Yra elektrinė plyta, garažas. 
Skambinti kasdien nuo 8 v. ryto iki 3 
vai. p.p., šeštadieni — visa diena. Tel. 
RO 9-4291.
High Park rajone išnuomojami 2 šva
rūs kambariai ir virtuvė be baldų. Yra 
dujinė plyta ir naujas šaldytuvas. 
Skambinti vakarais nuo 5 vai. tel. 
533-3616.
Dėl išsikėlimo parduodami naudoti 
baldai pigia kaina, pasinaudokite šia 
proga. Du šaldytuvai, 3 dujinės kros
nys, miegamojo baldai, rašomasis sta
las ir kiti baldai. Tel. 535-0559.
Parduodami baldai, plyta, šaldytuvas 
ir kiti namo vidaus reikmenys. Skam
binti LE. 6-7366.
ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba
IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA- 
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
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, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM. 
1-0587.

Lietuviškas radijo pusvalandis 
jau baigtas organizuoti ir pirmą 
kartą išgirsime jį sekmadienį, 
spalio 6 d. Tai vieno žmogaus— 
Liudo Stankevičiaus iniciatyva. 
Jaudinančiai džiugu, kad L. Stan
kevičius seka pėdomis savo tėvo, 
jau mirusio, kuris buvo vienas 
Kauno radijo stoties organizato
rių ir ilgametis jos vedėjas. Mont- 
realiečiai prisimena; kad senjoras 
Stankevičius prieš dešimt metų 
buvo pradėjęs Montrealyje orga
nizuoti lietuvišką radijo progra
mą, bet netikėta jo mirtis nutrau
kė sumanymo įgyvendinimą.

Visa tai prisimenant, dabarti
nis radijo pusvalandis dar bran
gesnis. Mūsų nuoširdžiausi linkė
jimai L. Stankevičiui — nugalėti 
visus sunkumus ir ištesėti. Labai 
realūs sunkumai — tai finansi
niai. Dar trūksta rėmėjų, kurie 
įvertintų radijo reklamos naudą 
ir duotų skelbimus. Tikime, kad 
mūsų ne tik verslininkai, bet ir 
profesionalai, kiek tai leidžia eti
ketas, tuo pasinaudos ir palaikys 
savą radijo programą.

Radijo pusvalandis bus girdi
mas kas antrą sekmadienį, prade
dant spalio 6 d., 10 vai. vak.vper 
Montrealio radijo stotį CFMB 
banga 1410. Klausytojų patogu
mui pateikiame 6 mėnesiams nu
statytas datas: spalio 6 ir 20, lap
kričio 3 ir 17; gruodžio 1, 15 ir 
29; sausio 12 ir 26; vasario 9 ir 
23; kovo 8 ir 22. Visos transliaci
jos bus tuo pačiu laiku — 10 v.v.

Informacijų ir skelbimų reika
lais kreiptis pas vedėją L. Stan-' 
kevičių: Lithuanian Radio Pro
gram, 1053 CR. Albanel, Mont
real 40. Tel. 669-8834.

CFMB radijo stotis yra nauja 
ir galinga, girdima plačiose Mont1 
realio apylinkėse, Otavoje ir gal
būt net Kvebeko mieste. Toli
mesnių vietovių klausytojai pra
šomi parašyti programos vedėjui 
iš jų vietovių apie transliacijų 
priėmimo pasisekimą. -v-

N. Pr. M. seserų vienuolyno 
naudai rengiamam bazarui lapkri
čio 3 d. fantai šiemet plaukia ypa
tingai gausiai. Manome, kad nie
kas neatsisakys paremti seserų 
darbo mūsų kolonijoje sava auka 
bazarui, nežiūrint kokia ji bebūtų 
ir pristatys Į vienuolyną kaip ga
lint greičiau, kad bazaro paren
gimo darbas būtų sklandesnis. 
Prisiminkime, kad bazaras yra 
tradicinis, rengiamas vieną kartą 
per metus. Seserys už paramą vi
siems bus dėkingos.

T. Kulbis, S J, išvyko į JAV pa
vaduoti vieno lietuvių parapijos 
klebono Pensilvanijoj. Ketina iš
būti apie 6 savaites. Pakeliui bu
vo sustojęs Toronte ir Hamiltone.

Daug otaviškių praeitą savait
galį viešėjo Montrealyje. Buvę 
montrealiečiai inž. J. Danys ir 
inž. K. Vilčinskas su šeimomis 
viešėjo pas gimines ir dalyvavo 
inž. Iz. ir Aid. Mališkų sūnaus 
šauniose krikštynose. Dr. A. Šid
lauskaitė, Otavos un-to prof., lan
kėsi tarnybiniais reikalais, o dr. 
A. Jurkus yra dažnas svečias 
Montrealyje pas savo tėvus.

District Estate 
Brokers

Montreal Real Estate Board Nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

P. ADAMONIS — RA 24735 
P. JASUTIS L — LA 2-7879 
M. ROTH — RE 7-9353

Royal Globe - 
London-Lancashire

APDRAUDŽIAMA:
1. Gaisro atveju
2. Automobilių nelaimės atveju
3. Garantijos (Bonds) atveju
4. Nelaimingų atsitikimų atveju
5. Nuomų nustojimo ar prekybos su

trukdymo atveju
6. Vagystės, stiklų sudužimo, įvairių 

mašinų naudojimo atveju
7. Asmeninių nelaimingų atsitikimų 

atveju.
Nėra ajMraudos, kurios Royal Insur

ance Co. Ltd. negalėtų duoti.

ATSTOVAS: —

Adomonis 
Insurance Agency 

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
G. RUKŠĖNAS — 768-8640 

Lite s-tos' Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito t tf IT ACH 
Kooperatyve -M f MO

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. Už depozitus mokama 4%, už Sėrus — 4,25%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už 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 iki 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.
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