
Kalbos/ kalbos, kalbos. Savaitės iyykiai
TAIKOS NEBUS, KOL VOKIETIJA NEBUS SUJUNGTA LAIS

VŲ RINKIMŲ BŪDU, — pareiškė JAV valstybės sekr. D. Rusk, 
kalbėdamas žydams spalio 12 d. Esą Sov. Sąjunga turėtų duoti tau
tines autonomijas. Ką jos reiškia, sekretorius nepaaiškino. Lietuva 
niekad nebus patenkinta autonomija. Atrodo, sekretorius kalbėjo 
apie satelitų autonomijas, nes dabar jie valdomi per kompartijas iš 
Maskvos. Kalbėjo ir apie asmenines laisves. Ameriką esanti nepa
tenkinta naujųjų valstybių diktatorinių užmačių augimu. Ji esanti 
“priešinga ne tik komunistinei diktatūrai, bet iš principo visoms
diktatūroms”. Taigi, kaulas numestas ir pavergtoms tautoms. Deja, 
darbai eina kitais keliais. •----------------------------------------

Lietuviai, rodos, nelabai kalbūs. Kai pamatai savą tautietį 
svetimtaučių būryje, jauti, kad jam sunku pritapti: trūksta žodžio, 
socialumo, drąsos, iniciatyvos. Tuo tarpu labiau temperamentin
gom tautybėm tai lengviau sekasi, jos kažkaip lengviau įsijungia 
ir rodo daugiau lankstumo. Panašų įspūdį susidarai stebėdamas 
ir įvairių tautinių grupių pasirodymus scenoje: lietuviai išsiskiria 
savo lėtu tempu, svajingumu, tylumu, nelankstumu, statiškumu. 
Tai glūdi lietuvio būde, kurio bruožus pastebime ir savojoj lite
ratūroj.

Rodos, toks lietuvis turėtų būti visur — ir privačiame ir vie
šame gyvenime. Bet taip nėra. Lietuvis moka netik tylėti, užsi
daryti, bet ir kalbėti. Sakoma, pvz. poetas Milašius kartais iš 
tylėjimo pereidavęs į ilgą ir užsidegusį kalbėjimą. Gal jis buvo 
veikiamas vadinamo įkvėpimo. Mūzų nepaliesti tautiečiai irgi mo
ka pereiti į kalbėjimą, ypač tada, kai ima veikti “skystasis” įkvė
pimas arba grupinis Įsisiūbavimas. Tada atsileidžia visi varžtai, 
ir mūsų tutiečiai tarytum pasikeičia — dingsta lėtumas, uždaru
mas, rezervuotumas ir atsiranda gyvas pokalbis, sąmojis, daina, 
šokis. Kartais Įsismaginimas pasiekia kulminaciją ir iš gyvo kal
bėjimo pereinama i dar gyyesnius veiksmus... Taigi, lietuvis 
nėra vien tylos, bet ir-kalbėjimo atstovas.

Mūsų kalbumas atsiriša ne tik privačiuose pobūviuose, bet ir 
viešuose. Ryškiausias pavyzdys — mūsų minėjimai, šventės, pa
rengimai. Spaudoje tai buvo kelta jau nekartą. Privačiuose pokal
biuose taip pat. Po kiekvieno minėjimo rūgstame, kritikuojame 
ir pakartotinai ryžtamės nebekartoti praeities klaidų, bet kai atei
na sekantis minėjimas ar kuri didesnė šventė, grįžta seni papro
čiai, kaip tie išbaidyti paukščiai. Ir taip sukasi ratas jau keliolika 
metų, tarytumei būtų neatšaukiamai užburtas. Negana to, prie 
kalbumo tradicijos prisidėjo . ir vadinamieji asmenų pagerbimai 
netgi su didesne kalbų gausa nei minėjimai. Organizatoriai suda
ro ilgiausius kalbėtojų sąrašus, manydami, kad juo daugiau kal
bų, juo didesnis pagerbimas. Ir taip susirinkę dalyviai turi išklau
syti 20-30 kalbėtojų, liaupsinančių pagerbiamąjį. Retas kuris pa
sako originalesnę mintį. Visi kartoja maždaug tą pati. 3-4 valandas 
klausantiems pasidaro įkyru. Ypač pjauna tie, kurie nejaučia saiko
— beria ištisas tiradas ar pamokslus, norėdami išsemti ne turinį, 
o klausytojus. Iš visų pagyrimų susidaro savotiška melo nuotaika
— pagerbiamasis keliamas į padanges, atsiranda būti ir nebūti 
nuopelnai, kuriuos pagerbiamasis pirmą kartą išgirsta.

Kiekviena įsisenėjusi liga sunkiai gydoma. Tas pats ir su kal
bomis. Dar niekas nerado tokio magiško recepto, kuriuo būtų 
galima pagydyti perdidelio kalbumo ligą. Bandymų būna, kartais 
visai sėkmingų, tačiau jie vis dar rieįsipilietiha. Po vykusio ban
dymo, žiūrėk, ir vėl ima kartotis Įsisenėjęs paprotys, čia reikia, 
atrodo, radikalesnės operacijos. Mūsų visuomenė jau yra nete
kusi kantrybės ir ji reikalaute reikalauja operacijos. Jeigu ren
gėjai neras gerų chirurgų, tenesiskundžia publikos stoka. O su
varyti laisvus žmones į kalbų krušą niekas negali — čia ne kol
chozas ir ne sovietinis fabrikas. Reikia* jieškoti naujų būdų ir mi
nėjimams ir Įvairiems pagerbimams. Tai nelengvas uždavinys. 
Čia reikia kūrybinio nusimanymo bei planavimo. Surengti minėji
mą pagal nusistovėjusi trafaretą netaip jau sunku (jeigu būtų 
sunku, jų matytume daug mažiau), bet paruošti ką nors origi
nalaus yra neabejotinai sunku, nes tenka surasti tai, ko kiti 
dar nesurado. Pasiūlyti bendrą receptą vargiai būtų galima, nes 
kiekvienas atvejis yra individualus ir reikalauja individualios 
iniciatyvos. Kiekvienas parengimas yra savotiška kūryba. Ir juo 
ji originalesnė, naujesnė, juo įdomesnė, patrauklesnė. Bendras 
galėtų būti nebent pageidavimas — mažiau kalbų, daugiau meno; 
mažiau sekti, daugiau jieškoti naujų formų. Pr. G.

Kanados lietuviu atstovu suvažiavimas
KLB KRAŠTO TARYBOS II SESIJA. JAUNIMO DIENA HA
MILTONE 1964 M. DAUG MOKINIŲ, MAŽA MOKYTOJŲ.

JAUNIMAS ĮSIJUNGIA VEIKLON.

KLB krašto valdyba jau perei
tais metais pradėjo labai sėkmin
gą praktiką šaukti tarybos suva
žiavimus ne tik Montrealyje ar 
Toronte, bet ir mažesnėse kolo
nijose. Pernai tokia kolonija bu
vo parinkta Otava, o šiemet toji 
garbė atiteko St. Catharines apy
linkei, kur KLB krašto taryba po
sėdžiavo š.m. spalio 12-13 d.

Sveikinimai
Sesiją pradėjo KLB pirm. dr. 

P. Lukoševičius ir vietos LB apyl. 
pirm. J. šarapnickas. Invokaciją 
atkalbėjo vietos liet, parapijos 
klebonas Tėvas B. Mikalauskas, 
OFM, kurio vienuolijos patalpose 
suvažiavimas ir vyko. Į prezidiu
mą išrinkti pirmininkais S. Kęs
gailą iš Montrealio, P. Ancevičie- 
nė iš Oakvillės ir S. Kairys iš 
Delhi; sekretoriatain p. Gudaitie
nė iš Welland ir dr. S. Čepas iš 
Toronto. Suvažiavimą žodžiu svei
kino Lietuvos gen. kons. Kanado
je dr. J. žmuidzinas, PLB vykd. 
vicepirm. St. Barzdukas, JAV LB 
pirm. J. Jasaitis; raštu — KLB 
Calgary ir Sudbury apylinkės. Sa
vo ilgesniame sveikinimo žodyje 
PLB valdybos vardu St. Barzdu
kas peržvelgė naujosios valdybos 
artimiausius uždavinius: vykdyti 
buvusios valdybos pradėtus dar
bus, perorganizuoti PLB kultūros 
tarybą, išspręsti švietimo tarybos 
klausimą ir pradėti leisti biulete
nį “Pasaulio Lietuvį”. Pabrėžęs, 
kad šią dieną naujoji valdyba per
ima bylas bei dokumentus iš se
nosios, pažadėjo artimoje ateityje 
paskelbti oficialią ateities darbų 

deklaraciją.
Centru pranešimai
Pranešimų ilgą eilę pradėjo 

KLB v-bos pirm. dr. P. Lukoše
vičius. KLB valdybos iždininko 
pranešimą, P. Rudinskui neatvy
kus, perskaitė Iz. Mališka. Kultū
ros Fondo pranešime jo pirm. dr. 
H. Nagys pažymėjo šiuos atliktus 
darbus: KF Įgaliotiniai jau yra vi
sose apylinkėse; anketos būdu su
rinktos žinios apie padėtį; š.m. 
lapkričio 2-3 d. Toronte Įvyksta 
Mokytojų Dienos; Įkurta jaunimo 
sekcija, vad. V. Piečaičio, kuri 
jau pradeda kviesti vietos Įgalio
tinius. Šalpos Fondo pirm. J. 
Adomaitis pranešė, kad 1962 m. 
Fondas surinko $355,42, kurie iš
leisti daugiausia siunčiant drabu
žius ir kitokią šalpą Į Suvalkų tri
kampį. Dalis apylinkių vykdo šal
pą betarpiškai, tad nevisos sumos 
eina per centrą. Politinio komite
to vardu vietoje šioje sesijoje ne
galėjusio dalyvauti J. Kardelio 
pranešė S. Kęsgailą, kad, pagal 
pereitos sesijos nutarimą, šis ko
mitetas yra pasivadinęs Informa
cine Tarnyba, tad ir veikta šioje 
plotmėje — informuoti kitatau
čiai. Lietuvių Fondo pirm. V. Ig- 
naitis pastebėjo, kad Fondas te
bėra organizacinėje stadijoje — 
apylinkės jau turi Įgaliotinius, 
bet pats pinigų telkimas mažai iš
judėjo. šiuo metu Fondo ižde yra 
$2372,84. kurie laikomi “Para-
mos” banke Toronte. Kita banko krašto ___ ____ _______
sąskaita atidaryta Montrealyje. i nio komiteto statutas. Priimta są- 
Baltų Federacijos pirm. J. R. Si-j mata $2500 sumai, 
manavičius pranešė, kad šiemet (Nukelta į 8 psl.)

Lietuviškas kryžius Italijos žemėj Bardi miestelyje, arkivyskupo Samore, tėviškėje. Tai dovana, parū
pinta Italijos Lietuvių Bendruomenės pirm. mons. V. Mincevičiaus iniciatyva. Arkivysk. Samore yra 
buvęs popiežiaus nunciatūros Kaune sekretorių ir dabar yra nuoširdus lietuvių bičiulis. Iš kairės: Bar
di burmistras Margaritlel, mons. V. Mincevičius, arkiv. Samore, Genujos kardinolas Siri.

Atšilimas-sovietams/ atšalimas-mums
Pirmaisiais pokario metais pra

ūžusių karo audrų nuniokotoje iš
laisvintos V. Europos dalyje JAV 
savo teikiama ūkio parama gerai 
suvaidino sudėtingą “gero ir tur
tingo dėdės” vaidmenį, šiandien 
jau sunku pasakyti, kodėl toji, pa
rama greitai nutrūko. Ar dėlto, 
kad turtingam dėdei greitai pa
bosta šelpti vargingus giminai
čius? Ar dėlto, kad kiekvienas 
tvirčiau ant savų kojų atsistojęs 
šelpimą laiko nesuderinamu su 
savo orumu? Faktas, jog tokia 
Prancūzija net prieš laiką pasi
skubino atsilyginti už visas pa
ramas, kad tik galėtų jaustis tik
rai nepriklausoma dėdės Šamo 
politikos atžvilgiu.

Susidomėjimas R. Europa
Visai kitaip su tremtinių 

sluogsniais. Vid. ir Rytų Europa 
pradžioje dėdės Šamo iš viso ne
domino, nebent kaip savotiškas 
balastas, sunkinąs tarptautinius 
santykius ir slepiąs naujos trin
ties pavojų. Tik su Berlyno blo
kada ir Korėjos karu iškilus Va
karų ir Rytų santykių krizei, atsi
rado amerikiečių dėmesys šitos

Kanadoje Įsteigtas Pavergtųjų 
Tautų Seimo Niujorke padalinys, 
kuris'numatęs plačią veiklą. Į pa
dalini Įeina atstovai iš buvusių 
laisvų ir dabar pavergtų tautų; jo 
pirm. J. R. Simanavičius. Tautos 
Fondo pranešimą padarė Iz. Ma
tusevičiūtė, pažymėdama, kad iž
de buvo $5474,13, iš kurių $3000 
išsiųsta centrui. Garbės teismo 
pirm. E. Sudikas pranešė, kad tu
rima viena neišspręsta byla. 
Kontrolės komisija rado viską 
tvarkoje, o mandatų komisija pra
nešė, kad sesijoje dalyvauja 34 
pilnateisiai nariai, atstovaudami 
šioms apylinkėms: Delhi, Hamil
tono, Londono, Montrealio, Oak- 
villės, Otavos, Rodney, St. Ca
tharines, Sudbury, Toronto, Wel- 
lando ir Windsoro. Dalyvavo ir 
šie PLB v-bos nariai: St. Barzdu- 
kas, Kamantas, Lenkauskienė, 
Staniškis.

Apylinkių pranešimai
Visos dalyvaujančios apylinkės 

padarė ir savo atskirus praneši
mus. šalia bendrųjų reikalų, pa
brėžtos šios išskirtinos proble
mos: sunkumai išrinkti valdybas; 
mažėjantis lankytojų skaičius pa
rengimuose; Hamiltonas ir Rod
ney statosi namus; Londonas pa
statė namus ir pardavė gerai už
dirbęs; Rodney sudaro sumas apy
linkei pardavinėjant trąšas; St. 
Catharines surenka solidarumo 
mokesčio 90%; mokykloms trūks
ta mokytojų; Windsore ginčai dar 
nesibaigia. Džiugiausi reiškiniai 
yra šeštadienio mokyklų gausus 
lankymas ir jaunimo Įsijungimas 
Į lietuviškąją veiklą.

Antrąją sesijos dieną priimtos 
ašto valdybos paruoštas politi-

(Nukelta į 8 psl.)

Mūsų korespondentas Švedijoj

Europos dalies politinėms prob
lemoms, na, ir svarbiausia — pi
nigai.

Tokio susidomėjimo viršūnė 
buvo. pasiekta 1951-52 jn. Tada 
buvo sukurta visa ėflepropagan
dos ir apmokymo centrų, kuriuos 
dabar bendrai priimta vadinti 
“šaltojo kafb priemonėmis”. Prie 
jų reikia priskaityti ne tik įvai
rias radijo programas, balionų 
akcijas, “partizanų” rengimus — 
visa, kuo tiesiogiai buvo kreipia
masi į tautas už geležinės uždan
gos, bet taip pat didesnę ar ma
žesnę paramą kaikuriems politi
niams tremtinių veiksniams, prie 
kurių reikia priskaityti tuo metu 
buvusius madoje “europinius” są
jūdžius ir “internacionalus”. Dau
giausia tos paramos sulaukė po
litiniai veiksniai. Tačiau trupinių 
nuo gausaus stalo nukrisdavo ir 
kultūrinio pobūdžio veiklai. To
kiu būdu atsirado vienas kitas ty
rimo institutas (pats žinomiausias
— Miunchene), su neilgai gyvavu
sia L. Europos kolegija Strass- 
burge, kurios idėją vėliau pasivo
gė sovietai, Įsteigdami Maskvoje 
P. Lumumbos vardo universitetą.

žingsniai atgal
Tuo metu tad ir galėjo — bent 

kaikuriuose paliestųjų sluogs- 
niuose — susidaryti klaidinga 
galvosena, būtent, iš vienos pu
sės, pasitikėti neišsenkančiu “tur
tingo dėdės” duosnumu, o iš kitos
— duodamais pinigais, lyg už 
juos tikrai viską būtų galima 
pirkti ir parduoti. Tačiau, kiek 
tai liečia tremtinius, tokiai galvo
senai palanki konjunktūra ilgai 
netruko.

Jau 1954 m., dar galutinai ne
nutilus Amerikos prezidento “iš
laisvintojo” rinkiminiams šū
kiams, buvo pastebėtas aiškus 
“turtingo dėdės” nuovargis. Iš 
vienų biudžetinių metų Į kitus 
ėmė staiga “pritrūkti” pinigų ... 
kukliam europiniam frontui. At
seit, visiškai pagal mūsų liaudies 
išminti: kur trumpa, ten trūksta.

“Išsipareigojimai”
1955 m. toji parama buvo jun

tamai susiaurinta. Ryšium su tuo 
buvo uždarytas “Tremties univer
sitetas” — L. Europos kolegija.

Neramiųjų 1956 m. įvykiai 
Lenkijoj ir ypač Vengrijoj, pa
viršutiniškai žiūrint, kiek prilai
kė tolesnį Amerikos oficialių ir 
pusiau oficialių sluogsnių “išsi- 
pareigojimą” Vid. ir Rytų Euro
pos atžvilgiu, tačiau iš tikrųjų ty
lomis buvo tęsiama. Ryškesniais 
tarpsniais šia prasme reikia lai
kyti 1958 ir 1963 m. Šiuo metu 
daugiur gyvai jaučiamas įspūdis, 
jog turtingasis dėdė Samas norė
tų galutinai nutraukti paskutinius 
paramos likučius pavergtajai Eu
ropai, kiek toji parama neina tie
siogiai per rankas tų, kurie fak
tiškai tuos kraštus valdo (Tito, 
Gomulka...).

Ką toks santykių pasikeitimas 

reiškia? Oficialių pareiškimų 
laukti nereikia. Jų nebuvo juk nė 
tada, kai tie santykiai mezgėsi. 
Negalima taip pat laukti, jog at
sakingi tremtinių veiksniai savo 
ruožtu ką nors aiškiai pasakytų 
vien .iik dėlto, kad jie vengia 
“pradžiuginti” priešą. Belieka pa
tiems sverti faktus ir daryti iš jų 
išvadas. .

V . - i

Nenuoširdūs motyvai
Krinta į akis tai, kad paramos 

nutraukimas nenuoširdžiai moty
vuojamas. Niekas neabejoja, jog 
ir Amerikos ištekliai yra riboti; 
kad šiuo metu vykstančios dviejų 
galybių varžybos moderniųjų gy
nybos ir puolimo ginklų bei erd
vės srityse reikalauja astronomi
nių sumų ir rimtai verčia ne tik 
taupyti, bet tiesiog kaikurių svar
bių projektų atsisakyti. Tačiau 
juokinga kalbėti, jog čia turi ko
kios reikšmės tie centai, ku
rie bus sutaupyti nutraukus sim
bolinę paramą pavergtosios Eu
ropos laisvės reikalui.

Kaip būdingą nenuoširdumo 
pavyzdį paminėsime “Amerikos 
Balso”* skyriaus Europoje likvi
davimą 1958 m. Tada buvo kalba
ma ne* tik apie reikalą taupyti. 
Pajėgaus informacijos centro už
darymas ir radijo programų su
siaurinimas, itin skaudžiai palie
tęs Pabaltijo kraštus, buvo teisi
namas kaip būtina priemonė 
transliacijoms . . . sustiprinti!!! 
Kurgi matyta, kad sargybos vir
šininkas, neva norėdamas sustip
rinti sargybas, imtų mažinti sar
gybinių skaičių? Tačiau teko tik 
iš arčiau pasižiūrėti, koks asmuo 
buvo atsiųstas likvidacijai pra
vesti ir kokiais metodais buvusių 
bendradarbių atžvilgiu jis ją pra
vedė, kad būtų galima nustatyti, 
jog tai buvo tiesiog nedraugiškas 
veiksmas. O kas yra nedraugiškas 
mums, tas jau draugiškas mūsų 
priešininkams — sovietams.

Amerika tolsta nuo 
pavergtųjų
Iš tikrųjų, šitą sąryši Įspėti ga

na lengva, palyginus tuos du skir
tingus momentus “turtingojo dė
dės” ir “vargšų giminaičių” san
tykiuose su Vakarų ir Rytų, kon
krečiai JAV ir sovietų, santykių 
raida. Kaip jau minėjom, noras 
remti atsirado ir stiprėjo, aštrė
jant santykiams paskutiniais Sta
lino valdymo metais. Jam mirus, 
pastebimais Vakarų - Rytų santy
kių “atšilimo” atvejais, vyko ir 
juntamas “atšalimas” mūsų at
žvilgiu. O faktas yra, jog tasai at
šilimas (mums — atšalimas) nuo 
1955 m. palaipsniui vyko ir tebe
rado ženklų toliau vykti.

Vietnamo garsioji moteris Ngo 
Dinh Nhu, važinėjanti po pasaulį 
ir sakanti kalbas prieš komuniz
mą, amerikiečių spaudos nepalan
kiai sutinkamai “Įdomi moteris, 
bet labiausiai nepageidaujama 
Amerikoje”, — sako laikraščiai.

Britanijos premjeras Macmil
lan pareiškė netrukus pasi

trauksiąs iš pareigų. Po operaci
jos sveiksta ligoninėj. Jo vieton 
pretenduoja Butler ir Hailsham.

Kinijoj naikinamos kazachų 
tautelės. Vieni kemšami į kalė

jimus, kiti bėga pas rusus. Per 
paskutinius 12 mėnesių atbėgo 
60.000 asmenų; 40.000 atsidūrė 
kiniečių kalėjimuose už tendenci
jas “į dešinę ir nacionalizmą”.

JAV už savo kviečius ir kitas 
prekes sovietams nori gauti 

aukso arba safli dolerių. Antra, 
kai po II D. karo nėra sutvarkytos 
skolos, tai lyg ir nepatogu kitas 
daryti. Trečia, nežino JAV ką įsi
vežti iš Rusijos, nes JAV preky
ba yra privačiose rankose.

Garsusis Milovan Džilas, buvęs 
Jugoslavijos Tito dešinė ranka, 
dar sėdi kalėjime, bet amerikie
čiai Tito vizito proga Amerikoj 
nori, kad jis būtų iš kalėjimo iš
leistas.
. Venezueloj pradedama kariauti 

prieš komunistus ir Castro šali
ninkus, kurie jau kuris laikas te
rorizuoja visą kraštą. Suimta 
daug komunistų. Suėmimas gre
sia ir parlamento nariams, kurie 
prisidengdami parlamentarų ne
liečiamumu-. varo destruktyvų 
darbą. TokiiTyra 23.

Fidel Castro nusavina ūkininkų 
žemes, priklausančias viduti

niokams, o ne buržujams. Tokių 
žemių priskaitoma ligi 5 mil. ake- 
rių. Taigi, ir Kuboj prasidės kol
chozų gadynė. Uraganas per 5 
dienas nusiaubė Kubą, padaryda
mas $60.000 nuostolių; žuvo apie 
200 asmenų, Haiti saloje — 4000.

Italijoj Vaiont miestelis, 7.000 
gyventojų, nušluotas ir visi trobe
siai nunešti. Priskaičiuojama žu
vusių ligi 4000. Užtvanka pagal 
didumą buvo trečioji pasauly — 
858 pėdų augščio. Į 4 mylių Alpių 
ežerą Įgriuvo kalnas ir per už
tvanką apsėmė visą miestelį.

Britų Darbo partijos vadas Wil
son ateinančiuose rinkimuose 

tikisi laimėti daugumą ir sudary
ti vyriausybę. Jo programoj tarp 
kitko numatyta: reorganizuoti 
anglų pramonę moksliniais pa
grindais ir Įvesti valstybinę kont
rolę naujai kuriamai pramonei;

Lietuvos kunigai Romoje
Žiniomis iš Romos, Vatikano 

santarybon atvyko 6 kunigai iš 
okupuotos Lietuvos — vyskupijų 
valdytojai ir jų sekretoriai. San- 
tarybos posėdžiuose, kaip eksper
tas, dalyvauja tik kan. J. Stanke
vičius, o kiti, nebūdami vyskupai, 
dalyvauti negali. Nei vysk. J. Ste
ponavičius, nei vysk. Maželis, nei 
vysk. Sladkevičius nebuvo išleisti 
santarybon, nors buvo pakviesti.

Dainavos” pasirodymas Kanadoj
St. Catharines, Ont., parapijos 

metinės šventės proga, spalio 12 
d. buvo surengtas didelio masto 
koncertas Merritton Community 
Centre salėje. Jis tikrai buvo ver
tas plataus tautiečių dėmesio, nes 
atvyko su tokiom pajėgom, kaip 
sol. J. Vaznelis, kylanti sol. N. 
Linkevičiūtė, “Dainavos” choras 
su 80 asmenų. Salė buvo pilnutė
lė — virš 700 žmonių iš Niagaros 
pusiasalio, Hamiltono, Toronto, 
Montrealio, Ročesterio, Buffalo ir 
kt. Visi gėrėjosi lengva, gražiai 
parinkta programa.

Šventę - koncertą atidarė gen. 
kons. dr. J. žmuidzinas rinktiniu 
patrijotiniu žodžiu. Poniai H. 
Žmuidzinienei buvo Įteikta rožių 
puokštė. Pirmojoj programos da
lyje “Dainavos” ansamblis suvai
dino G. Veličkos muzikinę pjesę 
“Prie ežero” kurios stiprybė — 
lietuviško kaimo dainingume. 
Vaidyba dar reikalinga režiso- 
riaus rankos. Antrojoj daly klau

Į išmokslinti daugiau žinovų ir jų 
neišleisti iš Britanijos, nes* dabar 
didelis jų nuošimtis keliasi- į 
Ameriką, kur daugiau jiems mo
kama.

Kodėl Rusija perka kviečius? 
žinovai praneša, kad derlius bu
vo mažesnis bent 20%; neužderė
jo “naujose žemėse” Kazachsta
ne, visame Sibire dėl blogo oro ir 
trąšų stokos. Neveikė gerai ir vi
sos žemės ūkio mašinos. Mažinti 
duonos porciją Chruščiovas ne
išdrįso. Reikia turėti kiek atsargų 
dėl galimų konfliktų su Kinija.

Prancūzija jau turi pasigami
nusi pirmąją atominę bombą, 

kuri yra du kartu galingesnė už 
Amerikos bombą, numestą ant 
Japonijos.

Alžerijoje sukilėliai berberai 
yra stumiami į kalnus. Vyriausy
bės kariuomenė turi tankus, o su
kilėliai tik kulkosvaidžius.
—V. Vokietijos užs. reik. min.

Schroederis yra gavęs patiki
nimų iš Amerikos, kad ši savo ka
rinių* jėgų Vokietijoj nemažins. 
Jeigu būtų atokių planų, bus ta
riamasi.

Rusai išleido iškalėjusį 23 me
tus jėzuitą misijonierių kun. 

Walter Ciszek ir 24 metų studen
tą Makinen, iškalėjusi 2 metus, 
bet nuteistą 8 metams. Išleido už 
sovietų šnipą JAV Egorovą ir jo 
žmoną.

JAV prez. Kennedy planuoja 
naują kelionę į užsienius — Japo
niją, Filipinus ir galbūt Indone
ziją*.

Sov. Sąjungoj nuteista mirties 
bausme vėl 11 asmenų už va
gystes. Tai Įvyko Uzbeskistano 

respublikoj. 6 asmens nuteisti už 
šilko vogimą 897.000 rb. sumai. 
Kiti 5 nuteisti už 60.000 patefono 
plokštelių pavogimą.

Persijoje pirmą kartą balsavo 
ir moterys Į valstybės parla

mentą, kurį šachas atidarė perei
tą sekmadienį, šešios moterys iš
rinktos į parlamentą, ir dvi Į se
natą.

Buvo gandų, kad vysk. Maželis 
rengiasi atvažiuoti traukiniu, bet 
iki šiol neatvažiavo ir, atrodo, ne
atvažiuos. Atvykusioms gi kuni
gams uždėta stipri sovietinė kont
rolė — apgyvendinti sovietų am
basados viešbutyje po tris viena
me kambaryje, kaip kaliniai. Be 
to, su jais yra atsiųsti du pasau
liečiai sekliai. Atrodo, tiems ku
nigams draudžiama susitikti net 
su Romos lietuviais.

sytojai gėrėjosi choru ir solistais. 
Imponavo choro gausa, aprangos 
spalvingumas, jaunų veidų padi
dėjęs skaičius ir geras išpildomų 
kūrinių parinkimas. Jauno krau
jo Įliejimas dar laukia išlygini
mo — choras pajėgus, bet vieto
mis ryškiai detonavo. Sol. J. Vaz
nelis — jau patyręs scenos vil
kas; Nerija Linkevičiūtė — nauja 
pajėga, balsinga, malonaus temb
ro, sugebanti Įsijausti dainon, 
judrios laikysenos. Klausytojai 
nepagailėjo jiems plojimų. Vi
siems dirigavo žymusis Stp. So
deika, akomponavo — kompoz. 
grof. VI. Jakubėnas. Pranešėja 

uvo Aldona Zubrickienė.
Po koncerto suvažiavę tautie

čiai jaunatviškai linksminosi, o 
dainaviečiai ir KLB tarybos su
važiavimo nariai buvo pavaišinti. 
Viso žygio centre buvo T. B. Mi
kalauskas, OFM, kurio iniciatyva 
ir pastangų dėka buvo surengta 
tokio masto šventė. Kor.
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DU MILŽINAI RŪSTAUJA

• Ruošiamasi reformuoti Ro
mos kuriją. Rugsėjo 21 d., susi
rinkus visiems Romos kurijoje 
dirbantiems kradinolams, vysku
pams, kunigams ir pasaulie
čiams, šv. Tėvas Paulius VI pa
sakė istorinę kalbą apie žymias 
ateities refomas kurijoje. Pus
valandį trukusioje kalboje dide
lė dalis buvo skirta kurijos pa
gyrimui, įvertinimui bei padė
kai už bendradarbiavimą Bažny
čios administravime. Pats išdir
bęs 30 metų šioje kurijoje, Pau
lius VI priminė, kad ji turinti 
ilgą istoriją, tačiau dabar paste
bima senstelėjimo žymių. Prisi
mindamas, kad kurija susilau
kia nemaža kritikos, popiežius 
pabrėžė, kad teisingų kritikų at
žvilgiu negalimą likti kurtiems, 
bet tinka jomis pasinaudoti ir 
tobulintis. Vienas pagrindinių 
priekaištų — perdėtas centrali
zavimas. Tiek vyskupai, tiek vie
nuolynų augštieji viršininkai, 
darydami sprendimus dažnai 
yra varžomi įvairių kurijos for
malumų, ypač prisitaikant prie 
vietos ir aplinkybių sąlygų.

Prisiminęs šimtmetinėje kuri
jos istorijoje Siksto (1588 m.) 
ir Pijaus X (1908 m.) padarytas 
reformas, Paulius VI pabrėžė, 
kad ir vėl esąs būtinas reikalas 
reformuotis. Naujieji amžiai pa
teikia naujus reikalavimus: su
prastinti, decentralizuoti, pra
platinti ir prisitaikyti prie da
barties sąlygų. Šv. Tėvas kvietė 
tas reformas pravesti pačią Ro
mos kuriją. Jis tik nurodė kryp
tį, kuria tos reformos turėtų bū
ti vykdomos. Kai dabartiniu me
tu kurijoje d|rba daugiausia ita
lai, ateityje turėtų būti laikoma
si tarptautinių principų. Visi 
kurijos pareigūnai turėtų perei
ti ekumeninį pasiruošimą. Ne
pažeidžiant visuotinės Bažny
čios teisės ir tvarkos, numato
ma duoti daugiau teisių vysku
pams, kurie atskirais atvejais 
savo pačių vyskupijose gali daug 
sėkmingiau išspręsti atskiras 
problemas nei Romos kurija. 
Baigdamas, popiežius priminė, 
jei Vatikano santaryba ras rei
kalo kaikuriuos atskirų vyskupi
jų valdytojus palikti tiesioginia
me ryšyje su popiežiumi, Romos 
kurija neturėtų tam rodyti ne
pasitenkinimo. Šv. Tėvo mintis 
turėti savo pagrindinių patarėjų 
grupę, sudarytą iš įvairių kraš
tų vyskupų, jau rado praktiško 
pritaikymo santarybos 4 kardi
nolų paskyrime moderatoriais. 
Belgijos kardinolas Suenens, Ar
mėnijos kard. Agagianian, Čika
gos kard. Meyer, Bolonijos kard. 
Lercaro kaip tik ir sudaro san
tarybos vadovaujamąjį komitetą

• Pagalba misijoms. Vyskupas 
Fulton J. Sheen, tikėjimo plati
nimo direktorius JAV, pasiūlė 
Vatikano santarybai projektą, 
kad būtų sudaryta tarptautinė 
vyskupų komisija su centru Ro
moje. Šios naujos iniciatyvos 
tikslas — pagelbėti misijoms. 
Neturtingesni misijų kraštai bū
tų pavedami turtingesnių kraštų 
vyskupijoms, o taip pat smulkes
ni vienetai būtų paskirstomi 
tarp atskirų parapijų.

Įvairūs 
siuntiniai

IX Siunčiame Y*.. Jūsų sudarytus ir ap-IS Kanaaos. paprastu ir oro postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

SINAS, 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.

DARBO VALANDOS: Dtrmadieniais — 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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
8#9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098

•Atsakingumas filmuose. Ve
necijos tarptautinio filmų festi
valio proga Venecijos patriar
chas kardinolas G. Urbani savo 
rezidencijoje suruošė festivalio - 
dalyviams ir filmų pramonės at
stovams priėmimą, kurio metu 
prabilo į susirinkusius. Savo kal
boje patriarchas pastebėjo, kad 
nors ir pagaminama nemaža me
niškų ir kilnių filmų, visdėlto 
daugelis gamintojų neatsispiria 
greito pralobimo pagundai ir, vi- , 
Įlodami labai smalsių žiūrovų 
mases, pateikia filmų apie įvai
rius moralinius iškrypimus, juos 
pateisindami ir net įtaigodami. 
Kardinolas priminė, kad Bažny
čia ir toliau tęs filmų klasifika
cijos darbą, rekomenduodama 
gerus, perspėdama nuo blogų 
filmų, o taip pat rūpinsis pakel
ti pačių žiūrovų susipratimą fil
mų vertinime. Vatikano santary
bos pirmoje sesijoje buvo svars
tyta, kaip plačiau sudominti ka
talikų visuomenę filmų gamyba. 
Katalikai rašytojai, režisoriai ir 
artistai filmų srityje gali rasti 
plačią apaštalavimo dirvą.

• Katalikiški universitetai. Ka
talikų universitetų federacijos 
šeštame tarptautiniame suvažia
vime T. Edward B. Rooney, SJ, 
perspėjo prieš nesveiką tenden
ciją, pasireiškusią paskutiniame 
dešimtmetyje, neproporcingai 
dauginant katalikiškų universi
tetų skaičių. Kaikurie nauji uni
versitetai be pašalinės finansi
nės pagalbos liks neaugšto ly
gio. Patalpų pastatymas, prie
monių įsigijimas bei išlaikymas, 
profesorių algos yra tiesiog ne
pakeliama finansinė-našta stu
dentų tėvams, kurių ^pajėgumas 
irgi jra ribotas. Įvertinant padė
tį, jog katalikiško augštojo išsi
lavinimo 95% visų sunkumų yra 
finansinio pobūdžio, T. Robney 
prieina išvados, kad geriau stip
rintis jau esamuose katalkiškuo- 
se universitetuose, negu jų gau
siai pristeigus apsiriboti viduti
niškumu.

•Religinės programos Berly
ne. Komunistams R. Berlyną at
skyrus garsiąja mūro siena, iš 
laisvojo Berlyno televizijos sto
ties buvo pradėta programų se
rija “Iš krikščioniško pasaulio”. 
Savaitinės programos, organi
zuojamos paeiliui katalikų ir 
protestantų, pateikia religinius 
įvykius iš viso pasaulio. Šio mė
nesio pradžioje programa pasie
kė šimtąją transliaciją.

• Katalikai Montrealyje. Pagal 
gyventojų surašymo žinias, iš 2. 
107.409 Montrealio gyventojų, 
daugiau negu pusė, t.y.,1. 641. 
738 yra katalikų tikybos.

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM

Geriausiu dirigentų Kanadoje 
yra laikomas Montrealio simfo
ninio orkestro dirig. Zubin Meh
ta. Jis yra gimęs Indijoje ir yra 
pripažintas vienu geriausių diri
gentų visame pasauly. Jis kvie
čiamas diriguoti Europon ir į ki
tus pasaulio kraštus ir kas me
tai po kelis mėnesius jis pralei
džia bevažinėdamas.

į Lietuvą, Latviją, 
Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R.

B. LIETUVIU TAUTA 
VERGOVĖJ

Visuotiniai komunistų 
užsimojimai

Maskvos kompartijos esminis 
tikslas — įsigalėti pasaulyje. Jos 
pirmasis taikinys — kapitalizmas. 
“Visa pasaulinė kapitalistinė sis
tema pribrendo socialinei prole
tariato revoliucijai” (Tarybų Są
jungos komunistų partijos pro
grama, 8 psl., Vilnius, 1962 m.). 
Sovietai skelbia taikų sambūvį 
su kapitalistiniais kraštais tyko
dami tinkamų progų pradėti revo
liucijai. “Proletarinę revoliuciją 
kiekvienoje šalyje, kaip pasauli
nės revoliucijos dalį, vykdo tos 
šalies darbininkų klasė, liaudies 
masės. Revoliucija nevyksta pa
gal užsakymą. Jos negalima liau
džiai primesti iš šalies. Ji kyla 
dėl gilių vidaus ir tarptautinių 
kapitalizmo prieštaravimų” (T. p., 
32 psl.).

Maskvos kompartija palaips
niui siekia įsigalėti. Nūnai ji šne
ka apie taikų sambūvį su kapita
listiniais kraštais, pasirašo sutar
tis su JAV, kurios buržuaziją lai
ko “pagrindiniu tarptautinės re
akcijos ramsčiu” (T. p., 26 psl.). 
Šiame tarpsnyje ji jieško sambū
vio su “Amerikos imperializmu, 
kuris atlieka pasaulinio žandaro 
vaidmenį (T. p., 25 psl.).

Taikus sambūvis palaidojamas 
kompartijos programoje:'“kai iš
naudotojų klasės griebiasi smur
to prieš liaudį, tai tokiomis są
lygomis reikia" turėti galvoje ne
taikaus perėjimo į socializmą ga
limybę (T. p., 33 psl.).

Maskvos kompartija programo
je pateikia tik pasaulinės revo- • 
liucijos apybraižas. Taikos sam
būvis su JAV tėra prieštaringas 
žaidimas. Jis reikalingas iki so
vietai išspręs esminius klausi
mus: išugdys karinę galybę ir su
brandins sąlygas vykdyti “tauti
nėms revoliucijoms”.

Taikaus sambūvio tarpsnyje 
galima įžiūrėti Vašingtono politi
koje žymiai didesnių prieštaravi
mų kaip Maskvoje. Taikos sam

SUKILIMAS P0T,0MI<,N0 laive
JUOZAS VAIČELIŪNAS

1905 metų revoliucija, kurią 
daugiausia sukėlė socialistai, pla
čiai palietė Rusiją bei jos paverg
tus kraštus. Ji palietė ir Rusijos 
laivyną. Vienas tokių efektinges
nių jūrininkų sukilimų įvyko Juo
dųjų jūrų karo laivyne 1905 m. 
birželio 27 - liepos 8 d. laikotar
pyje. Svarbiausias sukilimas įvy
ko “Potiomkino” karo laive.

Juodųjų jūrų karo laivynui va
dovavo admirolas Čukninas, o jo 
padėjėjas buvo viceadm. Kriege- 
ris. Laivyno štabas buvo Sevasto
polyje. “Potiomkino” laivui vado
vavo kpt. E. Golikovas, jo padė
jėjas — komandoras Ip. Gilia- 
rovskis. Iš viso laive būdavo 16-20 
karininkų ir apie 700 jūrininkų, 
kurių dalis būdavo puskarinin
kiai.

“Potiomkinas”, per 10.000 to
nų talpos karo laivas, buvo vie
nas naujausių ir moderniausių 
laivų Rusijos karo laivyne; į van
denį buvo nuleistas 1900 metais; 
ginkluotas 4-mis patrankomis po 
300 mm — 12 colių, 16 patrankų 
po 150 mm ir 14 patrankų po 75 
mm kalibro.

Tiek Juodųjų jūrų karo laivy
no, tiek “Potiomkino” laivo vado
vybė žinojo, kad revoliucijos ban
ga buvo palietusi ir karo laivyno 
jūrininkus. Kapitonas Golikovas 
apie savo laivo jūrininkus buvo 
geros nuomonės, nes jie Sevasto
polyje aiškių revoliucinių tenden
cijų neparodė.

Pašvinkusi mėsa
Adm. Kriegeris, kurs buvo li

kęs laivyno vado pareigose, nes 
adm. čukninas buvo išvykęs į 
Maskvą ir Petrapilį, 1905 m. bir
želio 25 d. įsakė “Potiomkino” 
laivo vadovui plaukti į Tenderos 
įlanką ir tenai atlikti šaudymų 
pratimus, šaudymų pratimai tu
rėjo būti atlikti prieš numatytus 
laivyno manevrus, kurie turėjo 
prasidėti liepos 4 d.

Birželio 26 d. “Potiomkino” 
laivas išmetė inkarą Tenderos 
įlankoje netoli nuo to pat vardo 
salos. Kapitonas įsakė “Potiom
kiną” lydėjusio 100 tonų talpos 
torpedinio laivo nr. 267 vadui 
baronui Itn. Klodt von Jurgens- 
burg plaukti į Odesą ir atgabenti 
laivo Įgulai maisto. Vakare torpe
dinis laivas grįžo su maistu, kurio 
sudėtyje buvo ir galvijų mėsos. 
Kai kitą rytą maistas buvo su
krautas į “Potiomkino” laivą, 
tarp jūrininkų ėmė plisti žinia, 
kad mėsa esanti pašvinkusi ir su 
kirmėlaitėmis. Jūrininkų nepasi
tenkinimą išgirdo ir kapitonas. 
Jis Įsakė vyr. gydytojui Smirno
vui patikrinti mėsą ir apie jos 
tinkamumą pranešti jam. Gydyto
jas patikrino ir rado, kad mėsa 
yra gera, o tik ją reikia nuplauti 

būvio metu kompartija veda pa
saulėžiūrinę kovą, o Vašingtonas 
jieško atolydžio ūkinėje, karinė
je ir politinėje srityje, šiandien 
jis nėra apsisprendęs kiek toli 
žengti, kur ir kada sustoti. Mas
kva buvo eilės priežasčių privers
ta pristabdyti, bet nesustabdyti 
revoliucinio vyksmo. Vidaus ūki
nės negerovės, nederliaus metai, 
kolektyvinio žemės ūkio nesėk
mė, ūkinio planavimo neveiks
mingumas, organizacinis sustingi
mas, pasaulėžiūrinis svyravimas 
ir tautinio komunizmo keliami 
nesutarimai nūnai sumažino ko
munistinio garvežio greitį. Mas
kvos tikslas — nuginkluoti prie
šą, bet kuo mažiausia nusigink
luoti. Maskva taikaus sambūvio 
metu nei iš vienos srities, net iš 
Kubos nesitraukia.

Maskvos visuotinis įsigalėjimas 
buvo pristabdytas ir vadinamos 
komunistinės šeimos nesutarimų. 
Tautiniai polėkiai Lenkijoje, Du
nojaus srities valstybėse — Ju
goslavijoje ir net Bulgarijoje — 
verčia plačiau praverti savuosius 
langus ir į vakarus. Maskvos-Pe- 
kingo nesutarimas pasiekė naują 
laipsnį, kai abi pusės ima grasy
ti. Tačiau Vašingtonas ir šiuo me
tu mieguistas, kaip ir anuo poka
rio metu, kai turėjo sąlygas ištę- 
sėti pažadus pavergtosioms tau
toms. Jo vyrai rodo didelių pa
stangų sulaikyti naujam vyksmui 
— Europos apsijungimui, kuris 
teikia daugiau vilčių pavergtoms 
tautoms išsilaisvinti nei JAV ne
tesėti pažadai, nūnai su kartėliu 
minimi ir su panieka atžymėti is
torijoje.

Komunistinių kraštų 
eižėjimas

Visuotiniam rusų imperializ
mui kelią pastoja ne tik vaka
rietiškasis pasaulis, bet ir komu
nistinių kraštų tarpusavio nesu
tarimai. Rusai" ypatingą dėmesį 
kreipia į vakarietiškųjų priešta
ravimų susikirtimą. Jų akimis 
žiūrint", JAV jau Įžengė į saulėly
džio tarpsnį. Jo raidą paspartinę 
vakariečių "tarpusavio nesutari

actu. Gydytojas apie mėsos pati
krinimą pranešė kapitonui.

, Jūrininkai ima nerimti
Pietų metu vado padėjėjas Gi- 

liarovskis išgirdo, kad jūrininkai 
nevalgo pietų. Jis nuvyko patik
rinti. Valgykloje buvo daug jūri
ninkų, kurie triukšmavo, bet ne
valgė" paduotos sriubos — barš
čių. Jis juos kiek aptildė ir pasa
kė^ kad toks jų elgesys yra ne
normalus, kad tai negarbinga de
monstracija. Bet dabar pasigirdo 
dar daugiau priešingų šauksmų. 
Giliarovskis atvyko pas vadą, čia 
vadas dar pasitarė su gydytoju 
ir, kai tas dar kartą patvirtino, 
kad mėsa yra gera, įsakė Gilia- 
rovskiui duoti susirinkimo signa
lą. Kai didžioji laivo įgulos dalis 
jau buvo ant pagrindinio denio, 
kapitonas su padėjėju ir budin
čiu karininku Itn. Aleksejevu nu
vyko pas susirinkusius. Jis nuo 
komandavimo tiltelio peržvelgė 
susirinkusius jūrininkus ir krei
pėsi į juos: “Pakartotinai jums 
pranešu, kad tokia netvarka ne
leidžiama imperatoriškame laivy
ne. Gydytojas pranešė, kad mėsa 
tinkama valgyti. Nedarykite dau
giau tokių nesąmonių. Kas paten
kintas dabartiniu maistu, ženkite 
porą žingsnių pirmyn”. Pirmyn 
pažengė tik keliolika jūrininkų. 
Kiti tyliai stovėjo vietoje. Padė
tis buvo pavojingesnė, negu prieš 
pusvalandi valgykloje. “Gerai”, 
tęsė kapitonas, “jei jūs nenorite 
valgyti paruošto maisto, tai dau
giau nieko nėra. Aš pasiųsiu mė
są ištyrimui, o apie jūsų elgesį 
pranešiu laivyno vadui. Jis nu
spręs, ką su jumis daryti. Tai vis
kas”. Ir kapitonas su budinčiu 
karininku nuskubėjo atgal į sa
vo kabinetą.

Tai sukilimas?
Tuo gal būtų reikalai ir pasi

baigę, bet tolimesnę padėti paaš
trino vado padėjėjas Giliarovskis. 
Jis nusprendė, kad reikia atstaty
ti laive tvarką iki nevėlu. Kai va
das nuėjo, jis šūktelėjo vienam 
puskarininkiui, kad tas iššauktų 
ginkluotą sargybą ir atneštų tar- 
pauliną. Giliarovskis turėjo teisę 
uždėti nusikaltusiems jūrinin

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

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

mai. “JAV globoje sudarytus 
agresyvius blokus nuolat ištinka 
krizės” (T. p., 26 psl.). Vakariečių 
nesutarimo mes neturime slėpti, 
tačiau negalime nematyti ir ko
munistinių kraštų eižėjimo, ku
ris užtinkamas ne tik Europoje.

“Svarbi pasaulinės - istorinės 
darbininkų klasės misijos įvykdy
mo sąlyga yra nugalėti susiskal
dymą jos eilėse (T. p., 34 psl.). 
Net ir rusų kompartija nenutyli 
eižėjimo komunistiniuose kraš
tuose. “šiuolaikinėmis sąlygomis 
svarbiausią pavojų komunistinia
me judėjime sudaro revizioniz- 
mas, dešinysis oportunizmas, kaip 
buržuazinės į t a ko s atspindys. 
Dangstydami savo atsilikimą nuo 
marksizmo samprotavimais apie 
būtinumą atsižvelgti į naujau
sias visuomenės ir klasių kovos 
vystymosi sąlygas, revizionistai 
iš tikrųjų pasireiškia kaip buržu
azinės reformistinės ideologijos 
skleidėjai komunistiniame judė
jime. Jie siekia pašalinti iš mark
sizmo-leninizmo jo revoliucinę 
dvasią, pakirsti darbininkų kla
sės, darbo liaudies tikėjimą so
cializmu, nuginkluoti ir demobi
lizuoti darbininkus, darbo žmones 
jų kovoje prieš imperializmą. Re
vizionistai neigia istorinį socialis
tinės revoliucijos ir proletariato 
diktatūros būtinumą, vadovaujan
tį marksistinės-leninistinės parti
jos vaidmenį, pakerta proletari
nio internacionalizmo pagrindus, 
nusirita į nacionalizmą (G.G. pa
braukta). Revizionizmo ideologija 
ryškiausiai įkūnyta Jugoslavijos 
komunistų sąjungos programoje. 
Kitas pavojus yra dogmatizmas 
ir sektantiškumas, kurie nesutai
komai prieštarauja kūrybiniam 
revoliucinės teorijos vystymui, 
veda į komunistų atitrūkimą, izo
liaciją nuo plačiųjų masių, pa
smerkia juos pasyviai laukti arba 
skatina griebtis kairuoliškų avan
tiūristinių veiksmų revoliucinėje 
kovoje, trukdo teisingai įvertinti 
besikeičiančias aplinkybes ir pa
naudoti naujas susidarančias ga
limybes klasės ir visų demokrati
nių jėgų naudai” (T. p.., 35 psl.).

kams tokias bausmes: įsakyti kal
tajam įkirsti 15 kirčių arba pa
talpinti vieną mėnesį daboklėje. 
Bet dabar reikėjo griebtis kitų 
priemonių. Kai atvyko ginkluota 
sargyba — egzekucinis būrys ir 
užėmė vietą tarp susirinkusių jū
rininkų, Giliarovskis vėl sušuko: 
“Kas sutinkate valgyti patiektą 
valgį, ženkite pirmyn”. Pirmyn 
pažengė apie 50 jūrininkų, o ki
ti liko vietoje. “Tai reiškia suki
limas?!” šūktelėja vėl Giliarovs
kis. “Gerai, mes žinom, kaip tuos 
reikalus sutvarkyti. Jei jūs gal
vojate, kad nėra drausmės laivy
ne, tai aš parodysiu, kaip jūs 
klystate. Bocmanai, atvesk čia 
maištininkų vadus!” Sargyba at
vedė vieną" iš maištininkų vadų. 
Jam buvo užmestas tarpaulinas, 
uždangalas. Dabar Giliarovskis 
vėl šūktelėjo: “Kurie patenkinti 
valgiu, išsiskirstykit. Kiti pama
tys, kaip baudžiami laivyno suki
lėliai.” Giliarovskis Įsakė šalia 
stovinčiam kariūnui Livenzovui 
perduoti įsakymą baudžiamojo 
būrio puskarininkiui vykdyti su
šaudymo Įsakymą.

Pirmas šūvis
Tuo momentu Į priekį išėjo 

puskarininkis Afanasej Matušen- 
ko ir kreipėsi Į baudžiamąjį būrį, 
kad nevykdytų įsakymo, nešaudy
tų savo draugų. Tokie pat šauks
mai pasikartojo iš kitų. “Imkimės 
ginklų ir perimkime laivą!” —pa
sigirdo tolimesni šauksmai. Da
bar jau buvo padėtis, kuri negalė
jo likimo pasukti kita kryptimi. 
Giliarovskis davė komandą bau
džiamojo būrio jūrininkams šau
ti į pasmerktąjį, bet jūrininkai 
komandos nevykdė, nes matė, kad 
ir jiems didesnis pavojus buvo iš 
sukilėlių, negu iš Giliarovskio. Gi
liarovskis nušoko nuo komandavi
mo tiltelio, pagriebė iš vieno jū
rininko šautuvą ir šūktelėjo: 
“Vykdykite mano įsakymą arba 
aš...!” Tuo momentu virš visų 
galvų nuskambėjo šūvis. Jį į orą 
paleido jūrininkas Vakulinčiukas, 
kurs su šautuvu bėgo į pagrindi
nį denį. Giliarovskis skubėjo jį 
sutikti. Vakulinčiukas savo gink
lą nukreipė į Giliarovskį, bet šis 
buvo pirmesnis: jis Vakulinčiuką 
peršovė. Tas netrukus mirė.

Sovietų ir kiniečių konfliktas 
įėjo į naują fazę. Pekingas vis 
griežčiau kaltina Maskvą, o tai ro
do, kad santykiai tarp tų dviejų 
milžinų eina blogyn.

Pekingas nurodo ilgą eilę pa
sienio nesusipratimų su sovietais 
ir kaltina juos kelių dešimčių 
tūkstančių Kinijos piliečių pagro
bimu iš Sinkiango provincijos Iii 
apylinkių. Pekingo vyriausybė 
teigia, esą sovietai pagrobtuosius 
kiniečius panaudos kiniečių val
džiai nuversti. Maskva teigia, kad 
“pagrobtieji”. — tai kiniečiai pa
bėgėliai musulmonų tikybos, ku
rie bėga į Rusiją dėlto, kad juos 
Kinijos vyriausybė persekiojanti 
už jų religinius įsitikinimus. Mas
kva "atsisakė pabėgėlius išduoti 
“teisiniais ir humanitariniais mo
tyvais”. Keista, argi Sovietįjoj 
daugiau religinės laisvės negu Ki
nijoj?!

Pekingas turįs įrodomųjų do
kumentų, kad Maskva plačiu 
mastu "rengianti subversyvius 
veiksmus Kinijos teritorijoje. Ki
nijos vyriausybė susidariusią si
tuaciją laiko rimta ir jos kantry
bė išsekusi, ypač po to, kai sutartį 
dėl atominių ginklų bandymų ap
ribojimo. Per Pekingo radijo siųs
tuvą anglų k. Sov. Sąjunga buvo 
kaltinama "veidmainyste, apgaule, 
klasta; N.. Chruščiovas kiniečių 
spaudos agentūroje pasidarė “ti
roniškas”. Kiniečių komunistų 
laikraščiuose Pekingo vyriausybe 
pradėjo skelbti seriją straipsnių 
apie kilmę nesusipratimų, ski
riančių Kiniją nuo Sovietų Rusi

Kanados taupomieji lakštai
Kanados taupomųjų lakštų pir

kimas tampa populiaria taupymo 
- investavimo forma. Moterys su
daro didelę pirkėjų dalį. Dauge
lis jų perka 1963 m. serijas kaip 
tikrą investaciją senatvei, kelio
nės tikslams ar net kaip “kraitį”.

Taip pat daugelis dirbančių 
mergaičių ir vyrų perka “Cana
da Savings Bonds” savo darbovie
tėse taupymo tikslais.

Kaikurios dirbančios moterys 
perka lakštus savo vaikų išmoks
linimui. Kitos moterys perka skir
tingais sumetimais, kaip tai: “Aš 
ruošiuos pensijai ir senatvės me

Rasinė neapykanta visame pasaulyje
Amerikos negrai, pradėję kovą 

už lygias teises yra viso pasaulio 
dėmesio centre. Rasinė kova bet
gi nesiriboja vien tik JAV. Viso
se pasaulio dalyse rasinė neapy
kanta yra jaučiama ir kitur vyks
tančios kovos pralenkia Alabamą. 
Naujai atgimstančiose Afrikos 
tautose rasinė neapykanta yra di
desnė, negu kur kitur. Indonezi
joje ir Malajuose rasinės kovos 
yra žiauresnės negu JAV pietuo
se. Net ir Kinijos su Rusijos kon
fliktas juk turi rasinį atspalvį.

Tai visuotinė problema, kelian
ti daug klausimų, į kuriuos daž
nai sunku atsakyti. Kaip įrodyti 
baltiesiem, kad reikalinga lygy
bė? Kaip įrodyti negram, kad tai
kinga evoliucija, įvesti rasių lygy
bės nėra klausimo užmiršimas?

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
Įsteigta 1947. Turinti USSR Maskvos Vnešposyltorg leidimą.
Turinti Dept, of Banking and Insurance (USA) leidimą ir draudimą.
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jos. Įvedamajame straipsnyje de- 
tališkai nušviečiamas pasienio 
konfliktas šiaurės vakariniame 
Sinkiango provincijos pasienyje; 
tos teritorijos dalis buvo caristi- 
nės Rusijos okupuota 1861-1870 
m. Tame straipsnyje rašoma, kad 
pasienio konfliktas nebuvo skili
mo bei įtampos pradžia tarp Sov. 
Rusijos ir Kinuos; konflikto pra
džios reikią jieskoti N. Chruščio
vo atėjime į valdžios viršūnę po 
Stalino mirties, kai Chruščiovas 
išėjo su taikingos koegzistencijos 
doktrina.

Įdomu, kad Kinijos vyriausy
bė prisipažino, jog ji rėmusi Var
šuvos vyriausybės pastangas atsi
palaiduoti nuo sovietų kontrolės 
Vengrų sukilimo metu. Tuo lai
ku Maskva stengėsi pajungti sa
vo militaristinei kontrolei raud. 
Kiniją. Jei taip, tai Gomulka pa
sirodė nedėkingas Kinijai, neš jis 
šiame konflikte- aiškiai pritarė 
Rusijai dėl jos minėtosios atomi
nių bandymų suvaržymo sutarties 
su Vakarais.

“Komsomolskaja Pravda” ra
šo, kad keturi pabėgėliai iš Kini
jos — du Sovietų ir du Kinijos pi
liečiai — pasakė, jog Pekingo 
valdžia persekiojanti savo pilie
čius, gyvenančius sovietų pasie
nyje, neduodanti jiems darbo už 
prorusiškas simpatijas. Vieno kai
mo 400 asmenų buvo pasiųsta į 
priverstinio darbo stovyklą uz 
simpatijas Rusijai. Nesinori tikėt, 
kad kiniečiai būtų pasiilgę rusiš
ko komunizmo- ir bėgtų nuo savų
jų komunistų pas rusų komunis
tus. J. Gbs.

tams arba, kaip sakoma, “juodai 
dienai”.

Visoms patinka, kad parduoda
mi lakštai galima paversti grynais 
betkuriuo metu, tačiau nelabai 
palankiai priimamas nuostatas, 
kad lakštų pirkti vienam asme
niui galima nedaugiau kaip $10. 
000. Šių metų lakštai, žinovų nuo
mone, yra gera investacija ir vi
durkis palūkanų per 12 m. sie
kia 5.03%.

Praėjusiais metais daugiau kaip 
675.000 kanadiečių pirko Kana
dos taupomuosius lakštus už 232 
milijonus dolerių savo darbovie
tėse. Sklb.

Kas pagaliau gali užtikrinti, kad 
baltųjų tironiška valdžios sistema 
nebus pakeista tokia pat sistema 
juodosios rasės, kai ji ateis val
džion? Pvz. Pietų Afrikoj baltųjų 
valdžia nėra pateisinama; jeigu 
staiga valdžią perimtų juodieji, 
tai rasinės skerdynės keleriopai 
pralenktų Kongą. Alžerijai atga
vus nepriklausomybę 1 mil. pran
cūzų išvyko Prancūzijon. P. Afri
kos baltiesiem nėra kur vykti, nes 
jie neturi kitos tėvynės.

Jungt. Tautose rasiniai klausi
mai iškyla vis dažniau, nes ten 
ima vyrauti skaičiumi Afrikos ir 
Azijos tautos. Tiesa, ir baltieji ir 
juodieji pasisako už rasinę lygy
bę, bet kaip tą įgyvendinti prak
tikoje, niekas nežino. V. K.

Pinigai į 
Sov. Sąjungą
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Virš $35.00 — 10%.
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Jėga atėjo, jėga ir laikosi
Kg mes pergyvenom? Vilnius grįžta Lietuvai

Vengrijos komunistai mėgsta 
kartoti, kad Vengrijos darbininki
ja palinko į komunizmą dėlto, jog 
kraštas buvo atsilikęs ir didikų 
latifundijos kėlė darbininkijos 
nepasitenkinimą, gamino skurdą 
ir kreipė ją į socializmą. Net kar
dinolui Mindszenty sufabrikuota
me teisme buvo prikišama, kad jo 
reakcija prieš liaudies valdžią, 
taip kita ko, buvo latifundijų 
gynimas.

Gynė darbininkus
Vengrija XIX a. nepažino nei 

pramonės proletariato, nei mark
sizmo. Kai to amžiaus gale išaugo 
pramonė ir žymiai padidėjo dar
bininkų skaičius, vyskupai, kuni
gai ir pasauliečiai kovotojai tuo
jau stojo ginti darbininkų reikalų 
prieš kapitalizmą. Didysis vengrų 
sociologas vysk. Prohaszka reika
lavo išdalinti latifundijas tada, 
kai Vengrijos liberalizmas buvo 
pačiame žydėjime. Yra faktas, 
kad 1919 m. Belą Kun komunisti
nė diktatūra nerado pritarimo 
tautoje kaip tik dėlto, kad kata
likai, ypač jaunų darbininkų or
ganizacija (panaši į belgų žosis- 
tus), smarkiai pasipriešino komu
nistų siekimams. Kita jaunimo 
žemdirbių organizacija KALOT 
savo programoje kaip tik turėjo 
įsirašiusi žemės reformą, kurios 
nepavyko įgyvendinti dėl Horthy 
pusiau diktatoriško valdymo ir 
ekonominės krizės tuo metu. Bet 
ir tame laikotarpyje iš bažnytinių 
žemių, kurios tarnavo vyskupų^ 
bažnyčių, seminarijų ir mokyklų 
išlaikymui, iš viso ’277.639 ha', 
tarp 1921 ir 1925 metų buvo iš
dalinta bežemiams 71.000 ha. 
1935 m. Esztergom arkiv. kard. 
Seredi Vengrijos episkopato var
du yra pareiškęs: ‘Dėl krašto ge
rovės mes esame pasiryžę priimti 
be rezervų visas radikalias prie
mones, kurių valdžia imsis dalin
dama latifundijas”.

žemės reforma
Kai 1936 m. prasidėjo žemės 

reforma, pirmoje vietoje buvo da
linamos bažnytinės žemės. 1936 - 
1942 m. KALOT įsteigė 22 žemės 
ūkio mokyklas, kad paruoštų rei
kalingų specialistų padėti įvykdy
ti žemes ūkio reformai. 1945 m. 
nauji Vengrijos valdovai visiškai 
panaikino latifundijas ir Vengri
jos vyskupai tajn pritarė. Tačiau 
netrukus išryškėjo darbininkų 
“išlaisvintojų” tikrieji tikslai. Ga
vusieji žemės tuojau buvo suva
ryti į kolchozus ir sovchozus. O 
to pasekmė: Vengrija, kuri bu
vo skaitoma Europos aruodu, ne
pajėgė pasigaminti pakankamai 
duonos savo krašto žmonėms. To
kia yra tikrovė, o visa kita tik 
propaganda.

I
Komunistai jėga įsibrovė

Kas pažįsta Vengrijos gyveni
mą, tvirtina, kad komunizmas 
vien dėl socialinių priežasčių nie
kuomet nebūtų Vengrijoje Įsiga
lėjęs, jeigu nebūtų įsikišę “išlais- < 
vintojai” iš rytų. O ir šiandien ko
munizmas Vengrijoje neišsilaiky- . 
tų nei vienos dienos, jeigu gy- i

. ventojai, jau 1.000 metų įaugę į 
krikščioniškąją kultūrą, galėtų 

; laisvai pasisakyti dėl savo krašto 
. likimo. Todėl tas nuolatinis ko- 
; munistinės propagandos kartoji

mas, kad Vengrijos dvasiškija ne
pritaria komunizmui ir siekia at
gauti prarastas latifundijas, yra 

. tik melas, šmeiždami kardinolą 
Mindszenty, kaip senosios tvar
kos, taigi, ir latifundijų gynėją, 
siekia vieno — pristatyti jį pasau
lio viešajai opinijai kaip nepatai
somą nusikaltėlį esamai santvar
kai. O Mindszenty kenčia ir tyli.

Kardinolui nėra 
amnestijos

Kaip žinome, jis buvo nuteistas 
ir pasmerktas uz “špionažą, vals
tybės išdavimą, nelegalias valiu
tos operacijas ir pasikėsinimą nu
versti esamą santvarką”. Tai kal
tinimai, kuriais Stalinas siekė su- 
likviduoti savo priešus. Neseniai 
Vengrijoje buvo rehabilituoti ko
munistai, nukentėję nuo Stalino 
režimo, tačiau kardinolas pasiliko 
tokiu nusikaltėliu, kuriam amnes
tija netaikoma. Jis galėjo prašy
ti pasigailėjimo ir tikrai būtų bu
vęs paleistas, jeigu būtų sutikęs 
išvykti į užsienį.

Varžtai neatleisti
Kard. Mindszenty klausimas 

virto viso pasaulio dėmesio cent
ru, kai atrodė, kad komunizmo 
vadai jieško sąlyčio su Kat. Baž
nyčia. Daug šiuo reikalu rašyta 
pasaulinėje spaudoje, ružavomis 
spalvomis piesta būsima Vengri
jos Bažnyčios padėtis. Šitokiai 
nuotaikai sudaryti ir kard. Mind
szenty reikalui kaip nors išspręs
ti, Vengrijos valdovai leido porai 
vyskupų ir vienam apaštališkam 
administratoriui nuvykti į II Va
tikano santarybą, nors buvo pa
kviestas 21 vyskupas ir eksper
tas. Nemažai kunigų paleista iš 
kalėjimų, tačiau be teisės eiti sa
vo pareigas ir todėl daugelis baž
nyčių ir toliau neturi savo gany
tojų. Dar veikia kelios seminari
jos, tačiau joms kandidatus pa
renka valdžia. Naujai paskirtiems 
vyskupams ir klebonams valdžia 
neleidžia eiti pareigų pagal Baž
nyčios įstatymus. Pagal Vengri
jos komunistų įstatymus, jei per 
90 dienų naujai paskirtasis neuž
ima savo vietos, skyrimo teisė 
priklauso valdžiai, kuri parenka 
silpnavalius, kartais ekskomuni
kuotus ar apskritai valdžiai atsi
davusius asmenis.

Laisvė nelaisvėje
Padarę šiek tiek nuolaidų, 

Vengrijos komunistai dabar lau
kia mosto iš Vatikano pusės. O 
Vatikanas stato pagrindine sąly
ga grąžinimą Vengrijos Bažnyčiai 
esminių teisių, kai tuo tarpu Bu
dapeštas padarė tik antraeiles 
nuolaidas. Kadaras leido 5 vys
kupams grįžti iš priverstinio iš
trėmimo vietos, tačiau nei vienam 
neleido grįžti į savo vietą ir val
dyti. Vaco vysk. Pėtery buvo in
ternuotas Hejcėje virš 10 metų. 
Jis turi 73 metus ir sunkiai serga. 
Kadangi jam nebuvo leista grįžti

į savo vyskupiją, laisvu noru pa
siliko kalinimo vietoje. Veszpre- 
mo Badalik irgi išbuvo 6 metus 
Hejcėje, palaužtos sveikatos, gy
vena pas gimines Budapešte. Ir 
kiti du vyskupai, negalėję grįžti 
į savo vyskupijas, gyvena priva
čiai. 80% įkalintų kunigų jau yra 
laisvi, tačiau tik 4 leista tam tik
rom sąlygom eiti kunigo parei
gas. Visi kiti yra policijos priežiū
roje ir turi kas dvi-trys dienos pa
sirodyti policijoje.

Kardinolas — laisvės 
ir kovos simbolis

Visos žinios apie santykių pa
gerėjimą tarp Vatikano ir Buda
pešto yra daugiausia iš komunis
tinių šaltinių. Kalbama net apie 
konkordato galimybes, spaudoje 
paskleista keistų teigimų. Ir jeigu 
visa tai nevirs realybe, žinoma, 
bus kaltinamas kard. Mindszenty. 
Lygiai skleidžiama mintis, kad vi
si klausimai lengvai išsispręstų, 
jei kardinolas išvyktų iš Vengri
jos. Tačiau jis, nors ir savotiškas 
kalinys, tvirtai įsikibęs į Vengri
jos žemę. Vengrų katalikams jis 
yra laisvės ir kovos simbolis. Po
piežiaus Jono XIII laikais nepa
dėjo nei Vienos kard Koenig, nei 
Vatikano augštų pareigūnų lanky
masis. Jis nesijaučia esąs kaltas 
ir todėl neprašo malonės, kad ga
lėtų palikti savo kraštą, lyg am
nestuotas nusikaltėlis. Be to, jis 
stato tokias sąlygas, kokių komu
nistai niekad nepriims, ir tai ne 
sau, b Vengrijos Bažnyčios lais
vei: Vengrijos primato pripaži
nimas, vyskupų veikimo laisvė, 
religijos laisvas mokymas, nevar
žoma katalikų spauda ir kita. Tuo 
tarpu nematyti, kad komunistai 
bent kiek keistų savo antireliginę 
politiką. Su Vatikano pastatyto
mis sąlygomis jie nesutinka. 
Jiems rūpi tik viena, nusikratyti 
nepatogiu kardinolu, demorali
zuoti tautą ir išlaikyti Bažnyčią 
visiškoje vergijoje. Kaip tik dėl
to kardinolas palieka nepalenkia
mas ir nepalaužiamas. Į jį, kaip 
Bažnyčios laisvės simbolį, at
kreiptas dėmesys visų už geleži
nės uždangos kataliku.

J. Sav. (ELI)

Hitlerio Vokietija lengvai uži
ma Austriją, Čekoslovakiją, Klai
pėdos kraštą, o tuo tarpu Lenki
ja, išnaudodama liūdną Europos 
politinę padėtį, įteikia Lietuvai 
ultimatumą. Taip, ultimatumą, 
kurio “kabliukas” buvo išprovo
kuotas incidentas Lietuvos pasie
nyje. Paleidžiama jų propagandi
nė mašina į darbą, o Vilniaus 
“Kurjer Wilenski” ir “Slovo” 
dienraščiai išleidžia vakare net 
ekstra leidinius. Lietuvos pasie
nyje koncentruojama lenkų ka
riuomenė, šaukiami susirinkimai 
vienu bendru šūkiu: “maršalkų, 
provadz nas na Kovno” (maršale, 
vesk mus į Kauną)! Vilniuje ypač 
aktyviai pasireiškia pabėgę iš Lie
tuvos dvarininkai, nepavykusio 
P0W sukilimo dalyviai, šaukda
mi susirinkimą Ožeškienės aikštė
je ir vakare ... išmušdami lan
gus Vytauto Didžiojo gimnazijoj, 
lietuvių skaitykloj, lietuvių ban
ke Didžiojoj g-vėj nr. 12 ir kt. 
Mes, Vilniaus lietuviai, galvojo
me ir tikėjome, kad Lietuva ul
timatumo nepriims. Juk ne tam 
buvo 18 metų šaukta “Ei, pasauli, 
mes be Vilniaus nenurimsim”... 
Lenkas mums nebaisus, nežiūrint 
jo kiekybinės persvaros. Mes jau
čiam, kad Lenkija stovi ant moli
nių kojų. Tuo tarpu lenkai savo 
galybę prieš Lietuvą dar “mand- 
riau” parodo, atsiųsdami marša
lą Rydz - Smigly į Vilnių.

(Paskutinis Lenkijos maršalas Rydz- 
Smigly buvo pasitraukęs j Rumuniją, 
ten internuotas. Slapta perėjo sieną, 
gyveno Varšuvoj dideliam skurde. Mi
rė vokiečių okupacijos metu ir palai
dotas tik vienos moters žinomoj vie
toj, kuri taip pat yra mirus. Kiek ži
nau iš lenkiškų šaltinių, jo kapas 
šiandien lenkams nėra žinomas. Tuo 
tarpu žmona gyveno Paryžiuj, parda
vinėdama savo atsivežtas brangenybes 
ir aukodama dideles sumas lenkiškam 
tautos fondui. Vieną dieną ir ji buvo 
rasta nužudyta Senos upėje. Paryžiaus 
policija “nusiplovė” rankas ir taip jos 
mirtis liko “neišaiškinta”. Tačiau len
kų tremties įtakingi veikėjai spėja, 
kad tai buvo komunistų “darbas” —

Lenkai triumfuoja! Štai, kaip 
marš. Pilsudskis ar gen. Želigovs
kis, taip ir Rydz - Smigly ves len
kus į kovą prieš Lietuvą ... De
ja, nereikėjo, nes vestos derybos

Taline duoda lenkams tai, ko jie 
siekė per 18 metų.

Dieve mano! Mums, vilnie
čiams, tai gedulo diena. Susirinkę 
būriais organizacijų patalpose ir 
privačiai diskutuojame paskuti
nius įvykius su “bet” ir “jeigu”... 
Ką darysi, po Klaipėdos, Lietuva 
vėl nusilenkė stipresniam prie
šui, kuris tiesiog nuo pat pirmos 
dienos, užmezgęs diplomatinius 
santykius, neriasi iš kailio ruoš
damas tolimesnį kelią Lietuvos 
okupacijai, skverbdamasis į Lie
tuvos gyvenimą su lenkiška “kul
tūra”, arogantišku Chorvatu ir vi
sa jo diplomatine atstovybe. Klas
tingas priešas,, negalėdamas sa
vo tikslo atsiekti tarptautine tei
se, pajėgė mūsų valstybę ir tau
tą pažeminti klasta ir smurtu. 
Vėl pasikartojo lietuvių-lenkų 
istoriniai įvykiai.

Šaukia į Lenkijos 
kariuomenę
Lenkai smarkavo prieš Lietu

vą, bet Vokietijos nekentė iš se
no ir savo jaunimą auklėjo anti- 
vokiškoj dvasioj, nevengdami 
klastoti net mokyklos vadovėlių.

Vaikai, žaisdami “karą” neno
rėjo būti “vokiečiais”, kadangi 
paprastai jie turėdavo jį pralai
mėti, suaugę remdavosi Lenkijos 
ulonais — kavalerija, kuri buvo 
lenkų tautos pasididžiavimas. Ta
čiau širdyje kiekvienas nešiojo 
baimę prieš vokietį, prieš jo verž
lumą, sumanumą, prieš patį 
Wehrmachtą.

Kiekvienas Lenkijos jaunuolis, 
sulaukęs aštuoniolikos' metų, bu
vo šaukiamas pirmai karinės prie
volės registracijai. Gavęs tokį

Žmogus išranda naujus įran
kius savo darbui palengvinti, bet 
kartu bijosi, kad tie įrankiai atei
tyje bus labai ištobulinti, ir jam 
pačiam nebeliks darbo.

Baimė ir naujos galimybės
Ta problema rūpi ne tik pavie

niam asmenim, bet ir valstybėm, 
susiduriančiom su bedarbių ma
sėmis. Ontario provincija nese
niai buvo sušaukusi konferenciją,

Gausios lietuvių skautu gretos
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 

TARYBOS PIRMININKU ANTANU DUNDZILA

Išeivijos lietuviu jaunimo auk
lėjime reikšmingą vaidmenį atlie
ka organizacijos. Jos turi savo rū
pesčius bei problemas, kurios tu
rėtų būti žinomos ir plačiajai vi
suomenei. ši kartą pateikiame pa
sikalbėjimą su skautų vadovybės 
atstovu. Red.

— Kaip sekasi veikti lietuvių 
skautams išeivijoj ir kiek jauni
mo turite sutelkę?

— Turime skaitytis su faktu, 
kad nuo 1945 m. teko išgyventi 
du atsikūrimus — V. Europoje

Seimu sveikatos problemos
Turėtumėte apie didelį skaičių Ontario provin
cijos turimų sveikatos tarnybų, kurių tikslas yra pa
dėti jums arba jūsų šeimos nariams. Patartume šį 
skelbimą išsikirpti ir laikyti savo informacijai.

DANTŲ TARNYBOS
Sveikatos Departamento Dantų Skyriui priklauso 
šios tarnybos:

• Dantų tarnybos Ontario Protinėse Ligoninėse 
ir Centrinė Dantų Laboratorija.

• Geležinkelių vagonų — dantų kabinetų — ope- 
ravimas. Jie aptarnauja mokyklų vaikus tam 
tikruose neorganizuotos teritorijos rajonuose.

• Dantų patarnavimai organizuotų teritorijų 
vaikams, teikiant paramą vietinėms sveikatos 
tarnyboms.

UŽKREČIAMŲ LIGŲ KONTROLĖ
Tai tvarko Epidemiologijos Skyrius, kuris remia vi
sas savivaldybes jų pastangose tyrinėjant užkrečiamų 
ligų kilmės priežastis.

SVEIKATOS VIENETAI
Sveikatos Vienetai yra miestų bei kaimų savivaldy
bių unijos, kurių tikslas parūpinti veiklesnes sveika
tos programas bendruomenėms. Šios unijos gali su
sidėti iš valsčių, apskričių arba miestelių grupių, 
kartu su savo miestais, šie vienetai veikia vietinių 
Sveikatos Tarybų žinioje, kurie paskiria Vienetų 
personalą, susidedantį iš gydytojų, slaugių, veteri
narų, sanitarijos inspektorių bei raštininkų.

APLINKOS SANITACIJA
Sis skyrius administruoja ir teikia patarimus vieti
niams sveikatos organams, kiek tai liečiai maisto sa- 
nitaciją, pieną ir pieno produktus, valgyklas, atmatų 
pašalinimą, poilsio bei mokyklų sanitaciją, kaimų ap
rūpinimą vandeniu ir kanalizacija, vabzdžių bei grau
žikų kontrolę ir kitus sanitarijos atvejus.

INFORMACIJA IR REKLAMA
Čia formuojami planai, kaip Ontario gyventojus būtų 
galima geriau supažindinti su jų naudai skiriamais 
sveikatos patarnavimais.

PRAMONĖS HIGIENA
šis skyrius propaguoja sveikatingumą pramonėje. 
Darbdaviai yra skatinami parūpinti medicinos patar
navimus, nukreiptus į bendros sveikatos išlaikymą.

LABORATORIJOS
Jų darbo didžiuma užima užkrečiamų ligų bakterijų 
tyrinėjimą. Jų svarbi funkcija yra ir pieno bei van
dens bakteriologinė kontrolė.

MEDICINOS STATISTIKOS
Šis skyrius veikia kaip patariamasis organas visiems 
kitiems departamento skyriams, analizuodamas duo
menis bei planuodamas specialius tyrinėjimus.

VAIKŲ LOPŠELIŲ SKYRIUS
šis skyrius prižiūri visos provincijos lopšelius, kiek 
tą leidžia auklėjimo normos bei gyvenimo sąlygos.

VIEŠOSIOS SVEIKATOS SLAUGYMAS
Pagrindinis šio skyriaus uždavinys yra sudominti bei 
padėti vietinėms sveikatos tarnyboms organizuojant 
viešosios sveikatos slaugymo tarnybas.

MOTINOS IR VAIKO SVEIKATA
šis skyrius rūpinasi laukiančių motinų bei kūdikių, 
priešmokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikų svei
katos reikalais.

DVASIOS SVEIKATA
Sis skyrius išlaiko eilę protinių ligoninių, jų tarpe ir 
ligonines — mokyklas protiniai nesveikiems vaikams.

APSAUGA NUO DŽIOVOS
Ontario provincija yra laiminga, kad vadovaujant Ap
saugai nuo Džiovos Skyriui, ji yra išvysčiusi išsamią 
džiovos kontrolės programą. Savanoriškų grupių iš
laikomos sanatorijos veikia visose provincijos dalyse. 
Prie jų pacientų išlaikymo išlaidų padengimo labai 
efektyviai prisideda Ontario vyriausybė, kuri taip pat 
teikia subsidijas ir naujų ligoninių statybai.
Kadangi Rentgeno spinduliai medicinos mokslo ran
kose tebėra pats efektyviausias ginklas ligos suradi
mui, vyriausybė visoje provincijoje išlaiko kilnoja
mus peršvietimo vienetus.

REHABILITACIJA
Įsteigus naująjį Rehabilitacijos skyrių, jo veikla 
glaudžiai koordinuojama su kitomis medicinos bei 
giminingomis tarnybomis, kurių reikalingi buvusieji 
džiovos bei proto ligų pacientai.

ONTARIO
V f PROVIHCE’OF OPPORTUNITY

ONTARIO DEPARTMENT OF HEALTH
Hm». M. S. Dymond, M.D., CM., Miniatnr Hen. John Roberta, Prime Mlnhtar

ir užjūriuose. Tie atsikūrimai su 
sau charakteringu bruožu — rū
pesčiu šia diena ar artimiausia 
ateitim — organizacijai teikė sa
votiško nepastovumo, spontaniš
ko pasireiškimo atspalvį. Paskuti
nio penkmečio būvyje, sustiprė
jus ryšiams ir šiek tiek “įsikū
rus”, galima kreipti vis daugiau 
dėmesio tolimesnei ateičiai.

Stipriai eina “Skautų Aidas”, 
akademikai skautai leidžia “Mū
sų Vyčio” žurnalą, pajėgiama iš
leisti ir daugiau leidinių. Visai 
neseniai buvome turbūt pasiekę 
perijodinės spaudos zenitą; 1955- 
1961 m. tarpe reguliariai spaus
tuvėje spausdinom virš 500 pusla
pių per metus.

Čikagoj pradžią gavusios Kaziu
ko mugės persimeta į kitas vieto
ves. Kas penkmetis renkamasi 
sąjunginio masto stovykloms: 
LSS dešimtmečius minime tauti
nėmis stovyklomis, o penkmečius
— jubilėjinėmis. 1958 m. stovyk
la sutraukė apie tūkstantį daly
vių, šių metų jubilėjinė apie 700.

Kadangi Sąjungoje turime ne 
tik vyrus — brolius, bet ir seses, 
leiskite suplakti jaunimą su “se
nimu” ir vieną skaičių paminėti: 
aktyviai skautauja virš 3.000.

Veikla, be abejonės, neriedėjo 
ir nerieda pati, kaip nuo kalno. 
Visai eilei darbų reikėjo ir tebe- 
reikia labai daug ir didelių pa
stangų, atsisakymo savęs, kartais
— tiesiog aukos. Todėl ir jos ver
tinimas ir matavimas turi būti da
romas pagal atitinkamus maste
lius, reikalaujant vieno: nesmuk- 
ti, bet gerinti, bandant vis dau
giau ir geriau padaryti. Tobulu
mui ar idealui ribų nėra.

— Buvo žinių, kad tarptauti
nis skautų biuras Otavoje nori pa
naikinti lietuvių ir kitų tautybių 
organizuotus skautų vienetus. 
Kaip atrodo šis reikalas dabar?

— Tarptautinis (dabar vadina
mas pasauliniu) Biuras mūsų vie
netų panaikinti negali, nes neturi 
tam priemonių. Biuras tėra vyk
domasis ir ryšį’ palaikantis konfe
rencijos organas, kuris veikia 
tarp laisvu noru konferencijai 
priklausančių įvairių kraštų skau
tų organizacijų, tikrųjų savo že
mės šeimininkų. Koks nors pla
tesnis mūsų veiklos varžymas ga
lėtų kilti tik gyvenamo krašto 
įstatymų ribose. Iki šiol to neteko 
patirti ir nesitikima, kad kada 
nors iškiltų. Nesitikima ypač da
bar, legalizuotoje padėtyje, kai 
valstybės įstatymai garantuoja 
mums teisę siekti savųjų tikslų.

Pasaulinio Biuro nutarimai 
varžo mūsų veiklą tarptautinėj 
plotmėj, nes po II D. karo Lietu
va buvo tyliai išskirta iš narių 
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kvietimų į tarptautinius skautų 
įvykius, nesame Biuro sąraše’ 
šiai padėčiai pakeisti yra veda
ma akcija, kuri iki šiol nedavė 
rezultatų. Iš kitos pusės, “neofi
cialiai” dalyvaujame svarbesniuo
se įvykiuose: kad ir praėjusį rug
pjūčio mėn. Brolijos vyr. skauti
ninkas su dešimčia mūsų atstovų 
iš Anglijos ir Vokietijos dalyva
vo pasaulinėj Jamboree Graiki
joj. Ten turėjome savo vėliavą, 
pastovyklę, parodėlę, paskleidėm 
savo'literatūros. Ruošiant Jambo
ree, šeimininkai graikai buvo su
tikę padidinti tų kraštų atstovų 
skaičių, kurie savo eilėse atsiveš 
“egzilus”. Vyr. skautininkas gau
na Biuro biuletenį, adresuotą Li
thuania! Boy-Scouts Association” 
vardu ir pan.

Pripažinimo klausimas Biure 
yra keliamas nuo pat atsikūrimo 
Vokietijoje be mums teigiamų 
rezultatų. Priežastys greičiausiai 
yra tokios: mūsų judėjimas yra 
laikomas laikiniu’ nes mes esame 
skaitomi imigrantais, atvykę tik 
įsikurti ir asimiliuotis; kiekvie
nas kraštas turi savų tautinių 
siekių, kurie nesiderina su kokiu 
nors išskirtinu imigrantų puose
lėjimu tautinės mažumos labui; 
galbūt “papučia” ir valstybės 
tarptautiniai interesai, krašto 
skautų vadovybės nuomonę Pa
sauliniam Biure derinant su už
sienio politika ir, prileiskime, ne
norint erzinti sovietų, kai eina 
atominių ginklų-bandymų dery
bos, pakyla įtampa Berlyne arba 
pan.

Pastebėtina, kad nevisi kraštai 
“nusistatę prieš mus”. Vokiečiai 
mus traktuoja be priekaištų, jie 
mus šiemet ir į Jamboree “įsive- 
žė”. Lichtenšteino princas yra 
mums nepaprastai palankus ir vi
som priemonėm mūsų aspiraci
jas remia. Portugalija’ stovi už 
mūsų reikalus. Na, ir atskirais at
vejais, atsiranda kitų valstybių, 
mūsų reikalus palaikančių.

Kokia bebūtų Biuro laikysena 
mūsų atžvilgiu, Biuras buvo ir yra 
laikomas augščiausiu Baden-Po- 
wellio skautybės saugotoju ir 
puoselėtoju.

— Ankščiau buvo dažnas prie
kaištas lietuvių skautams, esą

šis priekaištas turi pagrindo?
— Pabrėžtina, kad skautybės 

nepolitiškumas yra vienas bruo
žų, reikalaujamas ir tarptautinia
me skautų judėjime. Tą patį ak
centuoja ir Lietuvių Skautų Są
junga. Na, o atsisukus į mūsų vi
suomenės psichologiją, galima 
pastebėti visokių reiškinių. Nega
lėčiau teigti, kad kokia nors or
ganizuota grupė kolektyvinėmis 
priemonėmis bandytų LSS gyve
nimą kreipti vienaip ar kitaip.

Mano supratimu, yra viena or- 
(Nukelta i 6 psl.)

šaukimą nuėjau miesto savivaldy- 
bėn į nurodytą kambarį. Pasisvei
kinu ir sakau:

— Ponai (lenkų kalba neturi 
mūsiškio “Tamsta” ar “Jūs”), 
padarėte klaidą, prisiųsdami man 
šaukimą.

— Kodėl? — klausia registra
torius.

— Mano tėvas neturi Lenkijos 
pilietybės, — atsakau (jis jos ir 
neturėjo).

— Kaip tai? Kur jis gimęs?
— Giedraičiuose.
— Ach, Kauno Lietuvoj!
— O kur tu gimęs?
— Vilniuje, — vėl atsakau.
— Tai ką čia daug kalbi. Vil

nius yra Lenkija, tad ir pats esi 
Lenkijos pilietis... Pavardė, var-

K. BARONAS

je buvo įrašoma ne tautybė, bet 
gimtoji kalba — lietuvių, gudų, 
vokiečių ir t.t.). Atsakius, kad lie
tuvių, registratorius pakėlęs akis 
klausia:

— Kokią gimnaziją lankai?
— Lietuvių — Vytauto Didžio

jo-
Dar mėginu aiškintis pilietybės 

klausimu, tačiau tarnautojas nu
traukia kalbą, pareikšdamas, kad 
būčiau truputį drausmingesnis, 
jeigu nenoriu pamatyti Lukiš
kių ... (b. d.)

šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje, kur telkdavosi lietuviai 
ir lenkų valdymo laikais.

kurioje buvo svarstoma darbo 
mechanizacija ir su ja susiję so
cialiniai pasikeitimai.

JAV mašinos pakeitė tūkstan
čius darbininkų, tačiau bedarbių 
skaičius nėra žymiai didesnis. Už
tat baimė, kad mašinos išstums 
žmones ir sukurs mases bedarbių 
nėra visiškai pagrįsta. Atsiranda 
naujų darbo sričių, sukurtų tų 
pačių automatinių mašinų. Prob
lema yra tik ta, kad žmogus turi 
skubėti, eiti su laiku ir išmokti 
naujų amatų, prisitaikyti prie 
greitai į priekį žengiančios tech
nikos: Daugumas bedarbių negau
na darbo tik todėl, kad jų išsila
vinimas yra praėjusio šimtmečio. 
Jie nesuvokia, jog be specialybės 
darbo gavimas greitai pasidarys 
visiškai nebeįmanomas.

Užsispyrusios unijos
Darbo mechanizacija nėra nau

jas dalykas. Mašinų pagerinimo 
procesas vyksta nuo amžių, nors 
paskutinių 20 metų laikotarpyje 
tas procesas buvo žymiai greites
nis. Tų pagerinimų dėka darbi
ninkas pradėjo dirbti trumpesnes 
valandas ir daugiau uždirbti. Tai 
ir yra mašinų tobulinimo tikslas.

Įvairios ekonominės organiza
cijos ir vyriausybės budi, kad 
žmonės neliktų be darbo. Kaiku- 
rios darbininkų unijos betgi pra
deda ne iš to galo ir užuot apsau
gojusios darbininką, žūt būt sten
giasi išsaugoti darbą ar poziciją, 
nors ir nebereikalingą. (Pvz. peč- 
kuriai elektriniuose traukiniuo-

Jau dabar įmonėse yra 35% ma
žiau augštų’direktorių, negu prieš 
50 metų.

Gyvenimas be darbo
Mechanizacijos baimė yra pa

teisinama; jeigu tiesa, kad dar
bas, kaipo toks, yra dorybė. To
kios nuomonės buvo laikomasi 
per amžius, tačiau klausimas yra 
ginčytinas. Baimė kyla ne dėl 
darbo, bet dėl uždarbio praradi
mo. Jei žmogaus ekonominė pa
dėtis gerės ar bent nesikeis, koks 
gi yra nuostolis, jei jam nereikės 
fabrike kortelės “pančuoti”.

Ryšium su darbo’mechanizaci
ja keičiasi ir. pažiūra į darbą. 
Pradedama aiškiau. įžiūrėti, kad 
darbas nėra tikslas, bet tik prie
monė tikslui siekti. Ir jeigu tiks
las yra atsiekiamas kitokiom prie
monėm, tai viskas tvarkoje. Tik 
čia atsiranda kita socialinė pro
blema, kaip sunaudoti laiką. Tai 
socialinė problema, kuri greitai 
neišsispręs. Daug kam ji nėra 
problema, nes žmogui niekada 
nėra laiko perdaug, tačiau ma
sėm, kurios tingi galvoti ir nori, 
kad kiti jiem dienotvarkę nusta
tytų, čia susidaro didelė proble
ma.

Pagaliau, kaip ten bebūtų, žmo
gus lieka mašinos autorium ir jos 
panaudotoju. Nuo jo priklausys 
ateities techninių ir socialinių 
problemų sprendimas. V. K.

Išstums ir direktorius?
Dažnai ir pačios Įmonės bei jų 

direktoriai klaidingai galvoja 
apie mechanizaciją. Dalis jų ma
no, kad prisitaikymą prie naujų 
sąlygų reikėtų palikti kiekvienam 
individualiai — tegu jis rūpinasi 
savo ateitimi. Direktoriai pamirš
ta: jei masės žmonių bus mašinų 
išstumtos ir neprisitaikys kitur, 
negaus darbo, tai kas pirks jų ga
minius? Be to, jei mašinos pajė
gia išstumti darbininkus, tai ateis 
laikas, kad išstums ir direktorius.

Londonas. — Britanijos oro 
kautynių 23-čias metines britai 
paminėjo apsilankydami RAF 
aerodromuose. 60 Atlanto S-gos 
lėktuvų pademonstravo augštąjį 
pilotažą. Prieš 23 metus saujelė 
britų ir jų sąjungininkų lakūnų 
sudavė triuškinanti smūgį Goe- 
ringo Luftwaffei.

Klevelandas. — Edgar DeMe
yer reikalauja $150.000 iš Sov. 
Sąjungą garbinančio milijonie
riaus Syrus Eaton. Jis sakosi bu
vęs pavežiotas N. Chruščiovo mi
lijonieriui dovanota troika, iškri
tęs iš vežimo, susidaužęs ir prara
dęs savo sveikatingumą.

PRIMINIMAI..
pasirūpinkite

turėti apdraudą

ONTARIO 
HOSPITAL
INSURANCE

• Jeigu pakeitėte darbą, rūpestingai sekite instrukcijas 
antroje pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią 
jūsų darbdavys yra įpareigotas jums atiduoti.

• Kai jūs sulaukėte savo 19-to gimtadienio, jūs nebesate 
ilgiau draudžiamas kartu su savo tėvais. Tada užsiregist
ruokite atskirai laike trisdešimt dienų, kad turėtumėte 
apdraudą. Pareiškimų formą gaukite ligoninėje, banke ar 
draudimo kompanijos raštinėje.

• Kai jūs apsivedėte, šeimos įnašas turi padengti vyro, žmo
nos ir mažamečių vaikų draudimą. Nurodykite savo grupę 
ARBA, jei mokate premiją tiesiogiai, praneškite drau
dimo komisijai.

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION
2195 Yonge Street, Toronte 7, Ontario



Pavergtojetėvynėje KLB Hamiltono apylinkės Šalpos Fondas ruošia 
spalio 19 d. Slovakų salėje, 1406 Barton St. E.

PIRTIS TELŠIUOSE
Rajono kolchozininkai ir žiemą ir 

vasarą maudytis vis dar važinėja į 
Telšių pirtį. Iš užplanuotų pastatyti 
6 visuomeninių pirčių veikia tik vie
na. Kažkodėl pirčių neįstengia pasi
statyti kolchozai ir valstybiniai ūkiai, 
nors seniau jas turėdavo beveik kiek
vieno ūkininko sodybą.

LIGONINĖ DŽIOVININKAMS
Vilniaus miesto pakraštyje pasta

tyta 150 lovų džiovininkų ligoninė. 
Kieme esanti įrengta sporto aikštelė, 
išvedžioti takai į kaimyninį pušyną. 
Vyr. gydytoju paskirtas Vladas Mi
nios. Likusio personalo eiles užpildo 
šiemet baigę medicinos mokyklas jau
nuoliai.

NAUJAS IŠKUNIGIS
Komunistinė spauda džiūgauja, kad 

š.m. birželio mėn. Antazavės bažny
čios kunigas Juozas Vaičionis išsiža
dėjo kunigystės ir pradėjo dirbti vie
noje Kauno įmonėje. Padaryti šį 
žingsnį jį paskatinęs “bendravimas su 
jaunimu, gilesnis susipažinimas su 
mokslo pasiekimais, kritiškas religi
nių dogmų įvertinimas mokslo pasie
kimų šviesoje” ir tX Komunistinį 
džiaugsmą, be abejonės, temdo fak
tas, kad visus šiuos “atsivertėlius” 
galima suskaityti ant vienos rankos 
pirštų, nors tokių iškunigių uoliai 
jieškoma. Net į seminariją Kaune 
siunčiami agentai, kurie ją baigę su 
didžiausiu triukšmu “meta” kuni
gystę.

SILKĖS UOSTO KRANTINĖJE
Iš Atlanto žūklės rajonų žvejybos 

laivai parveža rekordinį silkių kiekį. 
Čia prasideda komunistams įprastos 
bėdos — nėra kur silkių dėti. Stati
nės silkių kraunamos Klaipėdos uosto 
krantinėje, kur jas niekais paverčia 
šiltas rudens oras. Silkėms išgabenti 
į krašto gilumą kasdien reikia 40 va- 
gonų-šaldytuvu, o geležinkelis atsiun
čia vos 8 vag. “Tiesos” redakcija, gel
bėdama gendančias silkes, skambino 
Šiaulių geležinkelio apygardai. Virši
ninkas, pasirodo, išvykęs, pavaduo
tojas atostogauja, o eksploatacijos 
skyriaus vadovas D. Smirnovas trum
pai atsikirto: “Jeigu norite, galiu nu
rodyti į ką kreiptis: tuo užsiima Pa
baltijo geležinkelio valdybos viršinin
ko pavaduotojas N. Manrukevičius...” 
Pabaltijo geležinkelio valdyba yra 
Rygoje. Kol bus susisiekta su Ryga, 
kol jai pavyks surasti vagonus, silkės 
bus sugedusios.

BASEINAS VARNOMS
Kuršėnuose buvo pastatytas mau

dymosi baseinas. Kurį laiką jame taš
kėsi vaikai ir suaugusieji, bet mieste
lio vadovams nusibodo žaidimas su 
vandeniu: siurbk vandenį, pripildyk 
baseiną, paskui jį vėl išpilk... Vado
vai numojo ranka, šiandien baseino 
dugne telkšančiose balutėse juodas 
plunksnas plaunasi varnos, o suskel- 
dėjusiose baseino sienų plytelėse jos 
yra įsirengusios kurortines pastoges. 
Rajono centrą perkėlus į Šiaulius, 
vadovai visiškai užmiršo baseiną. Ku
ris iš jų norės keliauti 25 km basei
no likučių pasižiūrėti? ...

Gamtai puošiantis auksiavarsiais ru
dens lapais Hamiltonas pagreta neteko 
trijų tyliųjų, taurių lietuvių, kurie ne
sugrįžtamai paliko visus ir perėjo į 
amžinybę su gilia širdžių rauda, kad 
jiems amžino poilsio vieta teko ne sa
vajame Nemuno krašte, bet svečioje 
tolimoje šalyje.

Rugsėjo 19 d., eidama 58 metus, mi
rė MARIJA KERŠYTĖ - VYŠNIAUS
KIENĖ, kilusi iš Auguškų vienkm., Že
maitkiemio valsč., Ukmergės apskr. 
Velionė išaugino didoką ir gražią šei
mą, nukreipdama visų savo vaikų atei
tį į tvirtą lietuvišką kelią. Lygiai prieš 
13 metų rašančiajam pasitaikė trum
pą laiką dirbti su taurios atminties ve
lione vienoje darbovietėje. Pažinau ją 
kaip labai mielą ir nuoširdžią tautietę 
— tokia ji išliko ir iki savo žemiškos 
kelionės pabaigos. Jos atminimas man 
yra juo brangesnis, kadangi ji buvo 
ukmergietė, ir mūsų tėviškes teskyrė 
apie 25 km. Ilsėkis ramybėje, geroji 
Marija, svečioje Kanados žemėje, toli 
nuo savo gimtųjų šventosios ir Siesar- 
ties krantų!

Amžinos atminties Marija paliko di
deliame liūdesyje vyrą Simą Vyšniaus
ką, dukteris Janiną Pranckevičienę, 
Reginą Solovienę ir Gražiną Giedrai
tienę ir jų vyrus — visi Hamiltone ir 
sūnų Joną su žmona, gyv. Detroite, ir 
11 anūkų. Lietuvoje liko du broliai — 
Antanas ir Jonas Keršiai ir sesuo Ur
šulė čereškienė.

A.A. PRANAS GUDINSKAS 
Iškeliavo spalio 1 d„ sulaukęs 81 m.

ABITURIENTAI NESIMOKO 
PROPAGANDOS
Šiaulių K. Preikšo pedag. institu-į 

to marksizmo-leninizmo katedros ve
dėjas J. Aničas “Tarybinio Mokyto
jo” puslapiuose skundžiasi, kad abi- 
turientai labai silpni komunizmo vi
suomeninių “mokslų” srityje. Komu
nizmo materialinę-techninę bazę jie 
įsivaizduoja kaip materialistinių gėry
bių paklausos visišką patenkinimą. 
Komunistinėje savivaldoje daugumas 
moksleivių mato vien tik liaudies val
džią, užmiršdami viskam vadovaujan
čią kompartiją. J. Aničas pyksta, kad 
abiturientai neskaito laikraščių ir vi
siškai nepažįsta ne tik kapitalistinių, 
bet net ir socialistinių kraštų gyveni
mo. Jis, žinoma, užmiršta, kad tarp 
žirnių, pupų ir kukurūzų sovietų cen
zoriai nepalieka pakankamai vietos 
pasaulio įvykiams laikraščių pusla
piuose.

SUDEGINO MOKYKLĄ
Kaišiadorių rajono “Pirmūno” ko

lektyvinio ūkio kolchozininkas Stasys 
Šimanskas nubaustas “kalėti 12 me
tų su sustiprintu režimu” už... kol
chozo mokyklos ir bibliotekos sudegi
nimą. 1963 m. kovo 8 d., ginkluotas 
medžiokliniu šautuvu, jis išvaikė iš 
mokyklos vaikus ir padegė mokyklos 
pastatą. Gaisro gesinti atskubėjusius 
kolchozininkas pasitiko šūviais. Teis
mas sutiko, kad S. šimanskas tada bu
vo neblaivus, tačiau kaltę suvertė jo 
praeičiai — pokariniais metais jis 
yra buvęs kun. Rudžionio partizanų 
grupės nariu. Taigi, dėl mokyklos su
deginimo esanti kalta ne sovietinė 
vodka, o šimansko “buržuazinė” ne
apykanta sovietinei santvarkai. Dėl 
jos tad prie įprastinės bausmės kalė
jime dar prisegtas ir tas “sustiprin
tas režimas”.

PAMINKLAS KOMJAUNUOLIAM
Kauno Politechnikos instituto stu

dentai ir dėstytojai nutarė pastatyti 
paminklą komjaunuoliams, žuvusiems 
už sovietinės okupacijos įvedimą Lie
tuvoje. šių tautos išdavikų atmini
mui nutarta nepasinaudoti lietuvišku 
granitu, bet jį atsigabenti iš Ukrai
nos. Medžiagą paminklui jau išsiun
tė Žitomiro miestas. Paminklas bus 
statomas prie chemijos-technologijos 
fakulteto rūmų. Jo autoriai — V. Vie- 
lius ir skulp. A. Toleikis.

PAGAUNAMA DAUG UNGURIŲ 
šiemet labai sėkmingai vyksta un

gurių žvejyba. Neringos žuvininkys
tės ūkis pvz. įsipareigojo sugauti 990 
centnerių ungurių, o į krantą jau 
yra atgabenęs 1.300 centnerių. Žve- 
jojama Kuršių mariose ir Baltijos jū
roje. Seniausieji Neringos žvejai — 
Martynas ir Fricas Jakaičiai neprisi
mena tokių sėkmingų žvejybos metų.

VILKŲ MEDŽIOKLĖ
Ramučių, Saugų, Gardamo, Inkak- 

lų apylinkes Šilutės rajone kamuo
ja gaujos vilkų. Vilkai čia yra išpjo
vę daug avių ir kitų naminių gyvu
lių. Medžiotojui Stasiui Kymantui pa
vyko susekti, kad vilkai daugiausia 
laikosi Paičių miške. Specialiai su
rengtoje medžioklėje dalyvavo šešių 
apylinkių medžiotojai. Nušauti ketu
ri vilkai. —vkst—

IŠKELIAVO SU RUDENS LAPAIS
— labai mielas ir, palyginti, dar la
bai energingas vyresnės kartos tautie
tis, palikęs didelę, plačią ir gilaus lie
tuviško nusistatymo giminę. Velionis 
gimė 1882 m. Paupinio kaime., Skaud
vilės valse., Upynos parap. Lietuvą 
paliko 1944 m. Lietuvoje buvo žino
mas plačioje apylinkėje kaip labai tei
singas ūkininkas ir ilgus metus buvo 
vyriausiu parapijos maršalka. Palai
dotas iš Aušros Vartų liet, bažnyčios 
šv. Jono lietuvių kapinėse Port Cre
dit šalia savo vyriausio sūnaus a.a. 
Stasio. Laidotuvėse dalyvavo 4 kuni
gai, jų tarpe ir kun. Ben. Sugintas, 
kuriam velionis buvo dėdė (Gudins- 
kaitės sūnus). Paskutinę velioniui pa
garbą atidavė minia tautiečių, šios la- 
dotuvės buvo pirmos savo dalyvių skai
čiaus didumu visoje mūsų parapijos 
istorijoje.

Velionis Pranas iš 6 brolių ir sese
rų buvo jauniausias ir ilgiausia gyve
no. Giliam liūdesyje liko velionies 
žmona Onutė Patlabaitė Hamiltone ir 
vaikai: Janina Remeikienė Lietuvoje; 
Barbutė Latauskienė ir Onutė Kamins
kienė Hamiltone, Juzė Dovydaitienė 
Toronte, Bronius ir Jurgis Simcoe, 
Ont., Pranas Burlington, Ont., Kazys 
Hamiltone. Sūnus Stasys prieš porą 
metų mirė Simcoe. Velionis paliko 18 
anūkų ir 1 proanūką. Pažindamas ge
rai daugumą velionies vaikų, viešai 
konstatuoju faktą: tokių nuoširdžių, 
tiesių, teisingų lietuvių ir katalikų ne
daug man teko sutikti. Vien tik Liet. 
Namuose visa Gudinskų giminė turi 
$2000. Velionies žmona, pati būdama 
kuklių poreikių, savo aukomis yra 
viena didžiųjų parapijos rėmėjų.

A.A. JONAS SAKALAUSKAS, 
gimęs Gudelių k., Vilkaviškio apskr., 
ir sulaukęs 56 m. amžiaus mūsų ben
druomenę paliko, iškeliaudamas į am
žinybę, š. m. rugsėjo 23 d.

Iš Lietuvos jis išvyko 1944 m. ir 
per Vokietiją atvyko į Kanadą 1948 
m. ir visą laiką nuolatinai dirbo stik
lo fabrike. Pirmaisiais Hamiltone bu
vimo metais buvo labai aktyvus lietu
viškoje veikloje ir kelis metus buvo 
Tautos Fondo vietinio skyriaus v-boje. 
1954 m. skyriaus išleistame metraš
tyje randame jo ilgoką, labai pozityvų 
straipsnį, kur tarp kitko velionis ra
šė: ‘Turėjau dirbti Hamiltono TF 
skyriuje ir stebėti jo veiklą, atskaito
mybę. Hamiltono TF skyrius Tėvynės 
laisvinimo darbą supranta plačia pras
me Atsiminkime: peę aukas ir pasi
aukojimą tautos prisikelia laisvam 
gyvenimui, nykstant gi aukos dvasiai, 
kartu mažėja viltys nepriklausomybei 
atgauti.”

Velionis Lietuvoje paliko žmoną Iza
belę ir du sūnus — Romualdą it Algi
mantą. Seimą nepaprastai mylėjo ir 
visas santaupas persiųsdavo jai, ku-

REKOLEKCIJOS Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje prasidės spalio 20 
d., 11 vai. pamaldomis ir baigsis Kris
taus Karaliaus šventėje spalio 27 d. 
Rekolekcijas ves prel. dr. Vyt. Balčiū
nas, šv. Kazimiero kolegijos dvasios 
vadas, iš Romos. Prel. dr. J. Balčiū
nas yra geras kalbėtojas.

MONS. DR. J. TADARAUSKAS lap
kričio pradžioje išvyksta keletui savai
čių atostogų į Europą.

KUN. B. SUGINTAS dalyvavo savo 
dėdės a.a. Prano Gudinsko laidotuvėse 
spalio 5 d., o sekmadienį, spalio 6 d., 
atlaikė 11 vai. pamaldas ir pasakė pa
mokslą.

TĖV. M. URBONAVIČIUS, MIC, 
šiuo metu padeda parapijos pastoraci
jos darbe.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ spalio 20 d. 
Niujorke išpildys dalį programos Atei
ties koncerte. '

SILVIJA VALEVIČIŪTĖ, baigusi 
Ancester gimnazijos 13 skyrių, įsto
jo į Hamiltono mokytojų institutą.

ATVYKSTA “GATVĖS VAIKAS”
Detroito Dramos teatro režisorė Z. 

Arlauskaitė - Mikšienė buvo paprašyta 
atsakyti į keletą klausimų.

— Kaip seniai dirbate scenos darbą 
su Detroito Dramos Teatro Sambūriu?

— Sambūris su šiuo “Gatvės vaikas” 
vaidinimu Hamiltone pradės savo pen
kioliktųjų metų teatro sezoną, vadi
nasi, jam jau 14 metų;

— Kiek per tą laiką pastatėte vei
kalų ir kiek turėjote išvykų?

— Per tą 14 metų mano buvo pasta
tyti 36 veikalai. Vaidinome JAV ir Ka
nadoje 82 kartus. Be to, Sambūris tu
rėjo kelis pasirodymus įvairiuose mi
nėjimuose.

— Ką galėtumėt pasakyti apie “Gat
vės vaiko” veikalą ir apie patį Sam
būrį?

— Prieš metus apie šį veikalą tiek 
buvo daug rašyta spaudoje, todėl ma
nau, kad nėra reikalo apie jį»rašyti. 
Tik tiek noriu pridėti, kad “Gatvės 
vaikas”, kur tik buvo vaidintas, praėjo

rių dėka šeima net savo namą įsigijo.
Mirdamas daug turto nepaliko. Pa

skutinėmis dienomis sudarytame tes
tamente viską užrašė šeimai ir testa
mento vykdytojais įrašė mons. dr. J. 
Tadarauską , St. Rukšėną ir M. Ra
gauską.

J. Sakalauskas buvo tauri asmeny
bė. Keletą paskutinių metų buvo vi
siškai išėjęs iš liet, visuomenės ir už
sidaręs savyje. Net ir savojoj bažny
čioj beveik nesirodė — eidavo dau
giausia į angliškąsias, nekalbant jau 
apie lietuviškus parengimus. Velionį 
slėgė patirti iš mūsų kolonijos žmo
nių smūgiai.

Velionis buvo Liet. Namų narys.
Ilsėkis ramybėje, gerasis Jonai, sve

timoje šalyje, toli nuo savo labiausiai 
numylėtos šeimos! Sk. St.

WINDSOR, Ont
DĖL PARENGIMO. — “TŽ” 40 nr. 

korespondentas, pasivadinęs Windso- 
riečiu, nusiskundė, kad rengiant pa
rengimą ir loteriją nebuvo sušauktas 
susirinkimas ir “išdiskutuota”. (Buvo 
rašyta: įsigyti nuosavą gegužinėms 
ruošti vietą planuoja apyl. valdyba. 
Tam tikslui praveda plačiu mastu lo
terijos bilietų platinimo vajų ir ruo
šia vakarą...” Red.).

Mūsų tremties gyvenimą ėda disku- 
tuotojų vėžys. Tie žmonės norėtų vis
ką diskutuoti ir “sudiskutuoti” visa, 
ką daro kiti, o patys betkokio darbo 
vengia. Pasitaiko net sunkumų išrink
ti naują valdybą, nes niekas nenori 
būti “sudiskutuotas”. Kaip praeityje, 
taip ir šį kartą parengimas rengiamas 
remiantis valdybos nutarimu, o disku- 
tuotojai turės progos pasireikšti visuo
tiniame susirinkime. Apylinkės v-ba

PADĖKA
Windsoro apylinkės valdyba dėkoja 

visoms Kanados LB apylinkėms už 
nuoširdų talkinimą platinant loterijos 
bilietus.

Jūsų nuoširdi talkos pagalba, tai 
įrodymas, kad mes esame didelės šei-
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VAJAUS ATIDARYMO PROGA
Lietuviai pasaulyje

linksmus šokius
Ta proga Detroito Dramos Teatro Sambūris, vad. režisorės Z. Ar- 
lauskaitės-Mikšienės suvaidins 3-jų veiksmų komediją

" Galvės vaikas
Po to smagūs šokiai, grojant Bennie Ferry orkestrui.

Veiks bufetas, loterija. Pradžia vaidinimo — punktualiai 6.30 v. v.
ŠALPOS FONDO KOMITETAS kviečia visus šiame parengime 
gausiai dalyvauti. * Šalpos Fondo Komitetas

HAMILTON, Ont
su dideliu pasisekimu ir publikai visur 
patiko. Tas pats buvo ir Detroite, kur 
praėjo su nuostabiai dideliu pasiseki
mu. Be to, aš manau, kad mane ir mo, 
Sambūrį Hamiltono ir apylinkių lietu
viai žino gana gerai, nes mes ten jau 
nepirmą kartą rodysimės.

Iš pasikalbėjimo, matyti, kad Sam
būris per tuos 14 metų padarė daug 
mūsų tremties gyvenime. Turbūt ne
rasime nė vienos tokios grupės, kuri 
tiek daug būtų pastačiusi veikalų ir 
turėjusi išvykų. Hamiltone Sambūris 
jau ketvirtą kartą. Jis mums buvo at
vežęs šiuos veikalus: “Prieš srovę”, 
‘Sąmokslas prieš savuosius”, “Nežino
moji” ir dabar su juokinga ir įdomia 
komedija “Gatvės vaikas”. Mes, hamil- 
toniečiai ir apylinkių lietuviai, turime 
įvertinti, režisorės ir Sambūrio darbą 
ir juos pagerbti savo gausiu dalyvavi
mu “Gatvės vaiko” pastatyme šį šešta
dienį, spalio 19 d. Savo gausiu atsi
lankymu suteiksite daugiau ryžto jų 
tolimesniam darbui. J. P.

KONFERENCIJA MOKSLEIVIAMS 
ATEITININKAMS rekolekcijų proga 
bus spalio 20 d., 5 vai. p.p., parapijos 
salėje. Kalbės prel. dr. V. Balčiūnas, 
svečias iš Romos. Kviečiame narius ir 
prijaučiančius gausiai atsilankyti V.

GREITAI VĖL PRADĖS VEIKTI 
SKAITYKLA. — Ypač jaunimas galės 
pasiskaityti gražių knygų. Skaitykloje 
yra virš 400 knygų. Tarp jų ir Liet. 
Enciklopedija, kurios visus tomus pa
aukojo prel. dr. J. Tadarauskas. Jam 
nuoširdus ačiū už visokeriopą paramą.

pedagoginiai

DRAUGIJOS 
spalio 20 d.,

ŠEŠTAD. MOKYKLOS VED. J. MIK
ŠYS buvo sukvietęs pas save mokyto
jus posėdžio. Svarstyta 
klausimai.

SKAUTAMS REMTI 
susirinkimas numatytas 
sekmadienį, 6 v.v. AV par. salėje. Se
nosios v-bos kadencija baigiasi spalio 
31 d.; bus renkama nauja valdyba. 
Kviečiami tėvai ir kiti dalyvauti. V. P.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 130-toj 
savaitėj vis dar palaikomas Toronto 
lietuvių. Artimoje ateityje po $100 
įnešti pažadėjo 5 asmenys iš viso 
$500 ir vajaus rezultatą pakėlė iki 
$124.900. Nuoširdžiausia padėka bu
vusiai hamiltonietei Lidijai Rževuc- 
kienei, spaudos b-vės “Time Press” 
savininkams Danaičiui ir Sinkevičiui, 
J. Margiui, turinčiam vaistinę 408 Ron- 
cesvalles, J. Gipui ir Pr. Guobiui. 
Didžiojo Toronto pagalba teikia vil
čių, kad didįjį Tautos Namų įsigyji- 
mo darbą išvesime iki garbingos pabai
gos. Dar kartą gražiausias torontiš
kiams ačiū!

LN valdybos pirm. St. Bakšiui bai
gėsi savaitgaliai ir jis Toronte vėl daž
niau pradės lankytis tik po N. Metų. 
Kas sutiktų padėti Hamiltonui, čekius 
prašome įteikti Edv. Kondrotui, 1113 
Dundas St. W.

LN V-BOS POSĖDIS įvyko spalio 
9 d. Grand Hotel patalpose. V-ba nuo
latiniu LN sekretoriumi vienbalsiai 
patvirtino Otoną Stasiulį. LN adv. J. 
Kostyk padarė pranešimą apie siūlo
mą paskolą ir patarė ją priimti. Jis 
savo pranešime viešai ir oficialiai pa
tvirtino, kad jo žiniomis paskola Liet. 
Namams jau buvo paskirta apie rug
sėjo vidurį, bet vienas asmuo sustab
dęs ją (ruined), dėlto ir dabartinis 
pasiūlymas raštu Liet. Namams atsi
eisiąs brangiau, būtent iš 7% 20 me
tų su 6V4 uždarbio agentūroms (brok
er’s fees and disbursments). Adv. J. 
Kostyk įsakmiai v-bai patarė šią pro
gą išnaudoti ir pasiūlymą priimti, 
nes panašios komercinės paskolos rin
koje būna 8% ir net 9%. Praktikoje, 
adv. Kostyk nuomone, agentūrų uždar
bis visada esti panašaus dydžio. Išvy
kus advokatui, v-ba išdiskutavo pa-

mos nariai, kuri vadinasi Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė. Apylinkės v-ba

MALONIAI KVIEČIAME dalyvauti 
trijų kartų susipažinimo vakare, kuris 
įvyks š.m. spalio 12 d., 7 vai. vak. Det
roito Lietuvių Namuose, 3009 Till
man St.

Meninę programą išpildys solistai: 
V. Verikaitis ir J. Liustikaitė; akom- 
ponuos pian. D. Skrinskaitė.

1. Bus premijuojama senosios kartos 
polka. 2. Viduriniosios kartos valsas. 
3. Jaunosios kartos tvistas. 4. Įvyks lo
terijos traukimas. Veiks turtingas bu
fetas ir gros puikus orkestras.

Rengėjų komitetas

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
eičin paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais ~ penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 84)511

siūlymą ir 10 balsų, vienam susilai
kius, nutarė jį priimti. Dabar tik lauk
sime oficialaus paskolos įsipareigoji-

Tautiečių didelis pasyvumas jaučia
mas ir v-boje. Iš pažadėjusių posėdy
je dalyvauti 15-kos v-bos narių atvy
ko tik 10, tuo būdu nesudarydami įsta
tų reikalaujamos daugumos teisėtam 
posėdžiui. Teko laukti iki 10 v.v., kai 
galėjo į posėdį atvykti grįžęs iš darbo 
9.30 v.v. VI. Bernotas, kurio atvyki
mas posėdį legalizavo, bet v-ba tespė
jo apsvarstyti tik 3 iš 9 darbotvarkės 
punktus. Ateityje visi v-bos nariai ma
loniai prašomi šiuos palyginti lengvus 
įsipareigojimus vykdyti. Visada prisi
minkime, kad valdome apie $160.000 
visuomenės turto ir jauskime jai mo
ralinę atsakomybę. Sk. St.

SOL. G. VASILIAUSKIENĖS KON
CERTAS buvo labai sėkmingas — su
traukė apie 200 dalyvių. PLB v-bos 
pirm. J. Bačiūnas, lankęsis Australi
joj, pristatė solistę publikai, trumpai 
ją apibūdindamas. Ir jos išvaizda ir 
pats koncertas imponavo klausyto
jams. Prie programos svarumo prisidė
jo ir pianistė australe Miss Dorothy 
Oldham, virtuoziškai atlikusi keletą 
savo kūrinių, be to, ji ir akomponavo 
solistei. Tai buvo tikra meno šventė, 
už kurią visuomenė dėkinga ypač so
listei ir pianistei.

Po koncerto J. Bačiūno atvežtas Či
kagos lietuvių kultūr. gyvenimo spal
votas filmas buvo su įdomumu visų 
stebimas.

Koncerto rengėjai — skautams rem
ti dr-jos v-ba reiškia nuoširdžiausią 
padėką asmenims, atėjusiems į talką: 
J. Bačiūnui, mons. J’ Tadarauskui (už 
salės parūpinimą), K. Baronui, J. Žu
kauskui (už filmo leidimą), p. Raupė- 
nams, p. Sakalams, p. Pleiniams, p. 
Paškevičiams, “Širvintos” tunto se
sėms, mokyt. L. Verbickaitei ir Kle- 
vaitei (už talkinimą scenoje). Negali
me nepaminėti ir mielos Hamiltono ir 
apylinkių publikos, kuri parėmė mus 
savo atsilankymu.

Sis koncertas piniginio pelno neda
vė (apyskaitą skelbsime galutinai su
vedę), zbet v-ba jaučiasi pilnai paten
kinta išėjusi su dideliu kultūriniu pel
nu. Dar kartą ačiū visiems. V. P.

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
LAIMINGAI NUIMTAS TABAKO 

DERLIUS. — Š.m. tabako derlius ne
nukentėjo nuo šalnų, nors pora nak- 
čių buvo pavojingų. Šiuo metu ūki
ninkai tvarko laukus, nuima daržoves, 
o kaikas jau pradėjo išdžiovintą taba
ką rūšiuoti ir ruošti pardavimui. Vie
nas kitas medžioklės mėgėjas iškelia
vo į šiaurę medžioti briedžių. Geros 
sėkmės linkime J. Stradomskiui, C. 
Mateliui, Alb. Augustinavičiui ir kt.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA DIR
BA senojoj kat. mokykloje prie pat 
šv. Kazimiero bažnyčios. Yra 50 moki
nių, veikia keturi skyriai. Penktąją 
grupę sudaro tie mokiniai, kurie yra 
mišrių šeimų ir lietuviškai nemoka. 
Juos moko dr. La Chapelle žmona, Ka
nadoje gimusi lietuvaitė. Mokykloje 
dirba dar šie mokytojai: Z. Augaitie- 
nė, Steigvilienė, Lapienienė, VI. Mi- 
ceika ir kun. dr. J. Gutauskas. Tikima
si, kad mokinių skaičius dar šiek tiek 
padidės.

SIMCOE RUDENINĖJ PARODOJ ir 
šiais metais Liet. Kat. Moterų Dr-jos 
Delhi skyriaus valdyba suorganizavo 
tautodailės parodėlę, kurioje p. Pet- 
raitienė demonstravo tautinių drabu
žių audimą. A. Matelienė ta proga tu
rėjo per radiją labai gražiai pavykusį 
pasikalbėjimą. Ji nors gimusi Škoti
joj, bet gražiai kalba lietuviškai, yra 
veikli lietuviškame gyvenime. Ponai 
Mateliai gyvena Delhi, Ont, ir yra 
veiklūs visuomenininkai. Jų abi duk
ros irgi gražiai kalba lietuviškai.

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOJE ne 
trukus bus daromi kaikurie pertvarky
mai: dail. J. Bakis dekoruos vidų, J. 
Vitkauskas, pagal dailininko projek
tus, dirbs tris naujus altorius. Norima 
taip pat padaryti naujas išorines du
ris ir tris presbiterijai kėdes. Virš di
džiojo altoriaus bus pakabintas didelis 
lietuviško stiliaus kryžius. Vieno al
toriaus fundatoriai yra Rožė ir Stasys 
Augustinavičiai. Altoriams medžiagą 
paaukojo Elena ir Gediminas Rugie
niai.

Norima pastatyti lietuviško stiliaus 
kryžių prie bažnyčios. Tam tikslui su
daromas fondas, šiam fondui yra auko
ję: p. Rugieniai $25 ir p. žiogai $10.

J A Valstybės
PREL. M. KRUPAVIČIUS, susirgęs 

tulžimi, gydėsi šv. Antano ligoninėj. 
Sveikatai pagerėjus, grįžo į namus, 
bet sustiprėjus dar gali tekti padaryti 
operaciją.

ALGIRDĄ PETRĄ MITKŲ Bridge- 
porto, Conn., vyskupas W. Curtis pa
skyrė vyskupijos informacijų biuro 
vedėju. Ankščiau jis dirbo “Hartford 
News” laikraštyje.

DAIL. V. ANDRIUŠIS, gyv. Bosto
ne, paguldytas Karney ligoninėj, kur 
jam padaryta sunki operacija.

POETAS F. KIRŠA, po operacijos 
ilgesnį laiką išbuvęs ligoninėj, parkel- 
tas į Dorchesterio prieglaudą —- Nurs
ing Home, 45 Coffey St.

DR. PIJUI GRIGAIČIUI, socialde
mokratų veikėjui, “Naujienų redakto
riui ir ilgamečiai ALTos sekretoriui, 
spalio 6 d. suėjo 80 metų amžiaus. Iš 
Lietuvos, Suvalkijos, jis turėjo pasi
traukti 1905 m. dėl dalyvavimo revo
liucijoje prieš caro valdžią.

KIPRAS BIELINIS, buvęs nepr. 
Lietuvos seimo narys, dabar gyvenąs 
Niujorke, socialdemokratų veikėjas, 
VLIKo ir Lietuvos .Laisvės k-to na
rys, parašęs stambius savo prisimini
mus iš 1905 m. revoliucijos ir anksty
vesnių laikų, rugsėjo 26 d. sulaukė 
80 m. amžiaus. Jis yra sūnus garsaus 
knygnešio Jurgio Bielinio, praminto 
“Knygnešių karaliumi”, mirusio 1918 
metais.

VYTAS VALAITIS, fotografas, ke
letą metų dirbęs “Newsweek” žurna
le, iš ten pasitraukė ir sėkmingai ver
čiasi kaip laisvas fotografas.

DR. VYT. VYGANTAS, “Pax Roma- 
na” pirm, lankėsi Ženevoje, Šveicari
joje, kur dalyvavo “Pax Romana” val
dybos posėdyje.

DAINA PLAUŠINAITĖ “Tėvynės 
žvaigždutėje” rašo: “Mūsų šeimoj —

keturi asmenys: tėvelis, mamytė, bro
liukas ir aš. Tėvelis gimęs Lietuvoj, 
mamytė — Rusijoj, broliukas — Vo
kietijoj, o aš — Amerikoj”.

Britanija
RAMŪNAS VALTERIS aplankė Lie- 

tuvių Sodybą. Tai buvo pirmasis jo vi
zitas į tą lietuviško atspalvio kiemą. 
Jis labai pradžiugino dar nespėjusius 
išsiskirstyti skautų bei jaunimo vado
vus ir Sodybos tarnautojus.

Vokietija
MAINZO MIESTE, GUTENBERGO 

UNIVERSITETE paskutiniam dešimt
metyje studijavo ir tebestudijuoja vi
sa eilė lietuvių, ypač medikų, atvyku
sių iš JAV. šiuo metu — broliai Ran
giai, Feliksas ir Zigmas, laiko baigia
muosius medicinos egzaminus.

NETOLI MAINZO, mažame Uhler- 
borno kaimelyje, jau 10 metų gyvena 
4204 LS lietuvių sargybų kuopa, sau
gojanti Vytauto Didžiojo kuopos var
dą ir savo vėliavoje turinti Vytauto 
Didžiojo vainiką. Kuopai dabar pri
klauso apie 90 vyrų, iš jų — 65 lietu
viai. Likusią mažumą sudaro kitų 5 
tautybių žmonės.

Urugvajus
LIETUVIAI JĖZUITAI gražiai vei

kia Montevideo mieste. Jie turi savo 
radijo valandėlę, moka prieiti prie 
žmonių ir juos suburti.

K. ČIBIRAS gyvena Montevideo 
mieste; redaguoja Eltos biuletenio is
panišką laidą ir rašo straipsnius ispa
niškoj spaudoj apie kenčiančią Lietu
vą, pasirašinėdamas slapyvardžiu Ve- 
rax. Tuo slapyvardžiu vilniečių spau
doj pasirašinėjo taurus Lietuvos reika
lų gynėjas kun. Kristupas Čibiras, žu
vęs nuo bolševikų bombų Vilniuje 
1942 m. kovo 23 d. Tai K. Čibiro gimi
naitis. Norėdamas jo kovos dvasią 
pratęsti, K. Čibiras pasiėmė tą slapy
vardį, pridėdamas savo vardo iniciali- 
nę raidę. Paruošė Pr. AL

Žuvis gelbsti žmogų
Žemės paviršiuje yra daug re

gionų, kurie yra malarijos židi
niai. Malariją skleidžia tam tikri 
uodai. XX amžius turi daug che
miškų priemonių uodams-moski- 
tams naikinti, bet praktika paro
do, kad chemikalai padaro nema
ža pašalinių nuostolių, kurie kar
tais pakenkia žmogui labiau ne
gu uodai. Mokslininkai nustatė, 
kad uodai deda kiaušelius į van
denį, iš kiaušinėlių išeina larvos. 
Viena žuvų rūšis ypatingai mėgs
ta ėsti žuvų larvas, tad sutarta 
vietoj cheminės kovos prieš ma
liarijos skleidėjus imtis biologi
nės kovos. Pasitelkta žuvelė va
dinasi gambusia. Gambusios pa
telė yra 45 milimetrų ilgio, o pa
tinėliai — 25 mm. Lytiškai su-

bręsta tais pačiais metais, kada 
išeina iš ikros. Per metus patelė 
išleidžia apie 77 ikras-kiaušinė- 
lius.

Gambusia yra gaivalinga — vos 
išėjus iš ikros, jau ima aktyviai 
maitintis. Ji yra tokia ėdri, jog 
skriaudžia kitas žuvis, suėsdama 
jų maistą. Tačiau tuo savo ėdru
mu ji tapo vertinga žmogaus tal
kininke kovoje su moskitais ir 
malarija. Be to, gambusia leng
vai akfimatizuojasi visuose konti
nentuose, nors jos senoji tėvynė 
yra pietinė Mississippi upės da
lis. Gs.

METINIS PARAPIJOS PARENGI
MAS įvyks lapkričio 23 d. Tam tikslui 
išnuomota Delhi vengrų salė.

MIKĖNŲ ŪKYJE, jų dukros Birutės 
vedybų proga, įvyko povestuvinis jau
navedžių pagerbimo pobūvis, kuria
me gausiai dalyvavo giminių, draugų, 
pažįstamų. Sugiedota ilgiausių metų, 
pasakyta kalbų, jauniesiems įteikta do
vanų.

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS įvyko rug
sėjo 29 d. Teresės ir Juozo Rastapkevi- 
čių šeimoje. Jie gyvena netoli West 
Lome, Ont., kur turi gražų, didelį ta
bako ūkį. P. Rastapkevičiai augina ir 
gražiai lietuviškai auklėja Algutį ir 
Zitutę. Naująjį šeimos narį Joną Leo
ną pakrikštijo kun. dr. J. Gutauskas. 
Kūmais buvo T. Degutienė iš Kleve- 
lando ir dr. L. Kriaučeliūnas iš Čika
gos. Vaišėse dalyvavo vietos klebonas 
J. K. MacMaster. Jis yra labai palan
kus tos apylinkės lietuviams — duoda 
nemokamai parapijos salę šeštad. mo
kyklai. Gausius vaišių dalyvius judi
no ir jų nuotaikas kėlė kūmas ir V. 
Ignaitis.

A.A. VINCAS GOBIS žuvo automo
bilio nelaimėje prieš vienerius metus. 
Jo žmona ir žentas su dukra Alfr. V. 
Kupičiai užprašė iškilmingas pamaldas 
spalio 1 d. šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Ta proga Tillsonburgo kapinėse pa
šventintas mirusiam gražus pamink
las. Pamaldose dalyvavo karsto nešė
jai ir kiti artimieji. Gedulingi pietūs 
įvyko Mill Mar destorane.

MYKOLAS TUINYLA yra populia
rus šios apylinkės visuomenininkas, 
šiomis dienomis jam padaryta Hamil
tono General ligoninėje sunkesnė ope
racija. Gausūs jo draugai ir pažįstami 
džiaugiasi kartu su jo žmona Elena jo 
greitu po operacijos atsigavimu ir pa
sveikimu. Jis grįžo į savo namus Sim
coe mieste. Jų gražūs namai žinomi vi
soje apylinkėje savo vaišingumu, gau
sia lietuviška spauda ir didele gausa 
gražiausių gėlių.4

WEST LORNE — RODNEY apylin
kės lietuviams katalikams pamaldos 
įvyks spalio 27 d., sekmadienį, 5 v. p.p. 
West Lome bažnyčioje. Visus tos apy
linkės lietuvius kat. kun. dr. J. Gu
tauskas kviečia tose pamaldose daly
vauti. Jos įvyks prieš Visų šventųjų 
šventę ir Vėlines. Sekančios tebus 
prieš pačias Kalėdas. Kor.

Po 8 dienų revoliucijos Domi
ninkonų valstybėj iškilo revo

liucija Hondūru valstybėj. Ir čia 
įsikišo armija, nuvertė prez. Mo
rales ir išvežė į Kostą Riką; žuvo 
20 asmenų ir apie 50 sužeistų.

OILS LTD. 
Ataevas

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

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

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS, 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

JEI TURITE
REUMATIŠKUS

SKAUSMUS

Iškirpk ŠĮ skelbimą. 
90 c. vertės dėžutė betkam, 

kenčiančiam skausmus!
Syracuse mieste, New York valstybėje išrastas 
būdas privačiom naudojimui, kuris tūkstan
čiams kenčiančių skausmus Kanadoje, Ameri
koje ir kituose k raituose labai efektingai pa
gelbėjo. Daugelis teigia, susilaukę palengvėji
mo tik po keletas dienų vartojimo.

P. Delano rašo: "Ai mielai padėsiu ken
čiantiems, — jei jus niekada nebandėte ma
no metodo, — pasiųsdamos pilnų 90 €. vertės 
dėžutę ut neaugštų kainų. Jokių kitų įsiparei
gojimų. lis bandymas turėtų jums padėti".

Jei jums pagelbės, kaip daugelis teigia, kad 
SS___ - waAaIa A-*-**- VfWm> JW> T IK rd PU>TT< pUIVHRRHUf.
Iškirpkite ij skelbimų ir pasiųskite su savo 
pavarde ir adresu, pridėdamos tik 25 e. ai U 
pavysdinj pekietukų.
Adresas: THE DELANO CO, LTD. 

417, St. Peter St, Room 28 
Montreal, Que. t

Delano paruoštas 
specialiai reumatizmo skausmams. /

Hkm, 
turėtų

atviras k patikimas
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Skaitytojai pasisako
GERBIAMASIS REDAKTORIAU,
Jau nekartą teko stebėtis, kodėl To

ronte didžiųjų susibūrimų metu Lietu
vos himnas tampa koncertiniu dalyku 
ir vien tik choro privilegija. Tai buvo 
labai ryšku Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu.

O’Keefe salėje didžiojo koncerto už
baigai įspūdingai pasirodė Hamiltono 
Aušros Vartų ir Toronto ‘Varpo” jung
tinis choras. Jų giedotoji kantata su
darė visus apjungiančią ir pakilią nuo
taiką. Tačiau daugelis mūsų palikda
mi salę, pasijautėm lyg neatlikę parei
gos, lyg nuskriausti. Nuskriausti ta 
prasme, kad nepajėgėm įsijungti į sce
noje diriguojamo Lietuvos himno gie
dojimą.

Man atrodo, kad ateityje sudarant 
programas reikėtų į tai kreipti dėmesį 
ir susirinkusiems leisti būti ne vien tik 
pasyviais žiūrovais, bet ir pakilios 
nuotaikos dalyviais giedant savo Tau
tos himną. Ona Gailiūnaitė

RAŠO APIE SKIEMONIS
Vienas mūsų skaitytojų Europoje at

siuntė laišką, gautą iš Lietuvos, kuria
me pažįstama moteris aprašo savo pas
kutinį apsilankymą “Romutės kine”, 
t.y. Marijos apsireiškimo vietoje Skie
monyse liepos 13-14 d. Tomis dienomis 
rusai žiauriai elgęsi su maldininkais. 
Mimimoji Romutė yra Macvytė, kuri 
regėjusi Išganytojo Motiną Mariją.

Red.
Nuo to laiko, kai aš Jums paskutinį 

kartą rašiau apie Romutės kinus, tai 
tie buvo labai padorus, bet paskutinis 
tai jau buvo labai žiaurus, taip kad 
baisu buvo ir žiūrėti. Vaizdavo minias 
klūpančių maldininkų, o per juos va
žiavo sunkvežimiai. Tai buvo rėksmas, 
šauksmas! Klaiku buvo žiūrėti. Iš senų 
bobučių, kurios meldėsi su rožančiu
mi, buvo traukiama iš rankų ir muša
ma per veidus ir taip visą laiką nebu
vo duodama melstis. Kai jau negalėjo 
įveikti, tai atvažiavo gaisrinė ir pradė
jo į žmones pilti vandenį. Ir tai nieko 
negelbėjo, žmonės visvien meldėsi. Bet 
vėliau, kai sustojo varyti, tai jau išva
rinėjo daug moterų ir sužeidė. Aš, 
prisižiūrėjus tokio kino, sirgau beveik 
savaitę, todėl ir nusitraukė laiškas. 
Nežinau, turbūt tai mano paskutinis 
kartas į tuos kinus lankytis. Kai gau
sit laišką, neužtrukite su atsakymu. 
Girdėjau, kad toje vietoje bus stato
mos kiaulidės. Pasistengsiu prisiųsti 

, Tamstai nuotrauką Ramutės.

PAKLYDUSI VYRESNIŲJŲ 
NESANTAIKOJ

Augu svajonėse apie tolimą Baltijos 
pajūrį, Nemune šlaitus, nors man li
kimas lėmė gimti Kanados žemėje, ta
čiau mano siela ir mintys mylimos Lie
tuvos žemėj, kur senolių tiek skaus
mo patirta dėl mūsų mažųjų laisvės. 
Tenai, kur vaidilučių aukurai degė, 
kur narsūs kariai garsino Lietuvos 
garbę po visą pasaulį. Ten, kur lietu
vė motinėlė težinojo tik pasiaukojimą 
ir meilę šeimai, kaimynams, visam sa
vo kraštui.

Didžiuojuos, kad esu lietuvaitė. To 
tauraus garbingo krašto dukrelė, ta
čiau padėkite man — aš esu paklydu
si. Noriu toliau močiutės pramintais 
takais keliauti; tačiau man užkirstas 
kelias — nežinau kur pasukti. Kažkur 
dingo ta lietuvio meilė kaimynui, 
kraštui, broliui, net savo vaikui. Kaž
koks siaubas mane pagauna matant 
nesantaikas, griovimą viso to, už ką 
mūsų garbūs idealistai kovojo, saugo
ju lyg šventyklą — lietuviškumą.

Aš esu silpna mergaitė, noriu jūsų 
suaugusių paramos. Aš noriu dirbti 
tėvynei Lietuvai, mylėti kaimynus, sa
vo kraštą, draugus, bet padėkite man. 
Padėkite visi vieningai, Jūs garbingi 
dvasios vadai, broliai ir sesės lietuviai. 
Ar Jūs mėgstat jūras ar sausumą, 
koks gi skirtumas? Nebėkit vieni nuo 
kitų, nežiūrint asmeninės garbės — 
ji savaime ateis, jei tik padėsit man 
mažytei sesei. Aš myliu Jus visus ir 
visas ir noriu Jūsų meilės.

Aš noriu, kad mes visi po viena vė
liava budėtume ir savo sieloj jaustu
me mūsų protėvių išmaldautą palai
mą. Tegul’ šventoji vaidilučių ugnis 
įžiebia Jūsų širdyse tikrą lietuvio bū-' 
dą, pasiaukojantį, mylintį, garbingą. 
Dar kartą prašau visus — paduokite 
man ranką, padėkite augti lietuvaite. 
Dabar esu nelaiminga, paklydusi Jūsų 
nesantaikoj; man ašara byra, taip 
gaila visko, nes jeigu aš mažytė nu- 
klysiu nuo Lietuvos, kas tada bekal
bės apie Birutės kalną dar mažes
niems už mane? Daug yra tokių ma
žųjų už geležinės uždangos, kurie lan
kia mūsų paramos. O ką jos gaus, jei 
aš čia negaunu? Padėkite man' ir aš 
būsiu laiminga! Maža skautė

minimuose dalykuose nė kiek neatsi
lieka nuo savo dukterų.

Nesu dar iki šiol apleidusi nė vieno 
Vasario 16 minėjimo. Bet ką mačiau 
per paskutinįjį, man buvo naujiena. 
Prie durų stovėjo ponia tautiniuose 
drabužiuose, dalino programas ir rū
kė! Mane pritrenkė netik šis vaizdas, 
kiek manosios penkiametės dukrelės 
pastaba:

— Mamyte, žiūrėk lietuvaitė rūko!
Aš pagreitinau žingsnius, lyg norė

dama užtušuoti šį vaizdą ir artinausi 
prie sekančių durų, bet mažoji neat
leido.

— Mamyte, ar lietuvaitės rūko?
— Tu esi mačiusi daug lietuvių po

nių ir panelių rūkančių, bet tos lietu
vaitės, kurios nešioja lietuviškus dra
bužius, nerūko. Šita, kurią matei, nė
ra tikra lietuvaitė; ji tikriausiai pasi
skolino lietuviškus drabužius ir buvo 
pasamdyta išdalinėti anuos lapelius 
mūsų šventės proga.

Mergaičiukė buvo patenkinta atsa
kymu ir savo dėmesį ■ atkreipė kitur. 
Tuo tarpu man pasidarė liūdna. Reiš
kia vaiko sąmojus šiuo atžvilgiu yra 
sveikesnis nei subrendusios moters.

Ir kas galėtų pasakyt, kad anoji po
nia jau rado pasekėjų? Besidžiaugda- 
mos perpildyta katedra, žingsniavom į 
O’Keefe, kur turėjo įvykti Pasaulio 
Liet. Dienų koncertas ir paroda. Per
traukos metu, mūsų nustebimui ir pa
sipiktinimui, tautiniais drabužiais dė
vinčios ponios stovėjo ir rūkė. Paėjom 
toliau — už staliuko sėdėjo ketvertu
ke, šnekučiavosi ir traukė dūmą! Tos 
ponios nebuvo jaunuolės, ne, o vyres
nio amžiaus moterys, deja! Jeigu sa
vęs nebegerbiame, tai nors gerbkime 
tą tautinį drabužį, kurį tą dieną nešio
jame, arba jo visai nedėvėkime. Re
spektuokime kitus ir nepapiktinkime 
jaunesniųjų ir kitaip į tai žiūrinčių. 
Nors karčiai ir kietai atsiliepiu į tai, 
bet noriu manyti, kad mūsų moterys 
dar neprarado savigarbos, bet tiktai 
užmiršo, kad čia, šitame krašte, vis
kas galima ir niekas nieku nesistebi.

Po daugelio metų susitarėm būrelis 
nueiti į rudens balių. Teko gėrėtis 
gražiai išpuošta sale ir puikiai apsiren
gusia publika bei programa. Pirmąkart 
mačiau, kaip šokamas tas vadinamas 
tvistas. Na ir ką? Jaunimui, atrodo, 
viskas tinka, bet kai didesnę dalį šo
kančių sudarė vyresnio amžiaus asme
nys, tai jau kitas vaizdas, žodžiu, neat- 
siliekame nuo jaunimo ir gana, nors ir 
jau mūsų figūros ne kaip jų, dažno ir 
pakaušis blizga, b raitome tvistą už 
juos neblogiau, bet dar drąsiau ir 
įmantriau, žiūri žmogus ir nežinai, ar 
reiktų juoktis ar verkti...

Prikaišiojame jaunimui, kad nekalba 
lietuviškai arba jau labai maišo, bet 
ar nemaišome mes? Atrodo, angliški 
žodžiai lietuvių kalboj tapo būtini, 
kaip kitaip mūsų kaimynai sužinos, 
kad mes irgi angliškai kalbame ir iš
tariame gerai?

Tad vietoj rankioję šiukšles ir kalti
nę jaunimą apsivalykime savo namus, 
švieskime jiems savo pavyzdžiu.

Nei sena nei jauna

Kas naujo Kanadoje?
JAV kaltina Kanadą už kvie- bėje, suskilus kreditistams, dar

bas parlamente pasunkėjo. Par
lamento sesijų metu daug laiko

siškai karo metu neturėtų reikš
mės. Vietoje vieno brandaus lai
vo būtų galima pastatyti univer-

NAUJI TĖVŲ NUTARIMAI
Toronto šeštad. m-los mokinių 

tėvų susirinkimas, pirm. Vyt. 
Krikščiūno, rugsėjo 29 d. rado

KUR EINI SENIME?
Barame jaunimą: mūsų lietuvaitės 

nepaleidžia cigarečių iš dantų; tvistas; 
nekalba lietuviškai arba labai maišo; 
krenta į akis tas jų išsidažymas ir dra
bužiai ... Bet kai žiūri žmogus iš ša
lies, pamatai, kad jaunuolių mamos

VADOVĖLIAI
i

Lituanistinėms
MOKYKLOMS .

KANADIETIS APIE LIETUVIŲ 
DAILĖS PARODĄ

Mačiau pabaltiečių dailininkų pa
veikslų parodą Eatono auditorijoj de
portacijų dienos metinių proga; ma
loniai nustebau pamatęs lietuvių daili
ninkų paveikslus O’Keefe Centre, kur 
jie tebėra beveik mėnesiui praslinkus 
po jūsų pasaulinio kongreso.

Deja, nusivyliau radęs, kad paroda 
ribojasi vien surrealistiniais ar ab
straktiniais paveikslais. Juk visi gal- 
vojantieji žmonės, kurie domisi ar ne, 
turi pripažinti, kad ši tapybos forma 
yra dabar priimta kaip viena moder
niojo meno šaka; antra vertus, reikia 
pripažinti, kad tie, kurie gali jį suvok
ti, vertinti ir net pamėgti, sudaro labai 
nedidelę mažumą visose tautybėse.

Jūsų paroda, kuri iki šiol neabejo
tinai buvo aplankyta tūkstančių žmo
nių įvairių klasių, neatstovauja menui 
jūsų krašto, Lietuvos, taip turtingos 
savo istorija, tradicijomis ir kultūra. 
Juk ar atstovautų jūsų krašto tauti
niam šokiam puikioji šokėjų grupė 
“Gintaras” iš Hamiltono (turbūt “Gy- 
vataras”, red.), jeigu ji šoktų tiktai 
fokstrotą, tvistą ar limbo? Ar atsto
vautų Lietuvos dainoms jūsų atbaig
tasis (accomplished) choras “Varpas”, 
jeigu dainuotų, tiktai amerikietiškas 
džiazo dainas?

Įvertinimas ir padėka priklauso 
tiems jūsų žmonėms, kurie. surengė 
parodą, ir dailininkams, kurie atsiuntė 
savo darbus, tačiau man, kaip “praša
laičiui”, tebūnie leista pareikšti su
gestiją, kad būsimose parodose būtų 
įjungta bent keletas tradicinių ar se
nojo stiliaus jūsų dailininkų paveikslų, 
kurie iškeltų garbę senosios Lietuvos, 
kurią jūs visi taip vertinate savo šir
dyse. Leslie Phillips

Red. pastaba, šio laiško autorius tu
ri ryšių su lietuviais, dalyvauja kaiku- 
riuose jų parengimuose. Antrąją pa
saulio lietuvių tapybos parodą jis ma
tė O’Keefe Centre vieno spektaklio 
proga. Telefoniniame pasikalbėjime su 
“Tž” redakcija papildomai jis pami
nėjo, kad lietuvių paroda O’Keefe 
Centre esą gausiai lankoma, nors daug 
kas nė nebando gilintis ir išeina dėlto, 
kad paveikslai perdaug svetimi, nesu- 
prantami?

Kregždutė I d. — HI laida 
Kregždutė Id. — IV laida 
Kregždutė H dalis 
Kregždutė HI dalis 
Klasės dienynai 
Mokinio pažymėjimas 
Maldaknygė vaikams 
“Dievo Vaikas”

$3.00
$3.25
$0.75
$0.06

$1.85

Gaunami:
Spaudos B-vėj “žiburiai” 

Ml Dundas St W,

platintojas.

3. raginti tėvus pradėti vaikus 
leisti į šeštad. mokyklą tuo pačiu 
metu, kaip ir į kanadišką; 4. stu
dijuoti galimybes įsteigti paren
giamąjį I skyrių; 5. ateinantiemsvo būtų galima pastatyti univer

sitetą. Armija taip pat po vieno 
mūšio būtų nušluota. Esą Euro
poje esanti brigada neturi jokių 
atsarginių. Visa sistema turėtų 
būti pertvarkyta; laivynas, avia
cija ir sausumos kariuomenė su
jungti.

Kas metai bankrotuoja dau
giau ir daugiau firmų. Š. m. 
bankrotuojančių verslų skaičius

Provincinėje plotmėje opozi
cinės partijos nebesurenka pa
kankamos daugumos, ir valdan- 

teklių, taip pat sutiko parduoti ti partija pasidaro perstipri- ir 
Sov. Sąjungai. nebenori skaitytis su feder. Ota-

Konservatoriai laimėjo prov. 
rinkimus N. Škotijoj; iš 43 lai
mėjo 39 atstovus. Liberalai lai
mėjo tik 4, nors paskutiniame Brangesnių automobilių rinka ------------ ------ ---------------------
parlamente turėjo 15. ’ vėl didėja Kanadoje. Kanadie- pakilo 18%. Priežastys yra įvai- 

čių pirktų automobilių kainos ■ • j------ ’ *------ —
Uosto darbininkų streikai ga-« vidurkis š. m. buvo $2.900 ar

tėjo paralyžuoti visą Kanados ba $240 daugiau negu praėju- 
ekonominį gyvenimą. Rusų lai- zsiais metais.

Buv. Kanados gen. gubern. V. 
Massey išleido knygą, kurioje 
siūlo pakeisti įstatymą, kad Ka
nada galėtų apdovanoti įvairiais 
pasižymėjimo ženklais pasižy
mėjusius kanadiečius ir užsie
niečius. Dabar Kanada to nega
li daryti — viską atlieka karalie
nė ar karalius.

pardavė rinkos kaina, bet tik pa
skutiniu laiku bušelis pakilęs 5 
et. JAV, turėdamos kviečių per-

ekonominį gyvenimą. Rusų lai
vai Montrealyje ir Halifakse 
laukę, kol darbininkai pakraus 
juos’kviečiais. Keleivinis laivas 
“Empress of Canada” turėjo 
laukti kelias dienas, kol buvo 
įleistas į uostą.

Organizuotų nusikaltėlių veik
la siekia Ontario prov. ir Toron
tą, pasak JAV seiiato tardomo 
“gangsterio” J. Valachi pareiš
kimus. Torontas esąs “valdo
mas” iš Buffalo.

Kanados kariai V. Vokietijoje 
dalyvauja kartu su vokiečių ka
riais kariniuose pratimuose. 
Daugeliui kanadiečių ir anglų 
kareivių atrodo neįprasta gulėti 
šalia savo buvusių priešų. Daž
nai net jie turi klausyti vokie
čių karininkų įsakymų. Laikai 
keičiasi.

Dviejų partijų sistema, ikišiol 
buvusi gana efektinga Kanadoje, 
pradeda nykti. Feder, vyriausy-

APIE 
SOLIDARUMO 

MOKESTĮ
Atėjus rudeniui, paprastai susidu

riama su rimta Bendruomenės proble
ma — kaip surinkti solidarumo mokes
tį? Turbūt nei vienas B-nės tarybos po
sėdis nepraėjo kuriame nebūtų kalba
ma apie solidarumo mokestį. Ir PLB 
seime apie tai buvo kalbėta. JAV LB 
pirm. J. Jasaitis tuo reikalu buvo pa
daręs net specialų pranešimą, kuris 
buvo ilgai diskutuotas. Vienas atstovas 
trumpai ir drūtai pasakė: “Tam darbui 
mums reikia turėti daugiau kunigų Su
gintų”. Kiekvienas suprantame, kad 
tai iš tikro svarbi problema, nes be 
solidarumo Bendruomenė negali egzis
tuoti. Visos kalbos apie lietuviškumo 
išlaikymą be reikalingų lėšų būtų tik 
tušti žodžiai. -

Kas sako “aš nenoriu priklausyti 
Lietuvių Bendruomenei”, tuo pačiu 
sako “aš nenoriu būti lietuviu”. Aišku, 
jo niekas negali priversti būti nei 
Bendruomenės nariu nei lietuviu, bet 
tada jam nėra prasmės ir bendrauti 
su lietuviais ir jų organizacijomis. To
kia būtų teorinė Bendruomenės soli
darumo pusė. Praktiškai gi solidarumą 
parodo gal tik penktadalis visų suau
gusių tautiečių. Bet tai atsitinka ne 
dėl nenoro ar nusistatymo, bet dėl pa
čios organizacijos vadovybės silpnumo, 
t.y. dėl neparodymo reikalingos akci
jos. Kiek Kanadoje surenkama solida
rumo mokesčio per metus, galima maž
daug spręsti iš krašto valdybos iždinin
ko Pr. Rudinsko duodamų spaudai ži
nių, kiek kuri apylinkė įmoka. Pvz. 
1963 m. apylinkės įmokėjo kr. valdy
bai $1143. Jei B-nės apylinkės laikosi 
kr. tarybos nutarimo ir įmoka kr. val
dybai 40% solidarumo mokesčio, tai 
jos surenka iš viso 1143xl00:40= 
$2857, tai labai maža suma. Reikia ma
nyti, kad kaikurios apylinkės surenka 
solid, mokestį, bet nieko krašto valdy
bai nenusiunčia. Jei tą sumą ir padvi
gubintum, vistiek dar yra maža. Ma
žoms apylinkėms solid, mokesti su
rinkti nėra didelės problemos, nes šim
tą ar du šimtu šeimų nesunku apeiti; 
bet didelėse apylinkėse, kaip Toronte, 
Montrealyje, Hamiltone jau susidaro 
problema.

Kad solid, mokesčio surinkimas 
daug priklauso nuo B-nės organų akci
jos, tai parodo aiškus pavyzdys Toron
te: išvysčius atitinkamą akciją buvo 
surinkta solid, mokesčio: 1957 m. 
$1600,1961 m. $1200, o kai nebuvo jo
kios akcijos 1960 m. — tik $200. Tai 
galima sakyti buvo nesurinkta, bet pa
tys tautiečiai atnešė įmokėti savo įna
šus. Šiais metais dar nesimato, kad bū
tų kokia nors solidarumo mokesčio 
rinkimo akcija padaryta, nors metai 
jau eina į galą.

Aukščiau daugelis abejojo, ar tikslu, 
kad toks didelis procentas solid, mo
kesčio — 40% — atiduodamas kr. val
dybai, bet dabar, susiorganizavus PLB 
centrui, kur dalį lėšų (rodos, 20%) 
turi siųsti, kr. valdybai skiriama solid, 
mok. dalis pasidarė nebedidelė ir nie
kas nebegali tam prieštarauti.

Kad PLB seimo nutarimai nebūtų 
tušti ir kad kraštų Bendruomenės ga
lėtų nors dalį tų nutarimų įgyvendin
ti, mes visi vietos Bendruomenės na
riai, kaip didelio mechanizmo maži 
ratukai, turime suktis ir padėti B-nei. 
Mokėkime solidarumo mokestį patys 
ir rinkime iš kitų. P. Lelis

Nuo sagutės
Leningrade 5 asmenys nuteis

ti mirti už sagų gamybą privačiu 
būdu. Nuteisti 1961 m. potvar
kiu, kuris numato mirties baus
mę “valstybinio turto grobstyto- 
jams, nelegaliai veikiantiems 
įmonininkams ir kitokių rūšių 
parazitams, kurie tunka ant 
sveiko socialistinės valstybės or
ganizmo”.

Įdomu, kad laisvame pasauly-

Ota
vos valdžia. Pvz- Kvebeko, Onta
rio ir Br. Kolumbijos vyriausy
bės.

dalykus. Tėvų komiteto pirm. L. 
šeškus siūlė pakelti mokyklos 
metinį mokestį iki $20 nuo šei
mos; esą m-lą turėtų išlaikyti tė
vai, o gautas aukas reikėtų pa
naudoti mokslo priemonėms, va
dovėliams, mokinių iškyloms. Be

rios, daugiausia savininkų nesu
gebėjimas tvarkytis. 1962 m. > 
Kanadoje bankrotavo 2.000 fir
mų.

Kvebeko vyriausybės siūlomi 
pakeitimai sukėlė didelį triukš
mą provincijos gyventojų tarpe. 
Pagal naują įstatymo projektą, 
mokyklų programos ir mokyto
jų paruosimas būtų tvarkomi 
švietimo ministerijos. Tam prie
šinasi katalikai ir protestantai, 
kurie dabar patys nusistato sau 

Bedarbių skaičius mažėja ir ti- programas.
kimasi, kad ateinančią žiemą jis 
bus mažiausias paskutinių 6-7 
metų laikotarpyje. Savivaldybės 
gali gauti paskolas iš vyriausy
bės ir vykdyti įvairius projektus.

Kanados karinės pajėgos aš
triai kritikuojamos buv. gen. W. 
Macklin. Esą per paskutinius 
10 metų bilijonai dolerių išleis
ta be reikalo; įsigyta brangių 
sprausminių lėktuvų, kurie vi-

Vienas turtingiausių kanadie
čių yra Roy Thomson, gyv. Bra
zilijoj. Jo turtas siekia arti $100 
mil. Jis vadinamas spaudos baro
nu, nes kontroliuoja daugelį 
laikraščių ir televizijos stočių. 
Kalbėdamas apie Kanados poli
tiką jis pareiškė, kad jam kiek
vienais metais darosi mažesnis 
malonumas laikyti save kana
diečiu.

dengsiąs visų išlaidų ir reikėsią 
bent $3.500 aukų.

Mokyklos ved. J. Andrulis pasi
gėrėjo tėvų tautiniu susipratimu 
ir pranešė, kad šiemet yra iš viso 
570 mokinių. Jis siūlė, kad vaikai 
pradėtų lankyti lietuviškąją m-lą 
kartu su kanadiškąja ir ją turėtų 
baigti ne su VIII, o X skyriumi.

Mokyklos tarybos pirm. Tėvas 
Placidas, OFM, pareiškė sutinkąs 
su pranešėjų pasiūlymais ir pa
žymėjo, kad m-lai reikės dides
nių patalpų; dalies mokinių per
kėlimas iš šv. Pranciškaus m-los 
į Liet. Vaikų Namus esąs laikinio 
pobūdžio. -s.

Sudarytas tėvų komitetas to
kios sudėties: L. šeškus, pirm., J. 
Empakerienė, vicepirm., J. Kuli
kauskienė, ižd., L. Kalinauskas, 
sekr.; A. Bumbulis, H. Chvedu- 
kas, Z. Girdauskas. /

Priimti šie nutarimai: 1. šiais 
metais imti mokesčio nuo šeimos 
$20; 2. nebedaryti išleistuvių ir 
neduoti pažymėjimų mokiniams, 
baigusiems 8 sk., bet raginti vi
sus baigti 10 sk. ir tik tada daryti 
išleistuves ir įteikti pažymėjimus;

talpas, jei įmanoma, truputį to
liau į miesto vakarus; 6. patyrinė
ti, ar nebūtų geriau pamokas pra
dėti pusvalandžiu vėliau — 9.30 
vai. ryto ir užbaigti pusvalandžiu 
vėliau — 12.30 v. p.p.

Ižd. J. Empakerienė pateikė su
sirinkimui finansinę apyskaitą, 
apimančią mokestines ir asmeni
nes sumas, kurios čia ir skelbia-

kreipė dėmesį į aukotojus — pa
skirus asmenis, parapijas, organi
zacijas. Visa Toronto lietuvių ko
lonija jiems yra didžiai dėkinga.

“Maironio” šeštadieninės mokyklos 
1962/63 mokslo metų išlaidų ir 

pajamų apyskaita 
Pajamos
Mokestis ūž mokslą $4.410.00
Aukos 3.541.00
Už knygas, sąsiuvinius bei

dienynus 589.00
Įvairios pajamos (banko nuo

šimčiai, Kalėdų Eglutė, 
permokėjimas Sep. Sch. B. 266.32

$8.806.32 
Likutis iš praėjusių metų 408.93

Iš viso $9.215.25
Išlaidos
Mokyklos nuoma ir priež. $880.00
Mokyklos reikmenys (popierius,

’ (Nukelta į 9 psl.)

GERA LAIKYTILENGVA PIRKTI

je veikia daug Įvairių organiza
cijų, nusiteikusių prieš mirties 
bausmę už betkokius nusikalti
mus, o Sovietų Sąjungoje ‘bau
džiami mirtimi žmonės, privačiai 
gaminę ir pardavinėję sagutes... 
Tie 5 žmonės patenkino* tokią vi
suomenės paklausą, kurios “svei
kas socialistinės valstybės orga
nizmas” negalėjo patenkinti. Ta
čiau užuot apdovanoję ordinais, 
jie sagų gamintojus nužudė.

Jūs galite pirkti Kanados Taupymo 
Lakštus grynais ar mokėdami da
limis. Pirkite ir taupykite, atskai- 
tydami iš algos, bankuose, ar'pas 
investavimų atstovus, Šerų agen
tus, trestų ar paskolų kompanijo
se. Jie gaunami paskiromis sumo
mis: $50, $100, $500, $1.000, ir 
$5.000 iki $10.000 nustatytos as
meniui sumos. Jie tinka kiekvie
nai kišenei.

PAVERČIAMI 
GRYNAIS

Jūs galite Kanados Taupymo Lakš
tus betkada paversti grynais pilno
je sumoje ir dar gauti palūkanas. 
Kada pinigai jums reikalingi, už
pildykite lakštų išpirkimo formą ir 
pristatykite bankui. Jūs gausite pi
nigus tuoj pat Kanados Taupymo 
Lakštai geresni negu gryni pinigai.

Jūs gaunate Kanados Taupymo 
Lakštų palūkanas kiekvienų metų 
lapkočio 1 d. — 4V4% už pirmuo
sius 2 metus; 5% už sekančius 6 
metus; ir 5Vi% už likusius 4 me* 
tus, gaudami 5.03% vidurkį palū
kanų, suėjus pilnam terminui. Lai
ke 12 metų $100 lakštai bus verti 
$160.

CANADA SAVINGS BONDS/63
CSB-15



Gausios lietuvių • skautų gretos
(Atkelta iš 3 psL)

ganizacija, kuri gali ir turi reikš
ti pretenzijų į LSS narius savo 
prieauglio atžvilgiu — tai Lietu
vių Bendruomenė. Bendruome
nės tikslai bei apimtis Sąjungai 
yra suprantami, o Sąjungos sie
kiai Chartos dėsniuose integruoti.

Aplamai, apie skautybę ir LSS 
yra visa eilė netiksliai suformu
luotų nuomonių, kurios nesideri
na nei su skautybės principais, 
nei, sakykime, LSS statutu, nei 
metodika. Dauguma jų yra pirmo, 
galbūt paviršutinio, įspūdžio pa
darinys, gal kurio laikotarpio 
bruožas, paplitęs visuomenėje, 
vis kartojamas ir kartais klaidi
nantis. Tvirtinčiau, kad taip yra 
su ta partijos įtaka.

— Kaip sutvarkytas lietuvių 
skautų religinis auklėjimas? Se
niau, rodos, ir čia buvo priekaiš
tų?

— Atsikūrus Vokietijoj, reli
ginio auklėjimo klausimai buvo 
peržiūrėti ir sureguliuoti su Lie
tuvių Katalikų Tautine Delegatū- 
ra bei evangelikų-liuteronų ir 
evangelikų-reformatų bažnytinė
mis vyriausybėmis.' Susitarimu 
dvasios vadovai buvo įvesti į LS 
S-gos vadovybės organus pilnatei
siais nariais, religinio-dorinio 
auklėjimo klausimuose turį le
miamą nuomonę.

Šiuo metu LSS struktūroje tu
rime katalikų ir evangelikų liu- 
teronų-reformatų Sąjungos * dva
sios vadovus, kuriuos skiria ati
tinkamos bažnytinės vyriausybės; 
turime dvasios vadovus vadijose, 
rajonuose, didesniuose vienetuo
se. Religiniai klausimai įtraukti 
į patyrimo laipsnių programas, 
yra eilė specialybių, metų darbo 
planuose religinis auklėjimas tu
ri savo vietą. Dažnoj vasaros sto
vykloj kartu stovyklauja dvasiš
kis, kuris laiko pamaldas, teikia 
religinius patarnavimus, organi
zuoja pašnekesius ir, aplamai, ak
tyviai įsijungia į stovyklos die
notvarkę.

Priekaištų buvo ir yra, nes su
siduriame su labai plačiu pažiū
rų spektru: vieniems religinio 
auklėjimo atrodo perdaug, ki
tiems — permaža. Bendrai imant, 
skautui nuo religijos nėra ko ir 
kur bėgti, nes patys skautybės 
principai nedviprasmiškai akcen
tuoja Dievą ir religijos vaidme
nį asmenybės formavime. Kas 
yra skaitęs Baden-Powellį, Šal
kauskį (“Skautai ir pasaulėžiūra), 
visą eilę kitų autoritetingų pasi

sakymų ir kas nori matyti Baden- 
Powelho, bet ne kokią kitą skau
tybę, priekaištų nekelia.

Savo tarpe turint įvairių kon
fesijų narius, kartais susiduria
ma su tolerancijos ir tinkamo po
žiūrio problema. Iš čia galbūt ky
la priekaištų dalis, kurią paminė
jęs, jokiu būdu nesiūlau skirsty
tis į kokius nors lietuvius katali
kus, lietuvius evangelikus ar lie
tuvius kitus skautus.

Yra tačiau kitas reikalas, ver
tas dėmesio: manau, kad dvasios 
vadovai, šalia pastoracinių ir ki
tų pareigų, negali pakankamai 
laiko skirti skautams. Palyginkim 
su “pasauliečiu” LSS. vadovu: 
yra visa eilė, asmenų, kurie, ša
lia savo darbo ir šeimos pareigų, 
visą laiką ir energiją skiria or
ganizacijai. Neturime tačiau nei 
vieno dvasios vadovo, kuris, šalia 
pastoracijos, galėtų atsiduoti Są
jungai: visi turi daugybę kitų dar
bų arba pastoracija paima" visą 
energiją ir laiką. Dabartinėse ap
linkybėse, kada mūsų veiklesnės 
visuomenės dauguma" užimta ke
liais įsipareigojimais, vienas, ant
ras dvasiškis, kuris galėtų kiek 
daugiau laiko skirti skautų rei
kalams, padarytų nepaprastai 
daug ir skautams "ir kitais reika
lais užimtiems skautų dvasios va
dovams.

— O kaip su tautiniu auklėji
mu? Ar jaunieji skautai yra lietu
viški savo kalba ir sąmone?

— Karta, lankiusi lietuviškas 
gimnazijas yra užleidusi vietą jau
nesniems, kurių kalbos, rašybos, 
lietuvybės įsisąmoninimo daly
kai yra kur" kas silpnesni. Gal 
daugiausia rūpesčio kelia 16-25 
m. amžiaus grupė, kuri pradinį 
mokslą pradėjo tuoj atvykus į už
jūrius, kai dar tik steigėsi litua
nistinės mokyklos, vyravo gyvybi
nis šeimos įsikūrimo laikotarpis. 
Yra duomenų, kad jaunesnieji, 
pradedą mokyklas dabar, bent te
oriškai, bus geriau paruošti ir, 
drįsčiau teigti, kad lietuvybės ly
gis kils.

Sąjungoje netrūksta pastangų 
šiuo reikalu. Patyrimo laipsnių ir 
specialybių programose akcentiio- 
jami lituanistiniai dalykai. Prog
raminiuose užsiėmimuose reika
laujama vartoti lietuvių kalbą. 
Dainų, konkursų, varžybų būdais 
yra skatinamas" lietuvių" kalbos 
vartojimas, o pati organizacija sa
vyje sudaro natūralią savo am
žiaus lietuvių bendruomenę.

Žvelgiant į narius, matosi ir

Turite sunkumu?
Jei jūsų karburatorius neveikia tinkamai ir generatorius nekrauna 
arba jei radiatorius varva ir jūs pagaliau apsisprendėte pirkti naują 
automobilį, yra kelios geros priežastys, kodėl pinigus turėtumėte 
gauti iš “Banko”. '

PASIRINKITE SAU MOKĖJIMO PLANĄ. 
TADA PASKAMBINKITE MUMS.

12 mėn.
$500 ________ $43.96

$1.000 ________ $87.91
S2.000 $175.81
$3.000 $263.72

'Mėnesiniai mokėjimai 
plius patarnavimas ir gyvybės draudimas neišmokėtam 
balansui.

18 mėn.
$30.04
$60.07

$120.14
$180.21

apima 6%

24 mėn.
• $23.09

$138.51 
palūkanas

30 mėn.
$18.92
$37.83
$75.65

$113.48 
metams

TORONTO-DOMINION 
where people make the difference

BANK

gražių pavyzdžių ir taisytinų. Esu 
įsitikinęs, kad stipriausią tautinio 
lavinimo įtaką turi tėvai ir aplin
ka šeimoje. Iš stipresnių šeimų 
atėję vaikai stovi pirmaujančiose 
vietose ir nerodo žymių “užsileis
ti”. Esu matęs ir tikrų “atsiver
timų” — nedviprasmiško užsian
gažavimo lietuvybei; kai prieš me
tus kitus silpnai kalbėjo lietuviš
kai, buvo nutolęs, o aktyviau įsi
jungęs, grįžo. Vien organizacijai 
tokio atsivertimo nuopelnai var
giai galėtų būti skiriami, tačiau 
galima drąsiai tvirtinti, kad orga
nizacija tokiam lietuvybės Augus
tinui sudarė reikiamą aplinką ir 
pasireiškimo plotmę. Yra ir kito
kių pavyzdžių, kai pvz. vaikai, jau 
nekalbą lietuviškai, atsilanko vie

noj kitoj sueigoj ir yra atvežami 
į vasaros stovyklą. Tokie vieneto 
pažangą stabdo ir drįsčiau kelti 
abejonę ar iš viso turėtų būti pri
imami bei laikomi: LSS pastangos 
nėra neišsemiamos, o pati Sąjun
ga nelaikytina vien lietuvybės 
mokykla kiekvienam, kuris tik 
yra atsiunčiamas, neteikiant kitų 
esminių priemonių.

šioje vietoje būtų tikslu sumi
nėti dar du dalykus: LSS tikslus 
ir auklėjimo pareigas. Daug kas 
mano ir sako, kad dabartinis 
skautų tikslas yra lietuvybės išlai
kymas. Taškas. Gaila, bet nevisai 
taip: lietuvybės išlaikymas arba 
tiksliau — auklėjimas lietuvybė
je ir lietuvybei yra vienas iš tiks
lų, definiciniu būdu įjungtas į

Vasario 16 gimnazijos IV klasė su dir. Br. Liubinu ir klasės auklė
toju kun. J. Riaubūnu.

Lietuvių Skautų Sąjungos tikslų 
sintezę. O vienu sakiniu suformu
luotus tikslus galima rasti Sąjun
gos statute: pagal Baden-Pow- 
ell’io skautybės sistemą auklėti 
lietuvių jaunimą religingais savo 
tikėjimo nariais, dorais, kilnios 
dvasios, tvirto būdo, sveikais žmo
nėmis, sąmoningais lietuviais ir 
naudingais piliečiais. Tik pagal
vokime plačiau: nei lietuvių vi
suomenė nei skautų organizacija 
negali interesuotis vien lietuviu, 
nes niekas nenori lietuvių alko
holikų, mušeikų ar ‘bomų”. Gy
vas reikalas tačiau yra išsiauklėti 
pilnutinį, taurų žmogų, kuris bū
tų lietuviu. Vardan vien lietuvio, 
negalima nustelbti kitos, lietuvį 
kvalifikuojančios pastangų dalies.

Šioje vietoje iškyla ir auklėji
mo priemonės. Skautų organizaci
ja nėra koks magiškas padaras, 
vienas galįs auklėjimo stebuklus 
daryti. Skautų organizacija yra 
talkininkė kitiems veiksniams, 
tiek pedagogų, tiek popiežių en
ciklikų pripažintiems. Pijaus XI 
“Divini Illius Magistri” kalba 
apie tris būtinas, atskiras auklėji
mo bendruomenes — šeimą, vals
tybę ir Bažnyčią. Skautų organi
zacija kaip tik ir telpa nusaky
tuose valstybės rėmuose, nors 
mūsų pasikeitusios gyvenimo są
lygos (ne savam krašte), diktuoja 
kiek kitokį atsakomybės pasidali
nimą tautiniam auklėjimui. Tas 
pasidalinimas jokiu būdu skauty- 
bei negali duoti tautinio auklėji
mo monopolio, nedalyvaujant šei
mai, parapijai, lituanistinei mo
kyklai, sportui, visuomenei ir 
pan. (Atsakymai į kitus klausimus 
— sekančiame “TŽ” nr. Red.).

f

INTERPOL - tarptautinė policija
Suktų kriminalinių nusikaltė

lių darbą šiandien gerokai pa
lengvina pagreitėjusios susisie
kimo priemonės. Pavogęs bran
genybes Londone, vagis gali sės
ti į keleivinį lėktuvą ir vienos pa
ros laikotarpyje atsidurti Pietų 
Amerikoje, kai tuo tarpu britų 
Scotland Yardas jo pėdsakų jieš- 
kotų Londono apylinkėse. Kovai 
su tokiais judriais nusikaltėliais 
įsteigta tarptautinė kriminalinės 
policijos organizacija. Į Paryžiu
je esantį centrą 24 radijo siųstu
vai iš visų pasaulio kraštų per 
metus perduoda 70.000 praneši
mų apie įvykdytus nusikaltimus 
ir "nusikaltėlių panaudotus me
todus. Kai nusikaltėlis, vadovau-

24 RADIJO SIŲSTUVAI 
POLICIJOS TARNYBOJE
veiklą. Pvz. du portugalų jūrinin
kai Montrealyje mėgino pardavi
nėti narkotikus. Kanados polici
ja neturėjo teisės daryti kratos 
portugalų laive, bet ji apie šį įvy
kį painformavo centrą Paryžiuje, 
kuris informaciją pasiuntė į Li
saboną. Kai laivas grįžo į Portu
galiją, kratą padarė portugalų 
policija. Jūrininkų kabinose ji 
rado 350 gramų narkotikų. Trys 
jūrininkai Kanados policijos in
formacijos dėka ten pat buvo su
imti.

Tarptautinė policija taip pat 
seka privačius lėktuvus ir turi 
įtariamų lakūnų sąrašus. Kartais 
auksas, narkotikai iš vienos vals
tybės į kitą gabenami lėktuvais. 
Nenusileisdami jokiame aerodro
me, lakūnai juos savo bendradar
biams > sutartose vietose išmeta 
parašiutais. —vkst—

• Italija patiria didelį kapitalo 
bėgimą iš krašto. Verslas bijosi 
naujosios centro ir kairiųjų parti
jų sąjungos. Tai gali atsiliepti į 
krašto ekonominę gerovę.

damasis tais pačiais metodais, 
nusikaltimą mėgina pakartoti ku
rioje nors kitoje valstybėje, vie
tinė policija jau žino, kas įvykdė 
nusikaltimą. Tarptautinės krimi
nalinės policijos centras Paryžiu
je turi visų žinomesnių sukčių ir 
vagių nuotraukas bei pirštų nuo
spaudas. Kartotekos duomenys 
siuntinėjami visų kraštų polici
jai. Taigi, nusikaltėlio veidas 
tampa gerai žinomas visame pa
saulyje:

Kaikurios valstybės, pagal se
ną tradiciją, nėra pasirašiusios 
sutarties išduoti nusikaltėlį, jei
gu jo nusikaltimas buvo įvykdy
tas kuriame nors kitame krašte. 
Tokiu atveju jos siunčia praneši
mus apie nusikaltėlio judėjimą. 
Paryžius laukia, kol jis atvyks 
į kurią nors kitą valstybę, kuri 
sutinka nusikaltėlius išduoti. Ten 
jis suimamas ir perduodamas tam 
kraštui, kur nusikaltimas buvo 
įvykdytas.

Ši tarptautinė kriminalinės 
policijos organizacija gerokai ap
sunkina tarptautinių nusikaltėlių

Nuoširdi mūsų užuojauta

KUN. BRONIUI JURKŠUI,

jo liūdesio valandoje, netekus a.a. savo brolio LEONO.

Antanas ir Mikasė
Nevados - Nevidonskai

Crossfield, Alberta

A. t A.
ANTANĖLIUI AUŠROTUI mirus, 

jo tėvus — SIGITĄ ir VYTAUTĄ AUŠROTUS 
bei jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

A. M. Mikšiai

Milymam ANTANĖLIUI mirus,
SIGITĄ IR VYTAUTĄ AUŠROTUS 

bei artimuosius
giliai užjaučia ir kartu liūdi —

O. ir B. Sergančiai

Mylimam ANTANĖLIUI mirus,
SIGITĄ IR VYTAUTĄ AUŠROTUS 

ir visus artimuosius
skaudaus liūdesio valandoje giliai užjaučiame —

O. Vanagienė
J. K. Kaknevičiai

/ S.. A. Petraičiai

Gilaus liūdesio valandoje 

ANTANĖLIUI GINTARUI AUŠROTUI mirus,

p. SIGITAI IR VYTAUTUI AUSROTAMS, 

sesutėms Aldonai su Bernadeta ir 

p. O. Jonaitienei

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

P. Bliūdžiuvienė
x G. Bliūdžius su šeima

J. K. Valdžiai ir dukra
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Mielą centro valdybos narę
SIGITĄ AUŠROTIEJI,
jos vyrą VYTAUTĄ ir visus šeimos narius 

gilaus skausmo valandoje netekus brangaus sūnelio 
ANTANĖLIO, 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos 
centro valdyba

Po ilgos kančios mirus mylimam sūneliui ANTANĖLIUI, 
tėvelius SIGITĄ ir VYTAUTĄ AUŠROTUS, 

sesutes Aldoną ir Bernadetą, 
-močiutes p. Aušrotienę ir

ilgametę skyriaus pirmininkę p. O. Jonaitienę 
giliai užjaučiame, prašydamos Augščiausiojo dvasinės 

stiprybės šioje skaudaus liūdesio valandoje —
K. Liet. Katalikių Moterų Draugijos 
Toronto šv. Jono Kr. parapijos skyrius

ANTANĖLIUI AUŠROTUI mirus, 
VYTAUTĄ AUŠROTĄ 
LFB centro valdybos narį, ir 

p. SIGITĄ AUŠROTIENĘ,
taip pat visą šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

L. Fronto Bičiuliai Toronte

A. t A. mylimam sūneliui ANTANĖLIUI mirus, 
gili užuojauta jo tėveliams

SIGITAI IR VYTAUTUI AUSROTAMS, 
sesutėms Aldonai ir Bernadetai, 

močiutėms p. Jonaitienei ir p. Aušrotienei —

Kuniučių šeima ir 
čirūnu šeima,

*

Brangiam sūneliui ANTANĖLIUI mirus, 
jo tėveliams

SIGITAI IR VYTAUTUI AUSROTAMS, 
sesutėms ir močiutėms p. O. Jonaitienei ir p. Aušrotienei 

reiškiame giliausią užuojautą —
J. A. Rinkimai
B. A. Sapijoniai

MYLIMAM ANTANUKUI MIRUS, 
JO TĖVELIUS, SESUTES IR MOČIUTES 

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME

Staškevičiai

Mirus mylimam sūneliui ANTANĖLIUI,

SIGITĄ IR VYTAUTĄ AUŠROTUS

’ ir jų artimuosius

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

I. R. Paškauskai
E. V. Krikščiūnai
F. V. Urbonai

Brangiam sūneliui Antanėliui Aušrotui mirus, 
jo tėveliams SIGITAI su VYTAUTU ir 

močiutei ONAI JONAITIENEI 

reiškiame giliausią užuojautą —

Danutė ir Adolfas Bajorinai

SIGITAI IR VYTAUTUI AUSROTAMS 
ir visiems artimiesiems,

mažajam ANTANĖLIUI mirus, reiškiame gilią užuojautą —

Elena Vabalienė,
Sabina ir Apolinaras Goceitai

A. t A.
mielam ANTANUKUI AUŠROTUI mirus, 

liūdesio valandoje tėvelius, sesutes ir močiutes
giliai užjaučiame irkartu liūdime —

E. ir A. Sagevičiai
Aldona ir Anicetas Lukošiai

Mielus VYTAUTĄ ir SIGITĄ AUŠROTUS, 
jų brangiam sūneliui ANTANUKUI mirus, 

giliai užjaučiame — •

Mykolas ir Bronė Satkevičiai



7 psl. • Tėviškės Žiburiai » 1983. X. 17. — Nr. 42 (717)

Jaunos mokytojos patirtis

Australijos ir Amerikos mokyklose

Gyvenimas filmuose

Labai reikšmingos asmenybės
KORNELIJUS BUČMYS, OFM

sa- 
jie

Neįmanoma palyginti Australi
jos ir Amerikos mokyklų “siste
mų”, nes ne tik mokslo sąvoka 
kitaip pagrįsta, bet visai kitaip 
jos reiškiasi šiuose “naujuose” 
kontinentuose. Australijos mo
kyklų sistema išaugo iš anglų, 
škotų ir airių tradicinių sistemų, 
tuo tarpu Amerikoj priimtas “tra
dicijų” nereikalingumas ir mo
kyklų įvairumas. Tas įvairumas 
JAV pasireiškia vietinėse mokyk
lų vadybose (Local School 
Boards), kurios yra ne tik valsty
bėse, bet ir miestuose bei mažes
niuose miesteliuose. Jos nustato 
atskirus savo reikalavimus auklė
jimo atžvilgiu. Taigi, jei tenka 
mokytoj aut kurioj nors ameriki
nėj mokykloj, tai dar nereiškia, 
kad daug žinai apie visas Ameri
kos mokyklas. Tuo tarpu Austra
lijoj, jeigu patenki į valstybinę 
gimnaziją, susidarai gan realų 
vaizdą apie tos valstybės švieti
mo sistemą. Taigi, negalėdama 
lyginti sistemų, pateiksiu nors sa
vo asmeninius patyrimus, kaip 
man teko prisitaikyti prie ame
rikinių reikalavimų atėjus dirbti 
iš Australijos mokyklų.

Beviltiška pradžia
Pirmi mokytojavimo metai, 

koma, būna sunkiausi; man 
atrodė stačiai beviltiški. Vos spė
jau įžengti į direktorės kambarį, 
man pranešė, kad teks dėstyti vo
kiečių kalbą visose gimnazijos 
klasėse, anglų (Form V — gali
ma palyginti' su Junior Year 
Amerikoj), istoriją (Form III — 
pal. Freshmen Yr.), muziką 
Form III) ir gimnastiką bei spor
tą. Kai turėsiu “laiko”, pridūrė, 
galėsiu įsteigti vokiečių kalbos 
klubą! Sužinojusi kuo prasideda 
mano profesinė karjera, buvau 
pasiruošusi bėgti į artimiausią 
fabriką kad ir bonkų skaičiuot.

Juo tolyn, juo blogyn. Daugy
bė problemų tiesiogiai surištų su 
dėstymu, be to, ir geležinė švie
timo departamento ranka spaudė 
iš visų pusių. Pradžioje metų rei- 

„ kalaujama * sudaryti kiekvieno 
dėstomo dalyko ne tik trimestri
nę bendrą programą, bet ir ką 
kasdieną dėstysi, kur rasti me
džiagą, kokiais vadovėliais naudo
sios ir net kuriais jų puslapiais. 
Pagal švietimo departamento ap
skaičiavimus, toks aiškus nurody
mas “padeda” ne tik dėstančiam 
mokytojui, bet ir kitam, jeigu 
tektų pasitraukt; naujai periman
tis lengviau orientuosis žinoda
mas ką vaikai išėjo. Gale kiekvie
no trimestro vėl jaučiamas nepap
rastas įtempimas ruošiant egza
minų “popierius”, paskui mono
toniškas taisymas ir pažymėjimas 
rezultatų keturiose knygose in
spektoriams, direktorei, patiems 
mokytojams ir mokiniams. Labai 
apsidžiaugiau, kai Amerikoj paty
riau, kad šita “popierine liga” 
taip nesergama.

J mokyklą ar į fabriką?
Australijoj mokytojai nesijau

čia perdaug laisvi, nes “Angelas 
Sargas” (švietimo departamentas) 
sąžiningai atsiunčia kasmet in
spektorius, kad įvesdintų į numa
tytas vagas naujus mokytojus ir 
kad neduotų patyrusioms jaustis 
perdaug patenkintiems savo lai
mėjimais. Savo apsilankymu in
spektoriai sukelia paniką ne tik 
mokytojuose, bet ir mokiniuose. 
Maloni ta diena, kai būna ben
dras mokytojų ir inspektorių su
sirinkimas ir mokyklos direktorė 
praneša, esą “gaila”, kad šie “in
spiracijos šaltiniai” išvyksta. Po 
kelių mėnesių visi mokytojai gau

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu ... ...

Kredito Kooperatyve PARAMA
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*6%. Už paskolas - morgičius — 6Mi%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

INA ČESNA1TĖ

na pranešimus apie jų dėstymą.' 
Jei gauni “satisfactory”, tai reiš
kia, kad tau reikia eit į fabriką. 
(Kadangi mokytojų trūkumas 
Australijoj, kaip ir visur, didelis 
tai tokių pranešimų mažai). Jeigu 
parašyta “good”, tai reiškia, kad 
galėtum dar geriau dėstyti; jeigu 
“very good”, tai nesirūpink, o jei
gu “superior”, tai ką jau ir kal
bėti. Į pastarąją kategoriją nie
kas nepatenka — negalima pai- 
kint mokytojus!

Sako, kad šuo ir kariamas pri
pranta. Taip ir man. Pergyvenau 
mokinių rengtą “kankinimą” ir 
programų ruošimus, ir šv. depar
tamento “malonų” atsilankymą. 
Net nepastebėjau kaip pasibaigė 
ne tik pirmas bet ir paskutinis 
trimestras. Tada atėjo laikas 
“plėsti akiratį” Amerikoj.

Berniukų gimnazijoj
Sunkūs buvo pirmieji metai, 

bet tai buvo gera dirva tolimes
niam mokytojavimui. Čikagoje, 
kur maniau pakliūsiu į kokią 
valstybinę gimnaziją, greit suži
nojau, kad be pilietybės mokyto- 
jaut neįmanoma, ir gavau pasky
rimą Į šv. Mykolo centrinę gim
naziją, Tai vadinama “ko-institu- 
cinė” gimnazija — vienoj pusėj 
dėsto “Notre Dame” vienuolės 
mergaitėm, o antroj pusėj — 
“Christian Brothers” berniukam. 
Čia yra keturios gimnazijos kla
sės — Freshmen, Sophomores, 
Juniors ir Seniors. Vaikai Įvairių 
kilmių ir rasių — daug vokiečių^ 
meksikiečių, italų, portorikiečių, 
mažiau jugoslavų, kubiečių, veng
rų, negrų. Buvo ir vienas lietuvis. 
Nors mokyklos tame pačiame pa
state, tačiau veikia atskirai. Aš 
buvau pirmoji sulaužiusi “tradi
ciją”, nes priėmiau berniukų 
gimnazijos direktoriaus. pasiūly
mą dėstyti berniukams. Iki šiol 
jie buvo tik vyrų priežiūroje. Ko
legės vienuolės pareiškė nusiste
bėjimą — girdi, aš esanti labai 
“narsi”. Direktorius nusprendė 
mano busimiesiems mokiniams 
nieko nepranešti iš karto, kad 
nespėtų pasiruošt “karui” su viso
kiom gumelėm, orlaiviais ir ra
šaluotais popieriukais; “Tik per
daug nesijaudink”, — sako jis 
man.

Laimėjau “mūšį”
Taip “sustiprinta” įžengiau Į 

“mūšio” lauką, ir tą savaitę jau 
sprendžiau kelias aktualias prob
lemas: kaip palaikyti tvarką, kai 
paaugliai 15-17 metų vienoj kla
sėj nuolat mane pertraukia; kaip 
Įtikinti 23 dar didesnius “ponus” 
16-19 metų, kad “rimtai” atėjau 
jų mokyti, o ne komiškų anekdo
tų klausytis. Pamažu priprato jie 
prie mano reikalavimų, ir pirmo
mis savaitėmis buvau dėkinga 
Australijos mokyklai už anksty-

Religinio meno parodoje jau 
trisdešimt dailininku

Amerikos Lietuvių R. Katalikų 
Federacijos organizuojama liet 
dailininkų religinio meno paroda 
bus atidaryta 1964 m. balandžio 
18-56 d. Čiurlionio galerijoj; Či
kagoj. Joje dalyvauti kviečiami 
visi lietuviai dailininkai JAV ir 
Kanadoje.

Šioje relig. meno parodoje da
lyvaują dailininkai ne iš Čikagos 
ar jos apylinkių, turi pasirūpinti 

vesnias kančias drausmės srityje 
Vienas mano metodų palaikyt 
tvarką Čikagoje buvo paruošima: 
savaitinės programos, kurioje nu 
rodydavau kiek bus nuveikiami 
tą savaitę, kiek- jie turi pamo 
koms paruošti rašinėlių ir 1.1 
Pamokų metu patyriau, kad ju< 
daugiau rašomų darbų, juo ge 
riau. Diskusijos yra puikus daly 
kas, bet kol klasė dar kritiškai 
tave žiūri ir “bando”, tai “juo 
das” darbas yra geriausias atsa 
kymas disciplinos problemoms 
Kai pajutau, kad jie jau mane 
“autoritetą” šiek tiek pripažįsta 
daugiau pradėjom ir diskutuot

Bombos, policija ir meilė
Kadangi jau mokinių nebijo 

jau, greitai nugalėjau drausmė: 
problemas. Jeigu Australijoj bū 
tų kas peilį į klasę atsinešęs, pei 
langą ant slidaus stogo iššokęs 
arba klasėj’ draugą pradėję: 
smaugt, nežinau ką būčiau darius 
Čikagoj greit pripratau prie ti 
“karštakošių”. Nekartą buv( 
“bomb scares”, kai koks nors mo 
kyklos priešas (tikriausiai nese 
niai pašalintas) paskambindave 
telefonu, esą mokykloj bus “dide 
lis sprogimas”. Turbūt tas neži 
nomas pranešėjas turėjo malonu 
mą matyti kaip mokykla tai die 
nai “likviduodavosi”; dramatiška 
privažiuodavo policija ir ugnia 
gesiai tikrinti pastato.

Pradžioje keista man buve 
dėstyti tokių mišrių tautų ir rasit 
vaikams, bet vėliau juos labai pa 
mėgau. Daug draugiškesni jie bu 
vo, negu vaikai Australijoj. San 
tykiai tarp mokytojų ir mokinit 
Čikagoj buvo mažiau formalūs 
Susidūrę su asmeninėm proble 
mom, atlėkdavo vaikai klaust pa 
tarimo. Atsimenu, viena klaust 
ar jai apsimoka eit “steady” si 
jaunikaičiu iš “anos pusės”. Gir 
di, motina patarė mokytojos atsi 
klausti. Amerikiečių vaikų naivu 
mas mane stebino. Naivumą: 
reiškėsi jų nekritiškumu ir kar
tu noru būti suaugusiais, sava
rankiškais, subrendusiais. Daugu
ma “Freshmen” ir “Sophomore” 
mergaičių jau rimtai draugavo su 
berniukais, o Senior mergaitės 
beveik visos buvo susižiedavusios. 
Prie to aš nepripratau. Atsime
nu, to amžiaus būdama Australi
joj dar medžiais ir tvorom laipio
davau!

Pradėjau atsiprašinėdama, jog 
neįmanoma lygint “sistemų”. Ti
kiuosi, kad šio savo pasisakymo 
laikiausi, netvirtindama, kad pa
stabos, ypač apie JAV, yra tipiš
kos ir. absoliutiškos. Taip pat ne
noriu sudaryti įspūdžio, kad viso
se Australijos mokyklose tiek 
daug darbo užkrauna, kaip kad 
man kliuvo. Nors mokytojavimas 
man daug geriau patiko JAV, bet 
be to pirmo “persilaužymo” Aus
tralijoje abejoju ar būčiau jau 
su tokiu dideliu malonumu dės
čius Čikagoje.

savo kūrinių atgabenimu ir atsi
ėmimu.

Norintieji dalyvauti meninin
kai minėtoje parodoje registruo
jasi iki š. m. gruodžio 1 d. ir gau
na informacijas pas parodos vyk
dytoją inž. Mikalojų Ivanauską: 
1332 So 49 Ave., Cicero 50, Ill., 
USA. Tel. po 7 v.v. 863-7510.

Parodoje be religinio turinio 
paveikslų, skulptūrų, mozaikų, 
keramikos, emaliaus, metalo bus 
skyrius “šventoji Lietuva” — ta-

Padvigubink savo kėdės 
patogumo . . . specialios 
minkštos medžiagos ... 
karališko dydžio 

supimosi ked.e
• Augšta nugaros konstrukcija patogiai kaklo, 

galvos ir pečių atramai.
• Be įdubimo balta Tuflex padaryta sėdynė ir 

specialiai minkštos medžiagos (foam) kaip pa
galvė galvos atrama.

• Apmušalas tvirtos medžiagos ir dekoratyvinių 
spalvų pasirinkimas.

specialus išpardavimas
Tikram liuksus patogumui gale ilgos, ilgos dienos jūs 
negalite gauti geresnės kaip ši kėdė, kuri supasi, sukasi, 
karališko dydžio ir turi augšta nugaros atramą. Kas link 
vertės, jūs negalite tikėtis žemesnės pirkimo kainos.

IT ROCKST

IT SWIVELS!

GOLD CREST

MOHAWK FURNITURE LTD.
2448 DANFORTH AVE. • Tel. OX. 9-4444 
137 RONCESVALLES AVE • Tel. 537-1442 
Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 val.r. iki 9 v.v.

Dail. Juozas Bakis kūrybinio darbo metu prie savo Manekeno

Kultūrinėje veikloje
VYT. ALANTO “Devyni dramos vei

kalai” išeis iš spaudos šį rudenį. Dau
gelis knygoje tilpusių pjesių yra para
šytos atsižvelgiant į mūsų tremties 
scenos sąlygas. Mūsų scenos darbuoto
jai ras joje apie 500 psl. Leidžia pats 
autorius savo lėšomis su draugų para
ma. Spaudoje pasirodžiusi žinutė, kad 
ją leidžią J. Karvelio Prekybos namai, 
yra netiksli.

KUN. V. ŠARKOS rašinį atspaude 
“Mitteilungen der kath. Exiljugend”; 
pranešimą apie liet, katalikų sielovadą 
Hamburge, Sshleswig-Holsteino ir Nie- 
derstchseno kraštuose — Osnabruecko 
laikraštis “Kirchenbote”.

PED. LITUANISTIKOS INSTITU- 
TAS 1863 m. Lietuvos sukilimo šimt
mečiui atžymėti ruošia specialią lais
vės sukilėlių vitriną, kurioje ta proga 
bus išstatyti visų didžiųjų sukilimų 
prieš rusiškąjį imperializmą žymiųjų 
laisvės sukilėlių paveikslai bei vaizdai 
su atitinkamais paaiškinimais. Vitri
nos paruošiamieji darbai jau baigti, 
ir netrukus ji bus atidaryta P. L. Ins
tituto būstinės — Jaunimo Centro — 
priemenėje. Šiai Lietuvos laisvės su
kilėlių vitrinai įrengti JAV Lietuvių 
B-nės rytinės Čikagos apylinkė, kuriai

pybos darbai, apimantieji lietu
vių religinius papročius, Lietu
vos Bažnyčios istoriją, sakralinę 
architektūrą ir liet, kryžius.

Iki šiol maloniai sutiko daly
vauti jau 30 menininkų.

pirmininkauja P. Indreika, paskyrė 
$100.

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ daly
vaus “Ateities” rengiamame koncerte 
spalio 20 d. Niujorke, Commodore 
viešbutyje. Jos skaitoma kūryba užims 
dalį koncerto programos.

ALEKSANDRAS RUŽANCOVAS, 
mūsų žymusis bibliografas, nuo 1945 
m. yra suregistravęs 3.500 lietuviškų 
bei lituanistinių knygų ir apie 200. 
000 staipsnių. Ryšium su visuotine 
Vatikano santryba jis nuo 1963 m. 
balandžio mėn. sudarinėja religinių 
straipsnių klasifikuotus sąrašus ir kas 
mėnesį, atspausdinęs 16 egz., išsiunti
nėja specialiems adresatams. Nuo 
1962 m. lapkričio mėn. kas antra sa
vaitė veda bibliografines apžvalgas po
litinių straipsnių ir siunčia Lietuvos 
laisvinimo veiksniams. Pr AL.

INŽ. ALOYZAS ŠLIKTA, neseniai 
baigęs Mackenzie Sao Paulo politech
niką, gavo vietą Riodežaneiro mieste.

VYTAUTAS AUKŠTINAITIS, Bra
zilijoj gimęs baletmeisteris ir choreo
grafas, kurio baleto spektakliai pla
čiai kas savaitę rodomi per daugelį 
televizijos stočių, laikinai persikėlė į 
Riodežaneiro, kur toliau dirba savo 
srityje. V. Aukštinaitis, dar jaunas, 
apie 30 m. amžiaus; neatsisako laikas 
nuo laiko, kad ir labai būdamas užim
tas, visai nemokamai dalyvauti ir lie
tuvių ruošiamuose labdaringuose pa
rengimuose. Brazilų jis yra vadinamas

Londono rūkas yra daugeliui 
pažįstamas, jei ne iš privačios pa- 

; tirties, tai bent iš įvairių aprašy
mų. Anglų filmų pramonininkas 
Anatole de Grunwald kartą dėl 
to tiršto rūko negalėjo pakilti iš 
Londono aerodromo. Pavėluota 
kelionė į Ameriką pakeitė dauge
lio lėktuvo keleivių svarbius pla
nus. Šia proga kilusias mintis 
jis perdavė filmų tekstų paruo- 

, šėjui Terence Rattigan, kurs pa
ruošė tekstą naujam filmui “The 
V. I. P.’s”, dabar plačiai rodo- 

imą daugelyje vietų. Šį filmą re
žisavo Anthony Asquith.

Burton-Taylor užkulisių roman
sai gana dažnai netolimoje pra
eityje užimdavo dienraščių stam
bias skiltis, kol ministerio Profu
mo nuotykiai ir juos nustelbė. Su
dominta publika dar labiau buvo 

■ traukiama didžiulės propagandos 
prieš filmo “Cleopatra” pasirody
mą. Skubėta visą tą sukeltą dė
mesį panaudoti, įtraukiant Eliza
beth Taylor ir Richard Burton 
tarp pagrindinių veikėjų. Šis fil
mas pristatomas iš karto 1000 (!) 
kino teatrų, kur “Cleopatra” gal 
dar negreit galės būti rodoma.

Filmas “The V. I. P.’s” patei
kiamas senokama stiliuje. Tokių 
dramatiško — romantiško — ko
miško mišinio filmų era lyg ir 
baigėsi su antruoju pasauliniu ka
ru. Jų ypač gausiai pagamindavo 

i M-G-M bendrovė, kuri kaip tik 
šį filmą platina JAV ir Kanadoje, 

j Vyresnio amžiaus filmų mėgėjai 
gal dar prisimena “Grand Hotel” 
su Greta Garbo ir Joan Crawford 

Į ir “Dinner at Eight” su Jean 
Harlow ir Wallace Beery. Gana 
panašiose aplinkybėse rutuliojasi 
ir šio naujo filmo Įvykių sampy
na.

Dėl didelio rūko sprausminis 
lėktuvas negali pakilti iš Londo
no aerodromo. Vis atidedamas 
pakilimo laikas sumaišo svarbių 
(V. I. P. — very important per
sons) keleivių planus. Tarptauti
nio pramoninko ir milijonieriaus 
(Richard Burton) jauna ir nepa
tenkinta žmona (Elizabeth Tay
lor), nors ir apkrauta brangeny
bėmis, bet nejaučia vyro meilės 
ir ruošiasi pabėgti su neturtingu, 
bet žaviu padauža (Louis Jouf-

Victor Aukstin. šeima gyvena S. Pau
lo mieste.

DR. MED. RODOLFO MEKŠRAITIS 
gyvena Porto Alegre mieste, netoli 
nuo Urugvajaus valstybės. Puikiai kal
ba lietuviškai, nežiūrint, kad taip toli 
ir taip nuošaliai nuo lietuvių gyvena. 
Šiuo metu ruošiasi profesūrai; yra žy
mus medikas internistas, dėstys uni
versitete.

RAŠYTOJAS LOSINSKIS, rašantis 
portugalų k. slapyvarde Henrique Al
ves, išleido portugališkai vėl naują 
Henriko Senkevičiaus veikalų knygą, 
jo išverstą. Jis yra išvertęs portugalų 
kalbon nemaža veikalų, ypač pasauli
nės literatūros šedevrų. Rašinėjo lie
tuviškais reikalais Meksikos žurnale 
apie lietuvių kryžius.

GAUTAS PASIŪLYMAS IŠ BRAZI
LIJOS KNYGŲ KLUBO išleisti vieną 
ar keletą lietuvių rašytojų veikalų 
portugalų kalba. Turime Brazilijoj la
bai gerų rašytojų, vertėjų ir literatų, 
kurie galės išversti iš lietuvių kalbos 
tiesiai į portugalų kalbą. Brazilijos 
knygų klubas leidžia veikalus labai di
deliais tiražais. Kadangi lietuviškų vei
kalų bebuvo nei vieno išleista, tai pa
siūlyta išleisti tiktai po 30.000 egz. 
pradžiai, šiuo reikalu buvo kalbėtasi 
su “Vienybės” red. S. Narkeliūnaite, 
kuri pravažiuodama buvo Sao Paulo 
mieste sustojusi. Prižadėjo talkinti.

RAŠYTOJA GRAŽINA BOLECKIE- 
NĖ, rašinėjanti humoristines noveles, 
baigė spausdinti savo novelių rinkinį 

dain). Jiems skubu pakilti, nes iš 
atsisveikinimo grįžęs vyras gali 
rasti namuose žmonos atsisveiki
nimo laišką ir juos sulaikyti. Aus
tralas prekybininkas (Rod Taylor) 
skuba į konferenciją išsiaiškinti 
dėl nepadengto čekio. Filmų pra
monininkas (Orson Welles) turi 
išvykti dar prieš vidurnaktį iš 
Anglijos, kad išvengtų didelių 
valstybinių mokesčių. Vienintelė 
perdaug nesijaudinanti dėl lėktu
vo pavėlavimo — nusigyvenusi 
grafienė (Margaret Rutherford), 
nes ji džiaugiasi galinti nustumti 
savo pirmąjį skridimą nors ke
lioms valandoms. Priverstinai ap
sinakvojus ištaigingame viešbuty
je ir belaukiant palankesnio oro, 
visų keleivių planai ir sumany
mai pasikeičia. Tai ir sudaro šiek 
tiek įtampos.

Iš suminėtų pagrindinių artis
tų tikrai puikiai savo roles atlie
ka Margaret Rutherford ir Rich
ard Burton. Jis tikrai įtikinančiai 
pergyvena jam pavestą vaidmenį 
ir daug kartų viršija savo vaidybą 
“Kleopatroje” Marko Antonijaus 
rolėje. Elizabeth Taylor taip pat 
labiau įsijaučia į jai šiame filme 
skirtą rolę, negu “Kleopatroje”, 
bet dar geriau ji parodė savo ar
tistinius sugebėjimus pirmą kartą 
dalyvaudama televizijos progra
moje “Elizabeth Taylor in Lon
don”. šalutinėse rolėse pasirodo 
Magie Smith, Linda Christian, El
sa Martinelli, Richard Wattis ir 
kiti.

Filmuota Panavision metodu 
Londono aerodrome ir apylinkė
se. Spalvota fotografija gali per
duoti tik puošnius vidaus įrengi
mus ir dar puošnesnius rūbus. 
Jaunimo šis filmas nesudomins; 
skiriamas vien tik suaugusiems.

Atsiusta paminėti
Marija gelbėki mus. Sibiro tremti

nių rašyta maldų knygelė, 77 psl. Iš
leido ir spaudė Immaculata Press, 
Putnam, Conn., 06260, USA. Kaina 
$1.25.

Mary Save Us. Sibiro tremtinių ra
šyta maldų knygelė angliškai; vertė 
Kęstutis A. Trimakas, SJ, 91 psl. Iš
leido ir spaudė Immaculata Press, 
Putnam, Conn., 06260, USA. Kaina 
$1.25. Gražus leidinys su Bostono ar
kivyskupo kardinolo Cushing |vadu.

— savo pirmąją knygą. Vyras, prof. 
Vladimiras Boleckis, treji metai pro
fesoriauja Universidade de Brasil, gar
sioj Riodežaneiro feder. politechniko
je, dėstydamas laivų konstrukciją. Yra 
baigęs Dancigo politechniką kaip švie
timo ministerijos stipendininkas. Tė
vas buvo Lietuvos kariuomenės pulki
ninkas.

DR. HENRIKAS NADOLSKIS, bai
gęs universitetą S. Paulyje, pakvies
tas Sao Paulo un-te dėstyti portugalų 
k. ir literatūrą.

RAŠYTOJA HALINA MOŠINSKIE- 
NĖ ruošia spaudai savo pirmą knygą 
“Ošiančios pušys”. Manoma spausdinti 
Sao Paulo mieste. H. D.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
POETO VLADO ŠIMKAUS eilėraš

čių knyga “žemė jus myli” rusų kal
ba išleista Maskvoje. Rinktinius šio 
poeto kūrinius į rusų kalbą išvertė G. 
Gerasimovas. Knygą išleido “Sovets- 
kij pisatel” leidykla. Viršelį ir ilius
tracijas paruošė dail. V. Valius.

KOMPOZITORIAI LANKĖSI nauja
jame Elektrėnų miestelyje, kur stato
ma didžiausia Lietuvoje elektros jė
gainė. Juozas Karosas vietiniams savi
veiklininkams įteikė miestelio garbei 
sukurtos dainos gaidas. Jo pavyzdžiu 
pasekė kompozitorių s-gos pirm. Edu
ardas Balsys — koncerte pirmą kartą 
buvo atlikta jo daina “Elektrėnų žibu
riai”. Koncerto programą išpildė radi
jo ir televizijos pramoginis orkestras, 
operos solistai — R. Marijošius ir V. 
Noreika. Naujas dainas, partijos įsaky
ti, Elektrėnams pažadėjo V. Laurušas, 
R. žigaitis, T. Makačinas, V. Barkaus
kas, V. Baumilas ir J. Gaižauskas.

K. SAJOS pjesę “Moteris eina per 
lietų” pastatė Vilniaus televizijos stu
dija. Pjesėje sprendžiamos žmogaus 
vertės ir jo dvasinio taurumo proble
mos. Veikalą režisavo B. Bratkauskas. 
Pagrindinį vaidmenį atliko scenos ve
teranas J. Siparis, kuris dabar tik ret
karčiais tepasirodo scenoje.

LIETUVIŲ KNYGOS SAVAITĖ su
rengta Gudijoje. Lietuvos rašytojams 
atstovavo J. Baltušis, A. Baltrūnas, G. 
Kanovičius, Br. Mackevičius, Vyt. Blo
žė ir K. Saja. Jie lankėsi Minske, Go
melyje, Gardine ir kt. miestuose, tu
rėjo progos pasirodyti televizijoje. Lie
tuviškos knygos ir knygų grafikos pa
grindinė paroda buvo surengta Leni
no bibliotekoje Minske.

KUNIGIŠKIŲ KAIMO PILIAKAL
NI Vilkaviškio rajone šią vasarą kasi
nėjo Vilniaus un-to istorijos-filologi
jos fakulteto studentai archeologai. 
Jų radiniai išstatyti un-to patalpose su
rengtoje parodoje: trinamosios akme- 
ninės girnos, grublėtosios ir lygiosios 

i keramikos dirbiniai, žiedai, strėlių ant- 
galviai, sagės, moliniai verpstukai — 
smagračiai ir kt.

LENKŲ MUZIKOS SAVAITĖS pro
ga vilniečiai nusipirko daug iš Lenki
jos atgabentų plokštelių — Šopeno 
kūrinių ir pramoginės muzikos daini
ninkų įdainavimų. Didžiausią pasiseki
mą turėjo dainininkai Regina Belska, 
Ježys Michoteko, Jadvyga Prolinska 
ir kiti šio žanro atstovai. —vkst—



Mann & Martel
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. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

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

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vemia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

James B. Gilbert Realtor 
1495 Kipling Ave. North • Kipling Plaza • Rexdale 
ALBION GRNS., $3.000 įmokėti, labai jaukioje apylinkėje, 7 gražūs kam

bariai, be to poilsio kambarys, šeimyninio dydžio, tik 5 metų senumo 
bungalas; prijungtas garažas su privačiu įvažiavimu.

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 ranęh-bungalas. 
Išbaigtas poilsio ir žaidimų kambarys. Prijungtas garažas su priv. įva
žiavimu. Sumažinta kaina skubiam pardavimui.

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, namų Westone, Westway, Rexdale, 
Thistletown rajonuose. Vietoje greitas ir sąžiningas patarnavimas. Taip 
pat turime įv. krautuvių, apartamentų, hotelių, motelių, farmų, vasarviečių.

Kanados lietuvių atstovų suvažiavimas
(Atkelta iš 1 psL)

Kanados liet. Jaunimo Diena 
ruošiama Hamiltone 1964 m. Pa
dėkos Dienos savaitgalyje. Atsi
žvelgiant i tai, kad 1964 m. Dar
bo Dienos savaitgalyje Niujorke 
vyksta lietuvių dainų ir tautinių 
šokių šventė, tais metais Kanados 
Lietuvių Diena sujungiama su 
jaunimo diena, kuri įvyks Padė
kos Dienos savaitgaly Hamiltone.

Rezoliucijos
1. šeimos reikalu; 2. apylinkės 

prašomos intensyviau rinkti soli
darumo mokestį; 3. Įtraukti dau
giau jaunimo ir plėsti šeštadienio 
mokyklų tinklą.

Sumanymai
1. Primtas vilniečių pasiūlymas 

kreiptis Į vysk. V. Brizgi su pra
šymu pakeisti Vašingtono koply
čios vardą i “Vilniaus Ausros 
Vartų”.

Sekančią KLB tarybos sesiją 
šaukti prieš 1964 m. Padėkos 
Dienos savaitgali, kurioje nors 
mažoje apylinkėje.

Suvažiavimas vyko labai dar
bingoje nuotaikoje. Jo darbą 
lengvino ir rėmė T. B. Mikalaus
kas, OFM: davė posėdžiams pa
talpas ir savo parapijiečių talki
namas, labai vaišingai maitino at
stovus. Taip pat daug rūpesčio 
parodė vietinė LB apylinkės val
dyba, vad. pirm. J. šarapnicko.

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

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

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

FOUR SEASONS TRAVEL
254 LAKESHORE RD. EAST, “OIT U red It

VD Af*ĖKl AC Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• DAVtFM/Kj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namu LE 6-4681

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. 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 Namo telefonas RU !W1«5 

Kreipkitės visais reikalais. Čia gamtte rimta h aąžinlngą patarimą.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
Saražu ir privačiu įvažiavimu. Mo- 

erniška 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 
ir tuoj galima užimti.
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.

Suvažiavimas pareiškė visiems 
nuoširdžią padėką.

Ryšium su KLB tarybos suva
žiavimu buvo surengtos diskusi
jos lietuviškosios šeimos klausi
mais. Apie jas bus parašyta atski
rai. Be to, pažymėtina, kad visi 
suvažiavimo dalyviai buvo pa
kviesti Į St. Catharines metinę 
parapijos šventę - koncertą. Visi 
dalyvavo iškiliame “Dainavos” 
ansamblio koncerte. A. R.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
SPALIO 5 D. nuleidžiant vėliavą ir 

vimpilą buvo uždarytas sezonas. Die
nos darbus filmavo V. Petrulis.

NERINGOS TUNTAS su vėliava 
sekmadienį dalyvavo pamaldose Prisi
kėlimo bažnyčioje, o po pietų įvyko 
sueiga, į kurią atsilankė Jūrų Skauti- 
jos vadas j.s. H. Stepaitis ir po sueigos 
vykusioje arbatėlėje tarė žodį.

PAKELTA j vyresniškumo laipsnius: 
į vyr. valtininkės laipsnį: E. Namikie- 
nė, I. Večerskytė ir V. žolpytė. Į val- 
tininkės-ko laipsnį: A. Monstvilaitė, 
T. Supronaitė, A. Žymantas. Į vairi
ninko laipsnį

Į jaun. jūrų skaučių vairininkės 
laipsnį: A. Gerasimavičiūtė ir V. žal- 
nieriūnaitė.

IŠLAIKĖ patyrimo laipsnius: į II— 
T. Supronaitė, A. Žymantas, V. Kup- 
revičiūtė; į III — L. Taišerskytė, R. 
Puniškaitė, R. Tamulionis ir J. Jase- 
liūnas.

JAU PLATINAMI BILIETAI į tra- 
dicini tunto vakara, kuris įvyks lap
kričio 23 d. T.

J. Gataveckas.

Ateitininkų žinios
VYR. MOKSLEIVIŲ BERNIUKŲ 

SUSIRINKIME pr. sekmadienį kuopos 
globėjas V. Kolyčius davė visiems raš
tu atsakyti į klausimą: “Kodėl aš esu 

reikėjo pasirašyti, tai atsakymai buvo 
labai atviri. Skaitant atsakymus buvo 
pravestas pasikalbėjimas, kurio metu 
daugiausia kalbėjo patys moksleiviai. 
Visi nori daugiu panašių diskusijų, kur 
galėtų patys laisvai savo mintis iš
reikšti. Kitam berniukų susirinkimui 
visi pageidavo diskusijų apie komu
nizmą. Ta tema referuos moksleivis 
Algirdas Raudys.

Berniukų grupei vadovauja Edvar
das Puodžiukas, Juozas Kvederys ir 
Algis Puteris.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS numatomas 
artimiausiu laiku. Tikslas — ryšių su 
tėvais užmezgimas. Organizacija juk 
yra tik padėjėja tėvams vaikų auklė
jime, todėl ryšys yra būtinai reikalin
gas. Ateitininkų tėvai, turį kokių pa
siūlymų ar pageidavimų, prašomi 
skambinti V. Kolyčiui LE 4-5586.

LAPKRIČIO 28-30 D. Čikagoje įvyks 
moksleivių ateitininkų sąjungos suva
žiavimas. Bus renkama centro valdyba 
ir revizijos komisija. Taip pat bus nu
statytos ateinančių dvejų metų veiklos 
gairės.

JAUNESNIŲJŲ MERGAIČIŲ susi
rinkimas pr. sekmadienį buvo gausus. 
Išrinkta nauja būrelio pirmininkė — 
Rita Kolyčiūtė.

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ 
MERGAIČIŲ susirinkimas — šį sek
madienį, spalio 20 d., 3 v. p.p., LV Na
muose. Kviečiamos visos mergaitės 6- 
12 metų amžiaus.

VYRESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ AT- 
KIŲ įdomus diskusinis susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, spalio 20 d., 2 v. 
p.p., LV Namuose. Tema — “Asmeny
bės ugdymas”. Kviečiamos visos besi
dominčios mergaitės gausiai dalyvauti.

Lietuvių skautų 
veikla

“BIRUTĖS” VYRESNIŲJŲ SKAU
ČIŲ draugovės sueiga įvyks sekmadie
nį, spalio 20 d., skautų būkle, 4 v. p.p. 
Visos vyr. skautės ir kandidatės į vyr. 
skautes prašomos dalyvauti.

SKAUTŲ ROMUVOJ paminėta Pa
dėkos Diena su geriausia nuotaika. Il
gas stalas, apkrautas gėrybėmis, buvo 
apgultas Toronto ir Hamiltono vilkiu
kų, paukštyčių, skautų-čių, tėvų-rėmė- 
jų. Pirmą kartą atsilankė mecenatas 
R. Geležiūnas su šeima. Vaišindamiesi, 
visi džiaugėsi dideliais š.m. laimėji
mais. Todėl šios dienos proga kiekvie
no skauto-tės nuoširdi padėka priklau
so kiekvienam pėdos pirkėjui ir auko
tojui, kurio kiekvienas įdėtas grašis 
tarnauja ne tik skautiškam jaunimui, 
bet ir visai apylinkės lietuviškai visuo
menei. Su viltimi tenka tęsti darbus, 
pasitikint kiekvienu aktyviu ar pasy
viu skautu-te, tėvais-rėmėjais ir duos- 
nia lietuviška visuomene.

BAZARO FANTŲ rinkimo konkur
sas — iki lapkričio 9 d. Rambyno ir 
Šatrijos tuntų nariai varžosi fantų rin
kime. Daugiausia surinkusiems yra 
skirtos trys premijos. Gali dalyvauti 
ar padėti ir tėvai.

DLK MINDAUGO D-VĖS skautų su
eigos bus vedamos reguliariai — kas 
antrą ketvirtadienį nuo 7 v.v. Kadangi 
sezone numatoma tik 18 sueigų, kiek
vieno pareiga jų nepraleisti. F.

Lietuvių studentų žinios
STUDENTŲ BŪSTINĖS rūsys dar 

nevisas baigtas remontuoti. Kas turėtu 
laiko, paskambinkite LE 1-1432. Tu
rėtu visi studentai prisidėti prie ben
dro darbo.

ŠIEMET BAIGUSIŲJŲ Toronto un- 
tą ir kt. augštąsias mokyklas išleistu
vių pobūvio fotografijas galima gauti: 
Mrs. P. Baikus 1613 Bloor St. W. Tel. 
536-6480. Atsiimkite visu

TORONTO LIET. PARAPIJŲ KLE
BONAI — kun. P. Ažubalis ir T. Placi
das paskyrė po S100 L. Stud. Rėmėjų 
Būreliui, kuris rūpinasi studentų 
mokslo pažangumo skatinimu.

ANDRIUS KLIMAS, žinomas sporti
ninkas, karinio laivyno stipendininkas, 
Įstojo Į Toronto un-tą studijuoti fizi
nės kultūros. Vėliau numato studijuo
ti inžineriją.

TORONTO UN-TO STUDENTAI ren
ka aukas atsilikusių kraštų studentus 
paremti. Aukų vajus numatytas spalio 
14-18 d. Globoja WVS — pasaulio uni
versitetų tarnybos komitetas. Vajaus 
pirm, pakviestas Chris Snyder.

STUDENTAI NEPRIVALO ATSA
KYTI Į Raitosios policijos klausimus. 
Taip nutarė Congress of the National 
Federation of Canadian University 
Students. Dalyvavo 41 universiteto 
atstovai nuo 115.00 studentų. Į polici
jos tardymus dėl politikos studentai 
turį atsakyti, kai klausimai pateikia
mi raštu arba jau teisme pagal įstaty
mus.

Lapkričio 15 d. NECUS ruošia Ota
voj demonstracijas savo teisėms ginti.

LIETUVIŲ STUDENTŲ RĖMĖJŲ 
BŪRELIO valdyba paskyrė premiją 
$75 Inai Balčiūnaitei, baigusiai Hum
berside gimnaziją š.m. pavasarį 81,8 
vidurkiu. Prieš keletą metų ji yra at
vykusi iš N. Zelandijos-, Dabar studi
juoja humanitarinius mokslus Toron
to un-te.

STUDENTIŠKAS PRANEŠIMAS 
penktadieni 
buvo manau 
atsimenu dabar 
taip 
initium semestri 
pradėjom 
patefonas pražuvo 
jieškojom 
plėšėm pinigus 
po du dolerius
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KUN. ANTANĄ ŽVINKLĮ, 
gyv. Hillsboro, JAV, 

jo mielai motinėlei mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

M. L. Razgaičiai

PR, GUDINSKUI mirus,
jo žmonai p. Gudinskienei, dukroms — p. Kaminskienei, p. 
Dovydaitienei, p. Latauskienei su šeimomis ir sūnui p. Jur
giui Gudinskui skausmo valandoje reiškiame gilią užuo
jautą —

Vyrui, tėvui, uošviui, seneliui mirus, 
didž. gerb. GUDINSKŲ ŠEIMAI 

gilią užuojautą reiškia —

KAZĮ IR ELENĄ GUDINSKUS,

jų brangiam tėveliui ir uošviui Pr. Gudinskui mirus,

didžiame liūdesy nuoširdžiai užjaučiame

ir kartu liūdime —

FLORIJONAS VAIČIŪNAS, 
mūsų mylimas vyras ir tėvas, mirė 1963 m. rugsėjo 27 d. ir palaidotas 

spalio 1 d. iš Prisikėlimo parapijos šv. Jono lietuvių kapinėse.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar

navimą ir palydėjo į jo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams — Tėv. Placidui, 

Tėv. Kornelijui, Tėv. Rafaeliui, Tėv. Pauliui, kurie atlaikė iškilmingas 
gedulingas pamaldas už jo vėlę. Ypatingai dėkojame Tėv. Kornelijui 
už lankymą velionies ligoninėje ir palydėjimą į amžiną poilsio vietą.

Dėkojame kun. Br.‘ Jurkšui už vargonavimą ir giedojimą.
Nuoširdžiai dėkojame Nek. Pradėtosios Marijos seselėms; taip pat 

visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo vėlę.
Dėkojame karstanešiams ir visiems, kurie pareiškė mums, liūdesio 

valandoje užuojautą ir palydėjo velionį į amžino poilsio vietą.
Nuliūdę —

žmona ir sūnūs

AUŠROS ŽINIOS
šį sekmadienį, tuoj po pamaldų, Pri

sikėlimo studijoj įvyks visuotinis Auš
ros sporto klubo ir tėvų-rėmėjų būre
lio susirinkimas. Visi nariai ir tėve
liai bei rėmėjai prašomi dalyvauti.

Krepšinio ir stalo tenso treniruotės: 
pirmadieniais ir trečiadieniais — ber
nukams ir vyrams; antradieniais ir 
ketvirtadieniais — mergaitėms. Prade
dantieji ir jaunučiai iki 13 m. treniruo- 

dėl ko?
dėl mokesčio
nario
radom patefoną
blogai 
plokštelių nebuvo 
tai nusprendėm 
padainuoti 
padainavom 
atsigėrėm kavos 
pavalgėm 
suradom plokšteles 
pradėjom rinkimus...
Nauja valdyba: 
Stefa Vėlyvaitė 
mergaitė — pirmininkė 
Romas Staškecičius 
ne kunigas — vicepirmininkas 
viengungis
Dana Tamošauskaitė 
beraštė — sekretorė 
Marija Mikelėnaitė 
turi iždą 
be pinigų — iždininkė 
Giedrė Rinkūnaitė 
jieško korespondento—korespondentė 
Henrikas Steponaitis 
atrado plokšteles — programos ved. 
Gitas Beresnevičius 
ambasadorius mergaitėms 
— pavaduotojas.
Nauja valdyba sveikina visus naujai 
įstojusius į Toronto Lietuvių Studen
tų Sąjungą. TLSS valdyba

18.000 DAUGIAU MOKINIŲ įstojo 
1963-64 mokslo metais į pradžios mo
kyklas ir gimnazijas metropolinio To
ronto ribose; iš viso — 362.000, į pri
vatines mokyklas — 50.400.

Už suruoštą staigmeną mūsų vedybų sidabrinio jubi- 
lėjaus proga, už vaišes ir taip gražias ir brangias dovanas 
nuoširdžiai dėkojame:

kun. Br. Jurkšui,
p. J. E. Bukšaičiams, J. A. Vaškevičiams, A. D. Bražiams, 
G. Barcevičienei, M. P. šostakams, A. S. Laurinavičiams, 
p. Kizams, p. Černiauskams, V. Buragui, J. O. Gataveckams, 
A. C. Venckams, P. A. Skilandžiūnams, p. Puodžiukams, 
J. Šarūnui, p. Bočkams, A. P. Grigams, M. J. Tamošiūnams, 
Pr. Kėvelaiciui, J. B. Maziliauskams, J. A. Krasauskams, 
V. Skilandžiūnui, J. V. Žemaičiams ir A. Rūtai.

Dar kartą visiems nuoširdžiausias ačiū.
Jonas ir Antosė Kriščiūnai

Irena ir Stasys Juškevičiai

H. V. Gumauskai

A. J. Giedrimai ir
K. St. Mileriai

tėm renkasi tuoj po mokyklos pamo
kų, vyresnieji — 7 v.v.

VYČIO ŽINIOS
Šį penktadienį Ryerson pradžios mo

kykloje, 8.30 v.v., draugiškos rungty
nės su Hamiltono Kovu.

Spalio 26 d., Prisikėlimo salėje, tra
diciniai šokiai. Ruošia Vytis, SLA ir 
“Gintaras”.

Dr. J. Yčui už savaitei išnuomotas 
sales dėkojame.

Centrinės Kanados stalo teniso pir
menybėse E. Sabaliauskaitė ir Mrs. D. 
Hunnius moterų dvejete laimėjo pir
mą vietą.

YMCA-latviai — Vytis 46:43 (12:25). 
Pirmame kėlinyje, fiziškai pajėgesni 
vytiėčiai, nesunkiai sukrovė 13 taškų 
skirtumą. Perdidelis pasitikėjimas ant
ro kėlinio pradžioje ir buvo viena pra
laimėjimo priežasčių. Susilpnėjus den
gimui rezultatas pasviro latvių naudai. 
Vytiečių tarpe išsiskyrė Klimas ir Juo
zaitis. Taškų padarė: Klimas 21, Juo- 
taitis 15, Eižinas 4, V. Zadurskis 0, Ra- 
manoff 1, Bacevičius 2.

Mūsų rėmėjams: dr. J. Yčui ir A. 
Biskevičienei dėkojame. J. B.

SUDBURY, Ont.
VAIŠINGOJOJ AG. IR M. PRANS- 

KŪNŲ PASTOGĖJ per šv. Mykolą bu
vo šauniai atšvęstos Mykolo Prariskū- 
no ir Vacio Stepšio vardinės, o drauge 
taip pat ir Vytuko Stepšiuko gimtadie
nis. Toj trilypėj šeimų šventėj dalyva
vo visi artimieji jų draugai. P. Agota 
neseniai yra atvykusi iš Lenkijos. Be 
jos neapsieina rimtesnės puotos, pa
rengimai. Ji pirmoji čia plačiau pasi
rodė su savo gamybos lietuvišku midu- 
čiu ir įvairiausiais- vaisių vynais.

B. IR J. STANKŲ ŠEIMAI p. E. Tol-, 
vaišienė, Birutės draugė, surengė pa- 
gerbtuves. Daug padėjo Ag. Pranskū- 
nienė. Dalyvavo daug Sudburio ponių 
ir panelių. Įteikta daug vertingų dova
nų. Krsp.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

PARKLAWN — QUEENSWAY, 
gražus 5 kambarių bungalas, 
centre hall planas, radiatori- 
nis šildymas, recreation kam
barys, garažas su privačiu 
įvažiavimu, kiemas 50x200, 
be skolų. Prašo $14.900.

SWANSEA — BLOOR
Atskiras, mūrinis 6 kamba
rių namas, garažas su plačiu 
įvažiavimu, atvira skola, 

ISLINGTON — BLOOR
Apie $4.000 įmokėti, puikus 
visai naujas 6 kambarių bun
galas, didelė graži Hollywood 
virtuvė, privatus įvažiavimas, 

JANE ~ BLOOR
7 kambarių, šiurkščių plytų, 
atskiras mūr. namas, kvad
ratinis planas, apie $5.000 
įmokėti, radiatoriais šild.

KINGSWAY RAJONAS,
į pietus nuo Bloor, apie 
$5.000 įmokėti, gražus 6 k. 
bungalas, didelis salionas su 
atviru akmeniniu židiniu, 
moderniška virtuvė, gražiai 
iškaltas didžiulis recreation 
kambarys su 2-jų dalių vonia, 
privatus įvažiavimas su pri
statytu garažu, pirma skola 
iš 5% % 17 metų.

SWANSEA — BLOOR, 
gražus, visai naujas’7 kamba
rių atskiras mūrinis namas, 
moderniškas vandens alyvos 
šildymas, balkonas, garažas 
su puikiu privačiu , įvažiavi
mu, 2 vonios, arti Bloor..

GEOFFREY — HIGH PARK
Didžiulis 12 kambarių, atski
ras, mūrinis namas, 3 virtu
vės, vandens alyvos šildymas, 
recreation kambarys, dvigu
bas garažas su plačiu įvaž. 

HIGH PARK BLVD.
Apie $10.000 įmokėti, puikus
15 kambarių, atskiras, mūri
nis namas, naujas vandens 
alyvos šildymas, dideli kam
bariai, 3 virtuvės, 3 vonios, 
dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, gauna apie $490 
mėnesinės nuomos.

PARKDALE — SUNNYSIDE
Puikus pinigų investavimas, 
5 krautuvės ir 4 apartamen
tai, maždaug 20 inetų senu
mo, viskas išnuomota, gauna 
apie $9500 metinių pajamų, 
maždaug $15.000 įmokėti 

WELLAND — ONTARIO
Benzino stotis, mašinų taisy
mo dirbtuvė, modemiškas re
storanas, maisto produktų 
krautuvė ir 8 kambarių na
mas, skubus pardavimas, šei
mininkas išvyksta iš Kana
dos, metinė apyvarta $85.000,
16 metų atvira skola iš 5%, 
benzino parduoda apie 100.- 
000 galionų metams, įmokė
ti maždaug $20.000.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 2-4404 
Namų tel. LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

persikėlė

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4*8431

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

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

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLUNGWOOD, ONT.

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

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos teL Wasaga Beach 201 Tel. 2337

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

$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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkfc J. Kaškelis A. Bliudžius

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

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

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

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

BOWLINK ALLEY
$50.000 įmokėti už 14 vie
netų (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 
butų 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 vakarų Toronto 
rajone prie Royal York ir 
Kingsway. Puikus 10 metų 
senumo pastatas, $28.000 me- 
tin. pajamų. Prašo $185.000. 
Labai gera investacija.

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

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

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namą telefonas LE. 6*9165

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

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

$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 — Baby Point, 
6 kamb. namas, alyviniais dažais 
išdažytas, kelių metų senumo, 
5¥< % 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,



MOKYKITĖS
ANGLIŠKAI AR

t

PRANCŪZIŠKAI
Nieko jums nėra svarbiau kaip tobulai ir gerai valdyti to krašto 
kalbą, kur pasirinkote gyventi - angliškai arba prancūziškai. Šis 
ryžtas yra nepaprastai svarbus jūsų laimingam ir sėkmingam 
gyvenimui Kanadoje.

Štai keletas pagrindinių priežasčių

mokėdami prancūziškai arba angliškai daug 
lengviau surasite draugų, tvarkysite 
verslo reikalus prekyboje bei įstaigose ir 
pasinaudosite teikiamais patarnavimais kaip 
bendruomenės nariai.

• jei mokate angliškai arba prancūziškai, jūsų 
kvalifikacijos ir patirtis turės darbdaviui 
didesnės vertės.

• daugelyje darbo sričių paaugštinimas didele 
dalimi priklauso nuo sugebėjimo laisvai 
kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai arba 
prancūziškai.

9 jei mokate gerai angliškai arba prancūziškai, 
galėsite daug lengviau pasinaudoti techniniais 
kursais pasitobulinti savo specialybėje.

• jūs turite mokėti angliškai arba prancūziškai, 
kad galėtumėt tapti Kanados piliečiu. <

Anglų arba prancūzų kalbos kursai rengiami daugelyje vietovių. 
Informacijai susisiekite su savo pradžios mokyklos vedėju, arti
miausiu pilietybės bei imigracijos atstovu, parapijos klebonu ar 
su šiuo savaitraščiu.

Kodėl neįsiregislruoli šiandien?

GUY FAVREAU, 
Minister of Citizenship 

and Immigration

tai. Nepalyginamai didesnio susi-Londonas. — Per šių metų še- L____ x .
šis pirmuosius mėnesius į Kanadą domėjimo susilaukia Australija, i 
imigravo 11.396 britai. Praėjusių kurią šiemet jau išvyko 156.000 
metų tame pačiame laikotarpyje britų.
Į Kanadą yra įvažiavę 6.963 bri-

LIETUVIO ADVOKATO 
{STAIGA 

NEIMAN, BISSETT

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

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

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. I-ar<ni<ma*»<s 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

i

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPATTTS

t

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Tele! įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

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

Telefonas LE. 2-5191

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Temenąs LE. 2-5461
Mokome su stYJdartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir tettUw pa
mokos nemokamai.

Nauji tėvų 
nutarimai
(Atkelta iš 5 psl.)

vokai, rašomoji mašinėlė, 
kava mokytojams)

Knygų, pažymėjimų, sąsiuvinių 
bei dienynų spausdinimas 670.00

Mokytojams algos
Lituanistiniams kursams 

knygos bei. nuoma
Įvairios išlaidos (dovanos 

abiturientams, Kalėdų Eglutė, 
salės nuoma, mokytojams 
parengimai, čekių keitimas, 
išleistuvių dovanos ir pan.) 1.125.76

100.34

5.032.00

136.81
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Iš viso pajamų 
Iš viso išlaidų

Iš viso: $7.944.91
$9.215.25
$7.944.91

Lieka sekantiems metams $1.270.34
“Maironio” šeštad. mokyklos 
išlaikymui 1962-63 m. aukojo:

Organizacijos —
Prisikėlimo parapija 
Toronto Liet. Kredito

Kooperatyvas “Parama”
Šv. Jono Kr. parapija 
KLB Toronto apyl. 
KL Kat. Moterų Dr-jos

Prisikėlimo par. skyrius 
Ontario Liet. Medikų ir

Odontologų Draugija 
KL Kat. Moterų Dr-jos

šv. Jono Kr. parap. skyr.
Toronto Liet. Medžiotojų ir 

žūklautojų klubas
Prisikėlimo Kat. Vyrų Dr-ja 
Šv. Jono Kr. Pašalp. Dr-ja 
SLA 236 kuopa 
LKK Savanorių-Veteranų

Toronto skyrius
Tautininkų Sąjunga
Vilniaus Kr. Liet. Sąjungos

Toronto skyrius

$1.000.00

1.000.00
755.00
250.00

100.00

75.00

50.00

25.00
25.00
25.00
15.00

10.00
10.00

.10.00

Asmenys
$3.350.00

S. Jakaitis
Dr. A. Pacevičius
J. Andriejauskas
A. čižikas
A. Misevičius
Dr. J. Urbaitis
Dr. J. Yčas
Dr. A. Valadka
J. V. Margis
High Park Food Market
S. Olekienė
Punkris ir Krasauskas

(Parkside Meat Market)

$50.00 
36.00 
25.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00

5.00

$191.00

Iš viso $3.541.00

JAV prasideda rinkiminė kova. 
Prezidento rinkimai Įvyks kitais 
metais. Demokratai kol kas turi 
vieną kandidatą. Pas respubliko
nus rungiasi keli. Pirmauja sen. 
Goldwateris, paskui jį eina gu- 
bern. Rockefelleris.

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi 
Tek 532-7733

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

Sav. R. STASIULIS

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 įvaikius kilimus.

Automatinis etetira valymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947 
24 Humberview 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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 14165 • <72 lemdowne Ave.

Kruppas aviacijos 
pramonėje

žinomas vokiečių pramoninin
kas Kruppas nupirko V. Vokieti
jos “Focke-Wulf” aviacijos bend
rovę, kuri karo metais buvo pa
garsėjusi geriausiais vokiečių 
naikintuvais, tolimo skridimo 
bombonešiais ir žvalgybiniais 
lėktuvais. Kruppas ją sujungia su 
savo “Weserflug” bendrove. Tai 
bus stambiausias lėktuvų gamy
bos fabrikas V. Vokietijoje. Nau
josios bendrovės 43% šėrų pri
klauso amerikiečių “United Air
craft” b-vei. “Weserflug” šiuo 
metu gamina Vokietijos aviacijai 
amerikiečių “F-140G Starfighter” 
naikintuvus, prancūzų “Noratlas” 
transportinius lėktuvus ir vokiš
komis markėmis remia amerikie
čių “Sikorsky Aircraft” bendro
vės pastangas pagerinti transpor
tinį malūnsparnį. Ateities .pla
nuose yra numatytas sprausminis 
keleivinis lėktuvas, kuris į orą 
pakiltų vertikaliai.

• American Airlines planuoja 
užsakyti 6 Concorde' britų-pran- 
cūsų gamybos keleivinius lėktu
vus, skrendančius 1.400 myliu į 
valandą. Tai smūgis amerikiečių 
aviacijos fabrikams.

• Anglas konvertitaSj benedik
tinas Butler, pakeis 82 m. kardi
nolą Bea, Vatikano sekretoriato 
pirmininką Krikščionių Vienybei 
atstatyti. Tai turėtų įvykti po Il
sios santarybos sesijos.

• Paryžiaus dienraštis “Le 
Monde” apie planuojamą kasti tu
nelį tarp Anglijos ir Prancūzijos 
linksmokai pastebi: — dviguba 
vamzdžių linija — viena prancū
zu šampanui, kita škotų degtinei 
— geriau pasitarnautų.

„ŠYPSENOS..
Atvyko kalbėtis

— Gaila, — sako tarnaitė, — 
mano šeimininkas negali priimti, 
jis išsisuko ranką.

— Tai nieko, — sako intere
santas, — aš čia su juo ne ristis, 
bet kalbėtis atvykau..

Įžymus dirigentas
Žymus anglų dirigentas repeta

vo su orkestru.
— Pirmasis valtornistas nuolat 

groja vidurinius taktus pergar- 
siai, — šūktelėjo dirigentas.

— Ką? — nedrąsiai prabilo 
vienas fleitistas. — Pirmasis val
tornistas dar neatėjo.

— Gerai, — tarė supykęs diri
gentas; — kai jis ateis, pasakyk, 
kad jis groja pergarsiai...

Kur Eichmauas?
čikagiškė raudonoji “Vilnis” 

kartą šūktelėjo:
— O kur šiandien yra Eichma- 

nas?
“Vilniai” norėtųsi atsakyti:
— O gi ten, kur Hitlerio ir 

Eichmano draugas Stalinas...
Parinko Pr. Al.

■X-

Pa j ieškojimai
ZUBRICKUI ZIGMANTUI yra laiš

kas iš Lietuvos. Rašo Monika Lazaus
kaitė, iš Vilkininkų km., Leipalingio 
valse. Yra svarbių žinių. Atsiimti iš A. 
K. 73 GoreVale Avė., Toronto 3, Ont.

SOFIJA IVOŠKEVICIŪTĖ, gimusi 
1912 m., Stulgių parap., Vaidatonių 
km., Skaudvilės valsč., Tauragės ap., ir

KRISTINA ŽUTAUTIENE - Ivoške- 
vičiūtė, gimusi 1913 m., Vaidatonių k., 
Stulgių par., Skaudvilės valsč., Tau
ragės apskr.

Šie asmenys buvo mano kaimynai; 
nuo 1944 m. jokių žinių neturiu apie 
juos. Aš išvažiavau į Austriją, jie — į 
Vokietiją. Žinantieji apie juos prašo
mi pranešti: Joseph Šimkus, 3040 N. 
Davlin Ct., Chicago 18, Ill., USA.

AP DRAUDA
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. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENE
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Ave.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St)

D R. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

(prie Geoffrey St)
T E i j. 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^tt 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

10 vai. ryto iki 4 vaL 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. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
vaškas, popiensi šepečiai, 

r 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. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132



Ateitininkų žinios, studentų ir skautų veikla — 8 psl.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį, Misijų dieną, 

savo maldose prisimename Vieš
paties įsakymą nešti evangeliją 
visai žmonijai. Šį uždavinį pa
remkime nuoširdžia malda ir me
džiagine auka sekmadienio spe
cialioje misijų rinkliavoje.

— Gyvojo Rožinio narių susi
rinkimas šį sekmadienį, spalio 20 
d., po 9.30 Mišių par. salėje. Dr- 
jos intencija Mišios — 9.30 v.

— Padėkos sekmadienį specia
lios pamaldos atlaikytos G. Ga
nytojo stovyklos koplyčioje lietu
viams, gausiai atsilankiusiems į 
vasarvietę. Stovyklos pastatai pa
ruošti žiemojimui. Už pagalbą 
darbe dėkojama V. Aušrotu!, P. 
Bražukui ir K. Kaknevičiui.

— Tikybos pamokos mokslei
viams — sekmadieniais po 11 vai. 
pamaldų.

—- Jaunimui choro repeticijos 
penktadienį 6 v.v. ir šeštadienį— 
po liet, mokyklos pamokų. Alto
riaus berniukų Mišioms tarnauti 
pratybos pamoka penktadienį 6 
v.v. zakristijoje.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Lakeview, Argyle, Fox- 
ley, Rusholme Rd. ir Dovercourt.

— Rudeninis lietuviškųjų ka
pinių lankymas — lapkričio 3 d., 
3 vai. p.p.

— Sekmadienių vakarais vyks
ta jaunimo klubo pobūviai, kas
kart sutraukdami vis daugiau lie
tuviškojo jaunimo. Pobūviai pa
įvairinami kultūrine, jaunimui 
taikoma programa, kurią paruo
šia klubo nariai. Klubui vadovau
ja kun. J. Staškevičius, kuris, 
pats būdamas jaunosios lietuvių 
kartos atstovas, būna salėje ir vi
sus susirinkusius stengiasi įtrauk
ti į programas. Pobūviai vyksta 
kas sekmadienį 7.30 v.v. Kviečia
me į juos atsilankyti visą lietu
višką kolonijos jaunimą.

— Pakrikštyta: Dovydas An
gelas Civiero ir Jonas Vytautas 
Gvazdaitis.

— šį šeštadienį, 8 v. r. pamal
dos už a.a. Florijoną Vaičiūną, o 
sekmadienį 11 vai. pamaldose pri
simenama Aušrotų šeimos miru
sieji. Šias pamaldas užprašė šv. 
Jono Kr. parapijos KLK Moterų 
Dr-jos skyriaus valdyba.

Solidarumo įnašo vajus
Toronto apyl. valdyba paskuti

niuose v-bos posėdžiuose svars
tė solidarumo įnašo vajaus klau
simą. Atėjus rudens sezonui, ar
timiausioje ateityje numatoma pi
nigų rinkimas prie bažnyčių, L. 
Namuose ir lankant šeimas na
muose. Apylinkės valdybai pa
grindinės pajamos ir yra iš soli
darumo įnašų — $2 nuo kiekvie
no suaugusio darbą turinčio lietu
vio. Iš surinktų pinigų valdyba 
pagelbsti šeštad. liet, mokyklai, 
jaunimo stovykloms bei visokiai 
lietuviškai kolonijos veiklai A.

Taut. Fondui vajaus metu auko
jo: $15: kun. P. Ažubalis, dr. J. 
Yčas; $5: kun. B. Pacevičius, E. 
Jokubpreikštas, P. Skablauskas, 
St. Janavičius; $4: Pr. Putna, K. 
Lembertas; $3: L. žičkus, M. Pet
raitytė, V. Blockis, A. Gotceitas, 
A. Stulginskas.

Mykolas Januška iš Winnipego 
aplankė “TŽ” redakciją, spaustu
vę ir paliko auką $5. Jis dalyva
vo ‘Dainavos” ansamblio koncer
te St. Catharines, KLB tarybos 
suvažiavime ir susitiko su savo 
broliais. Winnipege jis yra para
pijos komiteto pirm, ir visuome
nės veikėjas, daug dirbęs lietuvy
bei, ypač senosios išeivijos eilėse.

J. Samulevičius, anksčiau nusi
laužęs koją, sveiksta namuose. Jis 
yra šv. Jono Pašalp. Dr-jos iždi
ninkas.

Serga. — Princess Margaret li
goninėje iš Sault Ste. Marie atvy
kęs gydosi Mykolas Kengrys. šv. 
Mykolo ligoninėje jau ilgesnis lai
kas guli p. Klevinienė. Vaikų li
goninėje po operacijos gydosi 8 
metų Liucija Matusevičiūtė. Wes- 
tone* savo namuose serga Br. 
Ūkelis.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šią savaitę lietuvių pranciš

konų provincijolas T. J. Gailiu- 
šis, OFM, oficialiai ir kanoniškai 
vizituoja Prisikėlimo parapiją ir 
vienuolyną.

— Pr. šeštad. vakare visi reko
lekcijoms išvykę pranciškonai 
grįžo atgal į parapiją. Nuoširdi 
padėka kun. Br. Jurkšui už pr. sa
vaitę teiktą pagalbą parapijos 
darbuose.

— Šis sekmadienis skiriamas 
aukoms ir maldoms už misijas. 
Joms paremti per visas Mišias da
roma speciali rinkliava.

— Šį sekmad. po 10 vai. Mišių 
pradedamos katechetinės pamo
kos vaikučiams. Jas privalo lan
kyti visi, kurie ateinantį pavasa
rį eis pirmosios Komunijos ir tie 
vaikučiai, kurie, nors jau ir pri
ėmę pirmąją Komuniją, šiuo me
tu lanko nekatalikiškas pr. mo
kyklas. Pamokos bus kas sekmad. 
po 10 vai. Mišių Liet. Vaikų Na
muose. Dėstys N. Pr. M. seserys.

— Šį sekmad., po 10 vai. Mi
šių, aktorių kambariuose prade
damos religijos pamokos gimna
zistams. Šias pamokas privalo 
lankyti visi gimnazistai, kurie mo
kosi nekatalikiškose gimnazijose. 
Katalikiškas gimnazijas lanką 
gimnazistai taip pat kviečiami, 
nors jiems tos pamokos nėra pri
valomos. Dėstys T. Kornelijus.

— Par. choro bendros repetici
jos— šį antrad. ir ketvirtad., 
7.30 v.v., muz. studijoj. Kadangi 
pasirodymas Kristaus Karaliaus 
šventėje jau čia pat, maloniai 
kviečiame visus choristus gausiai 
dalyvauti.

— Jaunimo choro bendra re
peticija — šį penktad., 6.30 v. v., 
muzikos studijoje.

— Kviečiame visus per spalio 
mėn. uoliai kalbėti rožinį namuo
se. Bažnyčioje rožinis kalbamas 
šeštadieniais 7.30 v.v. ir sekma
dieniais po Sumos, kuri šį mėne
sį yra skaityta, šeštad. vakarais 
per rožinio pamaldas klausomos 
išpažintys.

— šį šeštad., 9 v. ryto, laiko
mos p. Dranginienės užprašytos 
Mišios už a.a. Anelę Vaičienę, jos 
2 metų mirties proga.

— Jaunimo sekmadieninis pa
silinksminimas—šį sekmad., 7.30 
v.v. muzikos studijoje. Kviečiame 
visą lietuviškąjį jaunimą.

— Kitą savaitę par. kunigai 
lankys parapijiečius Downsview 
mieste. Taip pat tą savaitę bus 
baigtas Etobicoke ir Islington 
miestų lankymas.

— Pakrikštytas Juozo ir Elvy
ros Vosylių sūnus Vincentas Ta
das; Juozo ir Katarinos Sadlerių 
sūnus Davis Valentinas; Andriaus 
ir Irenos Sabaliauskų dukrelė Ire
na Rasa; Vytauto ir Emilijos Gra
bauskų sūnus Vitas Tauras And
rius.. Tėvelius nuoširdžiai sveiki
name, o jauniesiems meldžiame 
gausių Dievo malonių!

Ponia O. Benstead-Kazlauskai- 
tė su savo vyru ir dukra Nina iš 
Vankuverio lankėsi Toronte pas 
p; Yokubynus. Ta proga aplankė 
ir “TŽ”, kuriuos jie nuo seno re
mia. O. Benstead yra gimusi Ka
nadoj, liet, mokyklos nelankiusi, 
bet gerai kalba ir rašo lietuviškai. 
Jos dukra Nina yra žymi muzikė 
ksilofonistė, jau daug kartų pasi
rodžiusi koncertuose ir televizi
joj-

‘Verslo” Sąjungos investacijų 
sekcija vėl atnaujina savo darbą 
penktadieniais, 8 v.v. Liet. Na
muose. Diskusijos vyksta verslo 
klausimais. Suinteresuotieji kvie
čiami dalyvauti.

Uždaros moterų rekolekcijos 
ruošiamos KLK Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo par. skyriaus lapkri
čio 29-30 ir gruodžio 1 dienomis 
specialiuose rekolekcijų namuose 
rytų Toronte.

Rekolekcijas ves Romos lietu
vių kolegijos dvasios vadas prel. 
V. Balčiūnas. Moterys, kurioms 
sąlygos leidžia, kviečiamos šiose 
rekolekcijose dalyvauti. Iš namų 
išvykstama penktadienio vakare 
ir grįžtama sekmadienio pavaka
ry. Mokestis — $12 asmeniui.

Vietų skaičius ribotas, todėl su
interesuotos nedelsiant prašomos 
registruotis pas skyr. pirm. D. Re- 
ginienę tel. RO 2-1847.

Tautinių šokių grupė “Ginta
ras” pradeda savo darbo metus, 
šia proga pirmiausia norime pa
dėkoti visiems, kurie savo auko
mis padėjo mums nuvykti į ant
rąją tautinių šokių šventę Čika
goje. Šiuo metu grupė jau turi 
prieš akis visą eilę pasirodymų ir 
gastrolių. Pirmasis šių metų pa
sirodymas bus SLA šokiuose To
ronte. Po to esame kviečiami vyk
ti į Klevelandą ir Detroitą, o pa
vasarį numatytas mūsų didysis 
pasirodymas pasaulinės parodos 
metu Niujorke.

Stovėdami prieš didelius užda
vinius matome, kad mūsų grupei 
trūksta šokėjų — po vasaros atos
togų jų skaičius sumažėjo, ypač 
berniukų. Tad kviečiame visą lie
tuviškąjį jaunimą (virš 16 metų) 
įsijungti į mūsų eiles. Laukiame 
paskambinant — mergaitės G. 
Rinkūnaitei LE 5-9397, berniukai 
— J. Karasiejui LE 3-8733.

“Gintaro” valdyba

Lietuvos laisvės kovai reikia 
daug geru talkininkų ir lėšų. 
Paremkime ją savo auka!

Išnuomojami kambariai su baldais se
nesnio amžiaus žmonėms arba šeimai 
su vienu vaiku; prie bažnyčios, arti 
parko. Skambinti EM 84189 kiekvie
nu laiku.
PARDUODAMA pigiai 3 lietuviškos 
juostos. Tel. RO 2-0498.
39 MYLIOS NUO TORONTO, prie 
Simcoe ežero, Keswick, Nida St., par
duodami geri sklypai vasarnamiams ar 
nuolatiniam gyvenimui. Norint supras
ti tu sklypų vertingumą, patartina pa
matyti, kaip kiti jau yra gražiai, kom
fortiškai ten Įsikūrę: vieni iš jų kas
dien važinėja Torontan, kiti
ninkai sveikai džiaugiasi vasarvietės ir 
miesto patogumų gyvenimu. Norima 
greitai parduoti, todėl kainos sumažin
tos (pradedant $900). Kreiptis: Kaške- 
lis LE 4-8459, 1524 King St. W., To
ronto 3, Ont.

pensi-

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
VEDYBŲ TIKSLU lietuvis nori susi
rašinėti su lietuvaitėmis 2040 metų 
amžiaus. Laiškus siųsti: Vedybininkui, 
"TŽ” administracija, 941 Dundas St. 
W., Toronto 3, Ont. Telefoniniai pasi
teiravimai nepriimami.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal!, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, SudburĮ 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. Namų AM. 
1-0537.

Jau pats laikas užsakyti
ŠVENTĖM SKIRIAMUS DOVANŲ SIUNTINIUS GIMINĖMS Į LIETUVĄ.
Patogiausias būdas yra užsakyti per “TAURO” ir kt. Europ. b-vių atstovą 

ST. PRAKAPĄ, tel. RO 7-9088, 
18 BROOKSIDE AVE., TORONTO 9, ONT.

Įvairūs maisto siuntiniai, eksport. medžiagos, akordeonai ir kt. Keli pvz.: 
SSSR nr. 51: 20 sv. kiaul. taukų, 20 sv. rūkytų lašinių — tik $51.85 
SSSR nr. 33: 20 sv. kiaul. taukų, 10 sv. cukraus, 10 sv. ryžių — tik $33.60 
Akordeonai 120 bosų 3 ir 2 reg. ____ - __________ —-—tik $155.00
Medž. užs. nr. la: 3% yrd. pasirinkimas iš 20, 3% yrd. pasirinkimas, 3 yrd. 
vyr. ar mot. apsiaust., 3 viln. skar., 1 viln. vyr. ar mot. megzt.—tik $109.50 
Taip pat visa kita galite pasirinkti iš daugybės pavyzdžių. Paskambinus 
atvažiuoju į namus, kur be jokio sunkumo galite pasirinkti kas patiks ir 
sudaryti siuntinį pagal savo norą. Iš provincijos atvažiavusiems patarnau
ju ir savaitgaliais. Rašykite ir teiraukitės platesnių informacijų. Pristaty
mas per 3 - 6 savaites. Visi siuntiniai yra apdrausti.

LIETUVIAI ATIDARĖ 
NAUJĄ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBE

ALBION MOTORS
R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030

PARDUODAMI: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, CORVAIR, CORVETTE (SPORTINIS) 
IR OLDSMOBILE AUTOMOBILIAI BEI CHEVROLET SUNKVEŽIMIAI.

Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-fai.

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.

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:

JUOZAS STALIORATITS JONAS MASIONIS
Namų tel. RO. 2-2407 Tel. Bolton 857-1630

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

SLA 236 TORONTO KUOPA, SPORTO KLUBAS “VYTIS” IR 
ŠOKIŲ GRUPĖ “GINTARAS”

RUOŠIA TRADICINĮ
• *

Rudens Baliu^
KURIS ĮVYKS SPALIO 26 D. PRISIKĖLIMO SALĖJE.

- Gros Olympia orkestras, bus premijuojami šokiai.
Vyks loterija. Veiks geras bufetas.

Pradžia 7 vai. vak.

Šv. Jono Palaipinės Dr-jos su
sirinkimas šaukiamas šį sekma
dienį, spalio 20 d., 3 vai. p.p., sa
lėje virš “T. žiburių”. Visi nariai 
po ilgų vasaros atostogų kviečia
mi dalyvauti. Valdyba

Kariuomenės atkūrimo 45-jai 
metinei sukakčiai paminėti, kūrė- 
jų-savanorių, karių sąjungos ir 
saulių kuopos valdomieji organai, 
dalyvaujant Bendruomenės apy
linkės atstovams, spalio 7 d. Liet. 
Namuose turėjo bendrą pasitari
mą dėl minėjimo programos.

Minėjimas bus ruošiamas lap
kričio 24 d., sekmadienį, 5 v. p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje, kur 
numatyta žuvusių už Lietuvos 
laisvę pagerbimas, trumpa^ pa
skaita ir meninė dalis.

Eilės tvarka šiais metais minė
jimą praves kariai, kuriems atsto
vaus H. Stepaitis. Jis yra ir minė
jimo pirmininkas.

- Kūrėjai-savanoriai tą dieną 11 
vai. abiejose bažnyčiose užprašė 
šv. Mišias už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės. Smulkesnė programa 
bus paskelbta vėliau. Bs.

Iš “Dainos” veiklos
Rugsėjo 29 d. įvyko pirmas po 

vasaros atostogų susirinkimas pas 
narę J. Kulikauskienę. Buvo labai 
malonu matyti Br. Dambrauskie
nę, po ilgos ir sunkios ligos su
stiprėjusią. Džiugu, kad ir pirm. 
K. Butienė dalyvavo; po kojos su- 
sižeidimo, kad ir lazdele pasi
ramsčiuodama, ne tik susirinki- 
man atvyko, bet ir padarė prane
šimą apie “Dainos” veiklą.

“Dainos” loterija įvyks gruo
džio 6 d. Liet. Namų virš, salėje. 
Be to, gauta T. pranciškonų salė 
kartūno baliui — geg. 2 d./1964 
m. Narės prašomos jau rūpintis 
rinkimu fantų loterijai.

Sekantis susirinkimas — pas 
narę Valę Rasiulienę, spalio 27 
d., 3 vai. p.p., 162 Exbury, tel. 
CH 1-0895. Visos narės prašomos 
dalyvauti ir atsikviesti po naują 
narę!

Ačiū mielai Kulikauskienei ir 
jos mamytei už gražų priėmimą 
ir lietuvišką vaišingumą. M.F.Y.

United Appeal—jungtinė rink
liava Toronto miesto labdaros įs
taigoms bus vykdoma iki lapkri
čio 3 d. Siekiama surinkti $9.900. 
000. Davėjų mieste yra 620.000, 
rinkėjų — 40.000.

Ontario prancūzai pradėjo leis
ti savo mėn. laikraštį “L’Alouet- 
te”. Redaktorius - leidėjas Mare 
Foisy . 100 mylių plote aplink To
rontą yra 148.684 prancūzai.

PADĖKA
Išlydint kun. Pr. Vaserį į tolimąją 

Australiją jo išleistuvių proga nuošir
džiai dėkoju: kun. kleb. P. Ažubaliui 
už gerą širdį duodant sąlygas tas iš
leistuves suruošti. Jis globojo ne tik 
mane, bet dargi ir mano brolį kunigą 
palydėjo su išskrendančiais rudens 
paukščiais į šiltuosius kraštus.

Dėkoju šv. Jono Kr. par. chorui ir 
jo vadovui muzikui St. Gailevičiui už 
gražią muziką ir giesmes pamaldų me
tu, kurios buvo laikomos kun. Prano 
jo dangiškojo globėjo dieną. Ypatinga 
padėka panelei sol. J. Liustikaitei, taip 
gražiai praturtinusiai tas pamaldas sa
vo maloniu ir patraukiančiu balsu.

Mano nuoširdžiausias ačiū Prisikėli
mo par. klebonui Tėvui Placidui, OFM, 
už malonų pagerbimą ne tik savo atsi
lankymu, bet ir už malonų atsisveiki
nimo žodį. Džiugu, kad šv. Pranciš
kaus dieną kun. Pranciškus buvo išly
dimas į tolimus kraštus nuoširdžiais ir 
lietuviškais Tėvo pranciškono žodžiais.

Nuoširdžiausia padėka Windsoro kle
bonui kun. D. Lengvinui, nepagailė
jusiam net tolimo kelio ir taip links
mai nuteikusiam visus. Lietuviškiau
sias mano ačiū ir kun. dr. Pr. Gaidai, 
kun. Br. Jurkšui, kun. J. Staškevičiui, 
dr. A. Pacevičiui, A. Rinkūnui, J. Ra
čiui, p. K. Arlauskienei, panelei Kal
vaitytei už taip mielas atsisveikinimo 
kalbas.

Lenkiu savo dėkingą galvą ponioms:- 
Sriubiškienei, Ramanauskienei, Eidu- 
kaitienei, Bytautienei, Lenkaitienei, 
Lukošienei ir kitoms, kurios savo triū
su sugebėjo visa tai padaryti. Jos savo 
triūsu dar kartą įrodė lietuvišką nuo
širdumą.

Dėkoju visiems atsilankiusiems, ku
rie suprato ir su nuoširdumu atsiliepė 
į mano kvietimą ir atvyko pagerbt ir 
išlydėt mano brolio kunigo tolimon 
Australijon. Pagerbėt jį ne tik savo at
silankymu, bet ir apibėrėt jį ir asme
niškom dovanom. Jūsų, sesės, broliai, 
toks atsinešimas tai tikra lietuviška 
pagarba išvykstančiam lietuviui kuni
gui ir grįžtančiam į toli paliktus lietu
viškus arimus.

Galiausiai dėkoju ponui J. R. Sima
navičiui, kuris taip sumaniai pravedė 
tą kuklą kavutę, įkvėpdamas jai iš
kilmingumo dvasią.

Dar kartą visiems nuoširdus lietuviš
kas ačiū. Jūsų lietuviškas nuoširdumas 
niekad neišdils iš dviejų brolių trem
tinių širdžių. J. Vaseris ir šeima
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• 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 
(prie Dundas - Keele)

Tel.: biznio 769-5171 
vakarais 762-9759

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

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

PRIE HUMBER UPES. $31300, 17 kambarių naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 į mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, didė
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 Part ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.
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Mokytojų Dienos Toronte
Papildomai pranešama, kad KL 

B-nės Kultūros Fondo rengiamos 
Mokytojų Dienos yra neatidėtos 
ir įvyks lapkričio 2-3 d. Toronte.

PROGRAMA
šeštadienis, lapkričio 2 d.
9 vai. — registracija Prisikėli

mo muzikos studijoje
9.30 — Atidarymas — prezi

diumo kvietimas — invokacija — 
sveikinimai

10 vai. — Pirmoji diskusinė 
tema: “Mokinys (vaikas ir jaunuo
lis) šeimoje”. Prelegentai: L. 
Stankevičius ir J. Blauzdžiūnie- 
nė. Diskusijos.

12 -14.30 — Pietų pertrauka
14.30 -16.30 — Antroji disku

sinė tema: “Mokinys (vaikas ir

jaunuolis) mokykloje”. Prelegen
tai: I. Grabošaitė ir A. Rinkūnas. 
Diskusijos.

17 -19.30 — Trečioji diskusinė 
tema: “Mokinys (vaikas ir jaunuo
lis) visuomenėje”. Prelegentai: O. 
Gailiūnaitė ir Tėvas Rafaelis, 
OFM. Diskusijos.

Sekmadienis, lapkričio 3 d.
9 vai. — Pranešimai iš vieto

vių, pedagoginės aktualijos, klau
simai ir sumanymai.

10.30,— Uždarymas.
11 vai. — Dalyvių pamaldos 

Prisikėlimo parapijos bažnyčioje.
Pastaba: Visais reikalais (infor

macijos, nakvynės ir t.t.) prašo
me kreiptis į Kultūros Fondo įga
liotinį Toronte K. Manglicą, 378 
Crawford, Toronto. Tel. 763-1957.

MONTREAL, Que.
KLB tarybos suvažiavime St. 

Catharines, Ont., dalyvavo 11 
montrealiečių — valdybos, tary
bos ir Kult. Fondo narių. Visi ak
tyviai reiškėsi suvažiavimo dar
buose.

J. Kardelis, “NL” red., buvo 
išvykęs į Niujorką dalyvauti Liet. 
Valstiečių Liaudininkų S-gos su
važiavime, kuriame buvo paminė
tas jos 75 m. jubilėjus.

Sesuo Margarita, liet, vaikų 
darželio vedėja, buvo išvykusi į 
Torontą dalyvauti vienuolynų vir
šininkių kursuose.

Jaunimo popietės N. Pr. M. se
serų vienuolyno patalpose įgauna 
vis daugiau populiarumo — lan
kytojų skaičius gausėja, o ir tėvai 
ima jomis dougiau domėtis. Tai 
graži iniciatyva, kurią reikėtų vis
pusiškai remti.

Katalikės moterys planuoja 
naują veiklos sezoną. Valdyba ta
riasi, kaip sėkmingiau organizuo
ti veiklą. Pernai kat. moterys pa
rodė labai gražią ir plačią inicia-

Lietuvių įgytos žemės statybai 
Dixie-Queen Elizabeth prie Etobi
coke upelio baigiamos išparduoti. 
Tai didžiausias lietuviško kapita
lo telkinys Kanadoje, o gal ir JA 
V-bėse. “Alka Development Co. 
Ltd.” pardavė arti 300 sklypų. 
Vidurkio kaina už sklypą — 
$6.500. Lietuviai statybininkai 
pastatė ir pardavė eilę gražių 
namų.

Vladas ir Ona Mikšiai su duk
rele Regina persikėlė į Los An
geles. Sūnus Ričardas ir duktė 
Virginija dar liko Kanadoje.

“Life” žurnalui parašė laiškus 
visa eilė torontiškių. Juose pro
testavo prieš “Life” palankumą 
tautų pavergėjui Sov. Sąjungai, 
parodytą specialiame nr. Pr. Al- 
šėnas, St. Dargis ir kt. gavo iš 
“Life” redakcijos atsakymus, ku
riuose pabrėžiama, kad ji visada 
yra rėmusi Pabaltijo tautų laisvę 
ir nurodo straipsnius, kuriuose 
užtariamos pavergtosios tautos.

Gražina Anysaitė-Siliūnienė šią 
vasara baigė Rosary College, Ri
ver Forest, Ill., magistro laipsniu 
bibliotekos mokslus. G. Siliūnienė 
turi B.A. laipsnį iš istorijos ir 
šiuo metu ruošiasi antram magist
ro laipsniui iš vokiečių kalbos ir 
literatūros. Ji gyvena Čikagoje ir 
yra torontiškių dr. Martyno ir Va
lerijos Anysų duktė.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS BAN-
KELIO narių įnešti indėliai prašoko 
$600.000. Narių skaičius šiuo metu — 
720. Kas savaitgalis dar vis prisideda 
naujų narių, kurie anksčiau taupydavo 
kanadiškuose bankuose. Pirmieji ban
kelio veikimo metai savo augimu buvo 
tikrai rekordiniai. Taip pat didėja ir 
skolintojų skaičius, nes skolinimosi są
lygos yra geresnės negu bankuose ar 
finansų b-vėse. Be to, visos paskolos, 
kaip ir indėliai, yra apdrausti. Skoli
ninkui mirus, jo skola nurašoma ir ar
timiesiem nereikia jos grąžinti.

Beveik visi bankelio indėliai yra in
vestuoti; vien tik nekilnojamo turto 
paskolos siekia arti $300.000.

Tėvai raginami atidaryti sąskaitas 
savo vaikams, kad jaunimas įprastų iš 
anksto taupyti savame lietuviškame 
banke. Kreipiamės taip pat į lietuvius, 
dar taupančius kanadiškuose bankuo
se, pernešti santaupas pas savus, kur 
ir nuošimtis mokamas didesnis, ir gy
vybės apdrauda duodama nemokamai, 
ir pelnas tenka patiems taupytojams.

Bankelio darbo valandos: pirmad. 
10-1 vai., penktad. 5-8 v.v., šeštad. 
10 • 12 vai. ir sekmad. 9.30 • 1 vai. Tel. 
533-7647. K.

tyvą. Reikia tikėtis, jos ir šiemet 
tęs plačios apimties veiklą.

Premjeras L. B. Pearsonas kre
dito unijoms jų dienos proga at
siuntė sveikinimus. Pirmoji kre
dito unija buvusi įsteigta Levis 
miestelyje reporterio A. Desjar
dins prieš 60 metų. Kr. unijų 
šventė — spalio 17 d.

Aušros Vartų parapijos 
vajui aukojo: J. Adomėnas, 
J. Baltuonienė, J. Ciplijauskaitė- 
Tanner, B. Geležiūnas, Z. Lapi
nas. Bažnyčios fondui $100 įteikė 
dr. J. Mališka. Visiem aukotojam 
esame labai dėkingi.

“Lito” balansas spalio 1 d. buvo 
$810.000, narių 818, depozitorių 
50. Per rugsėjo mėn. pajamų gau
ta $84.500 ir išmokėjimu pada
ryta $73.000.

T. J. Vaišnys, SJ, buvęs 14 me
tų “Laiškai Lietuviams” redak
torius, šiuo metu studijų reikalais 
yra išvykęs į Vašingtoną. Į Mont
real! ketina atvykti galbūt lap
kričio mėn. čia jo laukia plati 
veiklos dirva. Kun. Zaremba yra 
paskirtas į Braziliją, Sao Paulo, 
kur T. jėzuitai steigia naują cent
rą. Ten jau išvyko T. J. Kidy
kas, SJ, ir T. J. Bružikas, SJ. T. 
Zaremba, SJ, anksčiau yra gyve
nęs Čilėj ir gerai moka ispanų k.

Dr. J. Mališka, žymus odonto- 
logas, pakviestas dėstyti į Mont- 
realio un-tą. Jis yra studijavęs 
Belgijoj Liuveno un-te ir baigęs 
Montrealyje. Būdamas Belgijoj 
dalyvavo visuomeninėj lietuvių 
veikloj. Dabar profesinio darbo 
gausumas neleidžia joje aktyviai 
dalyvauti.

Keletas šeimų rengiasi persi
kelti į Kaliforniją. Pernai išvyko 
27 asmenys, šiemet — apie 30. 
Tai nuostolis kolonijai, nes žy
mesnio tautiečių skaičiaus išsikė- 
limas atsiliepia Į visuomeninį gy
venimą ir pasunkina lietuviškų 
institucijų išlaikymą.

Montrealis. — Japonų civilinės 
aviacijos Cargo Airways nupirko 
Canadair Ltd. bendrovės 3 trans
portinius lėktuvus CL-44.

District Estate 
Brokers

Montreal Real Estate Board Nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS 

P. ADAMONIS — RA 2-4735 
P. JASUTIS — LA 2-7879 
M. ROTH — RE 7-9353

Royal Globe - 
London-Lancashire

APDRAUDOS BENDROVĖS
360 St. James St teL VI. 4-2041 

yra atstovaujamos:

Adomonis 
Insurance Agency

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
Mūsų darbą visuomet galite 

patikrinti centre:
Automobiliai —

Mr. G. Lamoureux — Supt. 
Pastatai — Mr. P. Dale — Supt 
Rezidenciniai —

Mr. F. R. Olsen — Supt. 
Nuostolių apmokėjimas —

Mr. M. McDuff — Supt 
Inspektorius — Mr. K. Tambling 
B-vės Asst. Manager—Mr. P. Chicoine 
B-vės Gen. Manager — Mr. S. Allard

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito ir A ętf 
Kooperatyve ' UI IMO

Adresas: 1465 De Sese Street, Montreal 26, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4Ja%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas 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.




