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Jaunimas bendruo e/e
E4'*BBr r

Tiesiami keliai vienybei! Vieninga lietuvių politinė vadovybė
šiandie-Visos tautos ir visais laikais turi jaunimo pr 

ną ji svarstoma ir Europoj, ir Amerikoj nauju 
pati problema iškyla vis naujais pavidalais. Auklėtojai laužo gal
vas, kaip tą jaunimą paruošti kultūringam gyvenimwZ *—5 
nusiteikusios grupės nesidrovėdamos užlieja jį filmui 
ziniais, komikiniais vaizdais. Jaunimo proveržis į savana 
moję ir aplamai visuomenėje pokariniais laikais gero

televi- 
mą šei- 

______________________ išsiplė
tė. Tą jąučame visi ir lietuviškame gyvenime, kurio tėkmė yra 
verčiama lygiuotis su bendrąja. Jau kelinti metai' girdime čia 
vienur, čia kitur mūsų jaunųjų nusiskundimus, kad jie neįsilei- 
džiami į lietuviškų organizacijų — politinių, visuomeninių, kul
tūrinių — viršūnes. Stovyklinėse diskusijose ię šį! ‘ 
muose jaunieji nepagaili kritikos vyresniesiems? 
prikiša jiems sustingimą, neprisitaikymą naujoms i 
venimą praeitimi. Tai laikysena to jaunimo, kuris, įgalįma sakyti, 

baigia savo “jaunas dienas” ir artėja viduriniosios "------

susirinki-
ams. Jie

...» pozici
jom Tasai jaunimas tebejaučia lietuviškai, sielojasi Lietuvos pro
blemomis ir ruošiasi užimti netolimoje ateityje vadovaujamąsias 
linijas. Jisai tebėra triukšmingas ir pajėgus veikp. Tai geras 
ženklas. Nei jo kritikos, nei jo žodinio triukšmą o neturėtu
me bijoti, nes tai lietuviškos gyvybės ir energijos žeiiklai.

Deja, nevisas yra toks mūsų jaunimas. Gal net^didesnė jo 
dalis yra labai tyli ir net apmirusi lietuviškumo " u. Daugis 
tebesirungia savo viduje taip, gyvenamojo krašto ir ISKuviškosios 
kultūros. Juose dar nenusistovėjęs bei dar neišryšk^ dvasinės 
priklausomybės jausmas. Jie dar nežino kur priklaus^ 
namajam kraštui ar Lietuvai? Tokia rungtis jaunose (širdyse daž
nai yra labai sunki. Svarstyklės labai stipriai svyra £ 
naudai, nes mylėti Lietuvą iš tolo galbūt lengva 
ku realistams. Lietuvis jaunuolis išeivijoj mato (lietuvybės 
fragmentus, tiktai vyresniųjų atsineštus trupinius ir, palyginti, 
ne pergausiausiai praturtintus išeivijos kūrybinių jėgų. Tuo tar
pu vietinė kultūra — europinė ar amerikinė — imponuoja savo 
platumu bei didumu. Ji sklinda visais kanalais ir lietė užlieja čia 
augančius savo tėkme. Lietuviškoji gi kultūra laikosi. uždara savo 
šeimos ir, palyginti, siauros aplinkos ribose. Ji nepr<asiveržia iki 
universitetų programų ir kitų platesnių gyvenimo sn“‘ , Lietu
vio vardas iškyla tik retais atvejais, ir tai dar iškreip prasme. 
Todėl lietuviškoji kultūra čiagimiui jaunuoliui atrodę' menka ir T. , , . «... ... . .. ,. ,._x a linkme.

tikrai

os ne-
s. bet sun-

skurdi. Ji nelabai težadina jo apsisprendimą lietu 
Tokioje, būklėje gyvena dabar lietuviškasis jaunimas, 
dar jaunimu galime vadinti. —

' ' Visa tai matant, rūpestis savojo atžalyno lietuvi 
rosi degantis. Pagrindinis dalykas — padėt išeiti mū: 
lynui iš dvasinės kryžkelės ir apsispręsti lietuviškumo linkme. 
Tai padaryti gali tie jaunieji, kurie problemą jau pa išspren
dė — pasisavino naujojo krašto kultūrą, bet ir lietuvis os ne-
prarado. Tai šios kartos misija lietuvybės kelyje, vingiuojančia
me iš vienos kartos kiton. Dabar pats laikas jai -į 
kitus pajudinti. Vienas tokių žygių buvo Šiaurės^ 
krepšinio rinktinės kovos Australijoj ir P. Amerikoj.? 
no slypinčią lietuvių jaunimo sąmonę bei paskatino jsa 
klausyti lietuviškajai bendruomenei. Bet to negana. Re.
lesnių dalykų, užgriebiančių jaunimą kultūrine prasme, pastaruo
ju metu iškilo laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo seimo si* kongre
so idėja. Ji nėra nauja, bet būtina. PLB v-ba ryžtasi sudaryti są
lygas tai idėjai įvykdyti. Reikia tikėtis, kad aktyvioji jaunimo da
lis nepabūgs imtis iniciatyvos sutelkti lietuviškąjį jaunįmą bent 
per jo atstovus. Tokia reprezentatyvi santalka galėtų oajudinti 
visą jaunosios kartos masę, duoti jai orientacines gaires, ir pa
dėti jaį surasti lietuviškąjį kelią, kuris nešvengiamai busį skirtin
gas nuo vyresniosios kartos tautiečių. Tad šio naujojo^ užmojo 
prasmė ir būtų pažadinti mūsų jaunimo dvasinę priklausomybę 
lietuviškajai bendruomenei bei surasti kelius aktyvianx\dalyva- 
vimui jos eilėse. Pr. G.
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Kas
Kaarlienės atvykimui ruošia

masi pilnu tempu. Susirūpini
mą kelia Kvebeko provincija. 
Statomas šarvuotas autobusas 
policijai. Jis svers 30 tonų, tu
rės neperšaunamas padangas ir 
visas storo metalo sienas. Jame 
sutilps 18 pilicininkų ir bus ga
lima sutalpinti įvairių ginklų, 
kaip kulkosvaidis, bombų ir 
pan. Tikimasi, kad to automobi
lio teroristam malšinti nereikės 
panaudoti.

Vandens nukritimas didžiuo
siuose ežeruose kelia Kanadai 
ir JAV susirūpinimą. Kas bus 
toliau? Prie didžiųjų ežerų kran
tų gyvena 80 milijonų gyvento
jų: 2 Kanados provincijos ir 8 
JAV valstijos. Apskaičiuojama, 
kad vieno colio nukritimas per 
metus atneša 1 mil. dol. nuosto
lio elektros jėgainėms ir preki
niams laivams.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
šiuo metu yra žemiausias, koks 
yra buvęs 8 metų laikotarpyje. 
Rugpjūčio pabaigoje buvo 247. 
000 bedarbių. Ateinančiai žie
mai, žinovų nuomone, perspek
tyvos irgi esančios neblogos. Be
darbiai sudaro 3,4Mj visos dar
bo jėgos.

Finansų min. W. Gordon vėl 
paskelbė planus padidinti kana
diečių investacijoms pramonė
je. Įvairios apdraudos b-vės, ku
rios šiuo metu turi virš 10 bili
jonu dol. galės investuoti i ka- 
nadiškas įmones iki 25% savo 
turto. Iki Šiol tik 4% apdraudos 
b-vių turto tebuvo investuota į 
įvairius šėrus.

Į visuotinės Vatikano santary
bos darbus tebėra nukreiptos vi
so pasaulio akys. Juos seka ne tik 
katalikai, bet ir nekatalikai. Viso
kių pažiūrų spauda plačiai ko
mentuoja santarybos svarstomus 
pasiūlymus ir priimamus nutari
mus. Šiuo metu svarstomi klausi
mai, liečią Katalikų Bendriją: 
dijakonato reforma, išorinių 
ženklų suprastinimas, vyskupų 
vaidmuo, religijos laisvė, žydų 
kaltė Jėzaus byloje.

DIJAKONATO REFORMA
Dijakonato pertvarkymo reika

las iškilo ryšium su mažėjančiu 
kunigų skaičiumi. Iki šiol dijako- 
natas * buvo tik pereinamasis 
laipsnis pakeliui į kunigystę. Da
bar norima padaryti dijakonatą 
pastovią pagalbine tarnyba bei 
ją patikėti net vedusiems ir tuo 
priartėti prie senosios pirmųjų 
amžių tradicijos. Paruoštasis pro
jektas santarybai siūlo klausimą 
spręsti tik principiniu požiūriu, 
o praktinį vykdymą ar nevykdy
mą palikti atskirų kraštų vysku
pų konferencijoms ir popiežiui. 
Santarybos tėvų nuomonės šiuo 
klausimu nėra vienodos, ir jis te
bėra neišspręstas.

VYSKUPAI
IR KITI DIGNITORIAI

Montrealio kardinolas P.
Leger susilaukė gausaus pritari
mo savo pareiškimu, kad dabar 
Kat. Bendrija turi mokėti kalbėt 
kritiškam dabarties žmogui, ku
ris atmeta paternalizmą ir pri
ima asmeninę atsakomybę. Dėlto 
esą reikia reformuoti ir išorinius 
bažnytinio gyvenimo ženklus:

E.

mas. Krikščionių vienybės sekre
toriato paruoštame pasiūlyme 
tvirtinama, kad religijos laisvė 
turinti būti pripažinta visiems. 
Esą kiekvienas žmogus įpareigo
tas pažinti Dievo valią, bet jeigu 
jis patenka į klaidingą jos aški- 
nimą bei elgiasi pagal savo sąži
nę, niekas negali jo versti daryli 
kitaip. Taigi, laisvė paliktina ka
talikams ir nekatalikams. Kardi
nolas P. E. Leger netgi pareiškė, 
kad ta pati laisvė taikytina ir vi
sai netikintiems. Austrijos kardi
nolas Fr. Koenig ta proga pabrė
žė, kad santaryba turėtų pasisa
kyti prieš religinės laisvės panei
gimą ateistiniuose kraštuose, ko
vojančiuose prieš religiją. Kardi
nolas, žinoma, turėjo galvoje ko
munistinius kraštus. Ypač stipriai 
pasisakė už relig. laisvės pripaži
nimą visiems JAV vyskupai. Kal
bančiam tuo reikalu Bostono kar
dinolui Cushing santarybos tėvai 
ėmė ploti, nors taisyklės to nelei
džia. Kitokios nuomonės buvo 
kaikurie Italijos, Ispanijos, Bra
zilijos ir Indijos.vyskupai. Jie gy
nė nuomonę, kad kaikuriuose 
tradiciniuose kraštuose davimas 
visiškos relig. laisvės gali vesti į 
suirutę, nes gyventojai tokiai lais
vei dar nesą pribrendę. Sąlygos 
tuose kraštuose esančios labai 
skirtingos. Šios nuomonės gynėjų 
tarpe yra kard. Ottaviani ir vysk. 
P. Parente — Vatikano kurijos 
pereigūnai. Diskusijos būtų buvu
sios dar ilgesnės, bet pirminin
kaujantis kard. Suenens pasiūlė 
santaiybai pasisakyti dėl tolimes
nių diskusijų — tęsti ar baigti; 
didelė dauguma pasisakė už bai-

ovų nuomone, tai esąs 
že kad svarstytoji religinės 
laisvės* deklaracija būsianti pri
imta. Protestantų spauda jai ski
ria daug dėmesio ir sako, kad ji 
daug patarnausianti krikščionių 
vienybei. Toronto “The Globe a. 
Mail” tai laiko istoriniu posūkiu.

ŽYDAI: KALTI AR NE?
Su nekantrumu pasaulis, ypač 

žydai, laukia santarybos deklara
cijos žydų klausimu. Kard. Bea, 
pateikdamas svarstyti perreda
guotą deklaraciją, kurioje tik da
barties žydai laikomi nekaltais 
dėl Kristaus mirties, pabrėžė, kad 
anais laikais Romos imperijoj 
buvo apie 4,5 mil. žydų, t.y. dau
giau nei Palestinoj ir kad jų dau
guma neturėjo nieko bendro su 
Kristaus mirtimi. Dėlto esą nega
lima kaltinti visos žydų tautos. 
Net pats sanhedrinas — žydų 
vald. organas nežinojęs apie Kris
taus dieviškumą. Pateiktasis 
svarstyti klausimas esąs grynai 
religinis, ir neturėtų kelti politi
nių aistrų. Antisemitizmo pagrin
de* glūdinčios ne religinės prie
žastys, o — politinės, psichologi
nės, socialinės ir ekonominės, 
nors praeityje Kristaus mirties 
susiejimas su žydais prisidėjęs 
prie žydų niekinimo.

Santarybos stebėtojų tarpe, 
pirmą kartą istorijoj, yra 15 mo
terų — 7 pasaulietės ir 8 vienuo
lės.* Vyrų pasauliečių tarpe yra 
torontietis pramonininkas, slova
kų veikėjas Steponas Roman 
“Denison Mines Ltd.” b-vės pir
mininkas, rytų apeigų katalikas.

Apsijungimo vėjai jau kuris 
laikas dvelkia ir mūsų politinių 
grupių viršūnėse. Girdėti, kad 
vyksta pasitarimai — oficialūs ir 
neoficialūs, kurie teikia gerų vil
čių ateičiai. Jau buvo skelbta, 
kad VLIKas užsimojo apjungti 
visas pozityviąsias politines ir re
zistencines grupes, kurių yra 15. 
Neoficialiomis žiniomis,* jau yra 
pasiektas galutinis susitarimas, 
ir atnaujinto VLIKo posėdis nu
matytas spalio 3 d. Anksčiau bu
vo balsų, siūlančių įeiti VLIKo 
sudėtin nario teisėmis ir PLB. 
Šiuo reikalu PLB valdyba paskel
bė paaiškinimą:

“Trūkstant autentiškų duome
nų apie VLIKo praplėsto prezi
diumo 1964 m. rugpjūčio 29 d. 
posėdžio nutarimus, liečiančius 
“Birželio 22 d. komisijos” VLIKo 
apsijungimo protokolo ratifikavi
mą, mūsų spaudoje pasirodė sam
protavimų ir pranešimų, esą, 
“pritarus * apsijungimo protoko
lui”, taip pat ir Pasaulio Lietuvių

Bendruomenė įeisianti į VLIKą 
“pilnateisiu jo nariu”. Bet nei to
kie pranešimai neatitinka tiesos. 
VLIKas yra sudarytas politinių 
mūsų srovių ir sąjūdžių pagrin
du, o PLB yra nesrovinė, api
manti ir jungianti visus laisvojo 
pasaulio lietuvius be jų politinių 
skirtumų. Todėl jos ėjimas į 
VLIKą pilnateisiu nariu kirstus! 
su VLIKo statuto reikalavimais, 
o statuto keitimui kaikurios VLI 
Ką sudarančios politinės grupės 
yra priešingos iš esmės. Bet tai 
nereiškia, kad PLB nerūpėtų Lie
tuvos laisvė ir pati šios laisvės 
kova. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, PLB valdybos 1964 m. ba
landžio 24 d. posėdžio nutarimu, 
pasisakydama už VLIKo apsijun- 
gimą ir jo aktyviai siekusi, esa
momis aplinkybėmis su apsijun
gusiu VLIKu bendradarbiaus per 
savo ryšininką, specialiai prie 
VLIKo paskirtą”.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba

Savaitės įvykiai

drabužius, dignitorių titulus, nes
tie dalykai esą perdaug puošnūs 
ir kaikuriais atvejais archaiški.

Ilgokai buvo svarstytas vysku
pų vaidmuo. 2.166 santarybos 
tėvai pasisakė, kad Kristus įstei
gė krikščionių Bendriją ir pave
dė ją tvarkyti savo apaštalams 
su Petru priešakyje; vyskupai 
esą jų įpėdiniai. 53 dalyviai pa
sisakė prieš. Kad apaštalai drau
ge su Petru sudarė kolegiją — 
sutelktinę valdžią — šis tvirtini
mas buvo priimtas 2.012 santa
rybos tėvų; 191 balsavo prieš. 
Pastarieji rėmė nuomonę, kad 
toks tvirtinimas prieštaraująs po
piežiaus suverenumui. Diskusijo
se betgi buvo rasta, kad jo suve
renumas tuo nepaliečiamas.

LAISVĖ VISIEMS
Bene daugiausia diskusijų su

silaukė religinės laisvės klausi-

naujo Kanadoje?
Įtakingiausias Kvebeko pran
cūzu laikraštis yra/ Montrea- 

lyje išeinąs “Le Devoir”. Praė
jusią savaitę jis įsidėjo keletą 
vedamųjų, kuriuose ragino 
prancūzų kilmės kanadiečius 
neiti į kraštutinumu^^bet dirb
ti vienybės naudai, >. * "
Devoir” buvo labai nacionalisti
nis, todėl toks laikraščio ^pasisa
kymas visus nustebino. Pagal 
jį, kvebekiečių “patrie” yra vi
sa Kanada, ne tik Kvebekas.

Montrealio pasaulinėje paro
doje 1967 m. dalyvaus virš 

40 įvairių valstybių. Daugelis iš 
jų jau dabar kreipiasi, prašyda
mos vietų. Tarp paskutiniųjų, 
užsisakiusių sklypus, yra Italija, 
kuri užims 40.000 kv. pėdų ir 
Monako — 8.000 pėdų. .

Didžiausia Kanadoje ir dau
giausia pelno duodanti plieno 
bendrovė visoje š. Amerikoje 
yra Steko Hamiltone, kur dir
ba 10.000 darbininkų. Unijos at
stovai reikalauja aukštesnių at
lyginimų, nes kanadiečiai gauna 
64 et. valandai mažiau už plieno 
pramonėje dirbančius JAV dar
bininkus.

Kanados paviljonas Montre
alio pasaulinėje parodoje bus 
vienas pačių didžiausių ir kai
nuos $21 mil. Paviljonui parink
tas vardas Katimavik, kuris es
kimų kalboje reiškia susirinki
mo vietą.

Kanados milicijoje yra daug 
dalinių, kur paprastų eilinių 
skaičius nesiekia 200, tačiau ka
rininkų skaičius proporcingai

yra toks didelis, kad penkiem 
kareiviam tenka vienas karinin
kas. Kaip sakoma: “Too many 
chiefs, not enough indians.” Vi
sus dalinius palies dabartinės kr. 
apsaugos min. reformos.

Kanadiečiai neinvestuoja ka
pitalo i bendrovių akcijas dėl

to, kad maža apie tas bendroves 
žino. Rasta, kad iš 108 kanadiš- 
ku bendrovių tik 46 teikia in
formacijas akcininkams. Visos 
kitos viską laiko paslaptyje. 
Sunku tad tikėtis, kad kapitalas 
būtų investuojamas į b-vę, apie 
kurią nieko nežinoma.

M

Rinkimai be staigmenų
r

J. GRIKIS / Mūsų korespondentas Švedijoj

Švedijos parlamento šiemeti
niai rinkimai, kaip laukta, pra
ėjo be staigmenų. Jie patvirtino 
ligšiolinę valdančiosios socialde
mokratų partijos padėtį ir užtik
rino tolesnį jos vyriausybinės po
litikos vykdymą. Nors politinis 
jėgų santykis parlamente pasili
ko koks buvęs, tačiau trys parti
jos jaučiasi išėjusios laimėtojo
mis: socialdemokratai, ūkininkai 
ir komunistai. Mat, kiekviena jų 
gavo po 3 naujus atstovus. Libe
ralai išlaikė savo pozicijas, o vie
ninteliais pralaimėtojais šį kartą 
tapo dešinieji — konservatoriai, 
netekę 11 atstovų.

Kr. demokratų sambūris
Pirmąsyk rinkimuose dalyva

vusiąja! naujai krikščionių demo
kratų partijai debiutas nepavyko. 
Ji tesurinko 1,8% balsų ir nepra
vedė nė vieno atstovo parlamen
tam Taičau jos vadovai nenusi
mena, laiko tatai gera pradžia ir 
pažadėjo jau dabar ruoštis už po
ros metų įvyksiantiems savival
dybių rinkimams.

Kitos opozicinės partijos, ypač 
liberalai, kaltino krikščionių de
mokratų sambūrį nereikalingai 
suskaldžius opozicijos balsus ir 
tuo tik palengvinus socialdemo
kratų laimėjimą. Tačiau patys 
naujosios partijos šalininkai sa
kosi įsitikinę, kad savo viešu pa
sirodymu jie privertę visas kitas 
partijas labiau, negu iki šiol, pa
brėžti krikščioniškas vertybes,

Pavergtųjų Seimo dešimtmetis

jeigu ne dėl jų pačių, tai bent dėl 
rinkiminės propagandos. Tas 
tvirtinimas turi pagrindo, nes vi
sos partijos, net komunistai (!), 
gyrėsi turinčios pastorių savo na
rių eilėse.

Socialdemokratai 
ir komunistai
Socialdemokratai surinko — 

47,9% visų balsų ir parlamente 
turės 117 atstovų — absoliutinę 
daugumą. Didžiausia opozicijos 
partija toliau liko liberalai su 40 
atstovų (16,7%) balsų. Juos seka 
Vidurio (ūkininkų) partija su 37 
(13,7%) ir dešinieji — konserva
toriai su 28 atstovais (13,1%). 
Konservatorių pralaimėjimas aiš
kinamas tuo, kad jie vieninteliai 
nenori susitaikyti su pensijų įsta
tymu. Tas įstatymas prieš porą 
metų buvo priimtas socialdemo
kratų plius vieno liberalo balsais. 
Po to liberalai ir ūkininkai, paju
tę rinkėjų nuotaikas, savo liniją 
peržiūrėjo. Tik konservatoriai, 
pasikliaudami stambiųjų finansi
ninkų įtikinėjimais, tėbesiprieši- 
no ir gavo pamoką.

“Ant naujo žirgo” išjoję komu
nistai jaučiasi ypatingai daug 
laimėję, nes jų skaičius parla
mente nuo 5 pakilo iki 8 (5,3% 
balsų). Tačiau kiek jie tuo besi- 
girtų, jiems ir toliau liks nereikš
mingos parlamentinės mažumos 
vaidmuo. Įdomu pastebėti, kad 
daugiau negu trečdalis balsavu
siųjų už komunistus gyvena abie
juose didžiausiuose krašto mies
tuose — Sockholme ir Goetebor- 
ge bei jų rinkiminėse apygar
dose.

PREZ. KENNEDY NUŽUDYMUI TIRTI KOMISIJA PA
SKELBĖ SAVO TYRINĖJIMŲ REZULTATUS. Ji nustatė, kad 
prezidentą nužudė Lee H. Osvald dėl nežinomų priežasčių ir 
kad nebuvę jokio sąmokslo. L. H. Osvald buvęs psichiškai li
guistas asmuo, marksistas, nepatenkintas savo tėvyne Ameri
ka. Komisija, kuriai vadovavo teisėjas, rekomenduoja pertvar
kyti saugumo tarnybą, kuri buvusi nepakankama. Ji papeikė 
slaptosios tarnybos trūkumus ir pasiūlė prezidento saugumą 
patikėti min. kabineto komite
tui. Paskelbtasis raportas ap
ima 470 psl., o jo priedas — 
412 psl. Dar bus paskelbta 
apie 20t dokumentų. '
Prancūzijos prez. De Gaulle 
lankosi P. Amerikoj, o anglo

saksai pyksta. Jų visa spauda pa
šiepia jų neklausantį prezidentą 
ir prirašo visokių nesąmonių. De 
Gaulle ir P. Amerikoj siekia už
megzti artimesnius ryšius su lo
tyniškomis valstybėmis, kad at
svertų amerikiečių įtaką. Jis su
tinkamas su dideliu entuziazmu. 
Savo dabartiniais vizitais jis py
kina ne tik Ameriką, bet ir Ang
liją, kurios mano, kad tik jos tu
ri teisę vadovauti Vakarų pasau
liui.

Rugsėjo 20 suėjo lygiai 10 me
tų, kai Niujorke savo veiklą pra
dėjo Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas, apjungdamas Albaniją* 
Bulgariją, Čekoslovakiją, Estiją, 
Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Rumu
niją ir Vengriją, šios “Mažosios 
Jungtinės Tautos” yra tarsi lais
vojo pasaulio prietiltis laisvės 
fronto pozicijose prieš sovietinę 
vergiją. Todėl laisvės draugai j j 
remia, o Kremliui tai rakštis. De
šimtmečio proga Seimui savo pa
reiškimus atsiuntė prez. L. B. 
Johnson, prezid. kandidatas sen. 
B. Goldwater, viceprez. kandida
tai sen. H. H. Humphrey, kong- 
resmanas W. E. Miller ir daug 
senatorių. Taip pat sveikino Niu
jorko burmistras R. F. Wagner, 
Europos Tarybos Patar. Seimo

pirm. P. Pflimlin, Prancūzijos 
delegacijos Europos Patariamaja
me Seime pirm. R. Radius, Vo
kietijos Bundestago narys Kari 
zu Guttenberg, švedijos-Baltijos 
Komiteto pirm. prof. B. Nerman, 
publicistai R. Drummond ir E. A. 
Mowrer, kandidatas į senatorius 
R. F. Kennedy, W. H.* Judd, o gy
vu žodžiu įsijungė į Seimo posėdį 
tautinės Kinijos ambasadorius 
Yu-Chi Hsueh, AFL/CIO atsto
vas I. Brown, Pavergtųjų Drau
gų Amerikiečių pirm. Ch. Em
met, R. Europos Kilmės Ameri
kiečių pirm. msgr. J. Balkūnas, 
Laisvosios Europos Komiteto 
pirm. J. Richardson. Ta proga ke
li sovietų pavergtųjų tautų drau
gai atžymėti laisvės kovos me
daliu. Kor.

Mirė arkiv.
J. GAWLINA

Rugsėjo 21 d. Romoje staiga 
mirė lenkų arkiv. J. Gawlina, ei
damas 72 'metus. Prieš porą die
nų buvo kalbėjęs Vatikano san- 
taryboj apie Išganytojo Motiną 
Mariją bei jos vietą krikščionių 
bendrijoj. Gimęs Silezijoj 1892 
m.; tarnavo vokiečių kariuome
nėj, pateko Palestinon, o iš čia — 
britų nelaisvėn. Teologijos studi
jas baigė Lenkijoj 1921 m. Vys
kupu paskirtas 1933 m.; rūpino
si kariuomenės dvasiniais reika
lais. Po karo buvo paskirtas rū
pintis lenkų išeivijos reikalais. 
Gyveno Romoje ir nekartą daly
vavo vietos lietuvių šventėse.

Maltoje, kuri gavo nepriklau
somybę pr. savaitę, jau praside
da dviejų partijų nesugyvenimas. 
Opozicija* nenori*turėti jokių san
tykių su Anglija ir nori, kad* Mal
ta butų neutrali valstybė.

Danijoj po rinkimų į parlamen
tą socialdemokratų vadas Krag 

buvo priverstas prisipažinti, kad 
nepajėgia sudaryti koalicinės vy
riausybes. Dabar sudaryta mažu
mos vyriausybė, panašiai kaip 
Kanadoj, kuri visą laiką turės 
laviruoti tarp kitų partijų.

N. Chruščiovas gali atidėti 
šauktą komunistinių partijų kon
ferenciją gruodžio 15 d. Iš 26 
kviestų partijų tik 11 atsakė tei
giamai. Kitos tyli ir delsia. Dau
guma nori likti neutralios Mask- 
vos-Pekingo ginče. Labiausiai 
priešinasi Italijos ir Rumunijos 
partijos.

Bolševikiniuose kraštuose der
lius nėra geras. Pačioj Rusijoj 

geresnis nei pernai, bet dar 
trūksta apie 15 mil. tonų grūdų. 
Bulgarijoj trūksta apie* 3 mil. 
Lenkija jau importuoja grūdus 
iš Prancūzijos, Kanados ir JAV. 
Jugoslavija importuos grūdus iš 
JAV, nes derlius šiemet yra že
mesnis 15% už pernykštį.

Keisti dalykai vyksta Zanziba- 
re ir Tanganikoj: raudonieji 

kiniečiai treniruoja kariuomenę, 
rusai lavina karo laivyną, vakari
nės Vokietijos kariai ir ekspertai 
apmoko aviaciją, o amerikiečiai 
... duoda pinigus. Afrikiečiai 
ima iš visų.

Kažkas panašaus vyksta ir In
dijoj: Apierika duoda pinigų, 

o karo lėktuvus Indija perka Ru
sijoj. Indijos komunistai organi
zuoja krašte riaušes bei demonst
racijas. Yra užmuštų ir tūkstan
čiai suimtu, fe

Rusijoj ir satelitiniuose kraš
tuose naudojami kapitalistiniai 

metodai visai atvirai. Rusijos pra
monės dirbtuvėse viskas grindžia
ma pelno motyvais. Lenkijoj jau

žemės 87% grąžinta privatiems 
savininkams. Du trečdaliai visų 
transporto priemonių priklauso 
30.000 privačių savininkų.. Bul- 

, garijoj daugiau kaip pusė pramok 
nės dirbtuvių naudoja pelno mo
tyvus ir laisvos konkurencijos 
principus.

Prancūzija nepatenkinta lėta 
eiga raud. Kinijos sostinėje Pe- 
kinge. Jos ambasadorius Pay e 
negali prisimušti prie pirmaeilių 
valstybės reikalų tvarkytojų. Tai 
yra įprasta rytų* komunistiniams 
vadovams. Taip buvo ir su Ru
sija.

Rusija net ir Turkijoj perka 
gyvulius. Pereitą vasarą jie 

pirko jų už $3 mil. Skelbia, kad 
jie perka veislei, o tikrumoj — 
trūkstamai mėsai.

Japonija ir kom. Kinija pasira
šė sutartį, pagal kurią bus kei

čiamasi žurnalistais. Jos neturi 
diplomatinių santykių.

Pranešimas 
jaunimo kongreso 

reikalu
Rugsėjo 19-20 d. Tabor, Mich., 

įvyko PLB valdybos, JAV LB 
centro valdybos, Kanados LB kr. 
valdybos ir jaunimo spaudos at
stovų pasitarimas. Vieningai bu
vo pritarta kongreso minčiai ir 
pasiūlyta 1966 m. Darbo Dienos 
savaitgalio data — rugsėjo 3-5 d. 
Vieta—Detroitas arba Klevelan- 
das. PLB valdybos pranešime sa
koma:

“Kongreso rengimo komitetą 
sudaro PLB valdyba: ji kviečia 
penkis šio kontinento narius, ki
ti nariai jos kvietimu deleguoja
mi JAV ir Kanados lietuvių jau
nimo organizacijų.

Rengimo komitetas išsirenka 
darbo prezidiumą ir techniškiems 
kongreso darbams sudaro atitin
kamas komisijas, išskyrus finan
sų komisiją, kurią sudaro PLB 
valdyba.

Kongresą globoja PLB valdy
ba, ir visų kraštų lietuvių bend
ruomenės yra prašomos aktyviai 
jį remti moraliai bei materialiai, 
kad jis ko sėkmingiausiai galėtų 
atlikti tuos uždavinius, kurie to
kiam kongresui skiriami. Į tuos 
uždavinius įeina: į kongresą su
traukti ko daugiausia viso laisvo
jo pasaulio lietuvių jaunimo, kel
ti jaunimo tarpusavio bendravi
mo ir bendradarbiavimo nuotai
kas, parodyti jau dirbamą darbą 
it uždegti dvasią naujiems dar
bams. polėkiams, pasiryžimui.-

Gyvos lietuviškos dvasios jau
nimo reikia lietuviu išeivijos, lie
tuviu tautos ir Lietuvos ateičiai. 
Todėl visi i darbą!”

...r;.
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Visiems yra žinomas De Gaulle 
ir kitų Jungtinės Europos sam
pratų skirtingumas. De Gaulle 
nori cementuoti “tėvynių Euro
pą” maždaug senojo stiliaus pa
tvaria valstybių sąjungos forma, 
kiti nori vis didesnės vienybės, 
visiškos federacijos, kurioje da
lis valstybinio suverenumo būtų 
perleista anttautinėms instituci
joms. Da Gaulle tai griežtai at
meta.

J. LANSKORONSKIS
Mūsų bendradarbis Paryžiuje

9 RHJMAME (MIME
★ Popiežius Paulius VI priė

mė audiencijoje JAV negrų va
dovą ir pastorių dr. Martin Lu
ther King ir jo bendradarbį dr. 
Ralph Abernathy. Vertėju bu
vo mons. Paulius Marcinkus. Po
piežius pažadėjo viešai pasisaky
ti rasių klausimu.

dų atžvilgiu. Ten minima, jog 
net apie 40% aktyvesniųjų ka
talikų kaltina šių dienų žydus 
dėl Kristaus nužudymo, ir kad 
apie 5 mil. Amerikos katalikų 
yra griežtai nusistatę prieš žy
dus, nes įsitikinę, kad jie yra 
dievžudžiai. Pasak "išdalintojo 
veikalo, antisemitizmo pašalini
mui daug padėtų tvirtesnis san- 
taiybos pasisakymas žydų nau
dai.

* Praeitoje Vatikano sesijoje 
kilus balsams prieš kraštutinu
mus Marijos garbinimo atžvil
giu, protestantai irgi keičia sa
vo nusistatymą. Pvz. olandų re
formatų pastorius H. Oberman 
tvirtina* jog Marija turi būti 
garbinama “kaip išrinktasis 
instrumentas Dievo atpirkimo 
darbui” ir kaip “tikinčiųjų pro
totipas”. Liuteronas J. Pelikan, 
sutikdamas su šia mintimi, dar 
priduria, kad Marija esanti pa
grindinis įrodymas, jog “Kris
tus buvo tikras žmogus, kūnas 
iš mūsų kūno ir kaulas iš mūsų 
kaulo”.* Pagaliau metodistas W. 
Paul Jones aiškina, jog “Marija 
stovi krikščionybės apreiškimo

* Galilėjos katalikų melchitų
arkiv. Hakim tikisi, kad dabar
tinė Vatikano santarybos sesija 
patvirtins bendravimą tarp ka
talikų ir ortodoksų, pakeis Pi
jaus XII potvarkį ir pripažins 
katalikų priimamus moterystės 
sakramentus ortodoksų bažny
čiose. Jo manymu, paskelbimas 
vyskupų kolegialumo principo 
turės daug įtakos vienybei su or
todoksais. Esą galime sulaukti 
tokios dienos, kada katalikai ga
lės priimti Komuniją iš ortodok
sų kunigų, o ortodoksai iš kata
likų kunigų. Kai Konstantinopo
lio patriarchas Atenagoras susi
tiko su Paulium VI Jeruzalėje, 
gavo iš popiežiaus dovanų auk
sinį kieliką ir tarė: “Aš tikiuosi, 
kad kada nors mes gersime iš 
šio kieliko kartu.” Tai buvusi iš
reikšta mintis abiejų susijungi- 
mo Kristaus kūno ‘ ir kraujo pradžioje kaip ženklas'‘k atsto- 
aukoje. vė visos žmogiškosios aplinkos,

★ žydų klausimas vėl bus. kurion Kristaus faktas tada ir 
svarstomas Vatikano santarybo- dabar priimamas”. “Mes turime 
je. Ankstyvesnė deklaracija siū- x x x “ 
lė laikyti žydų tautą nekaltą dėl 
Kristaūs mirties, gi dabartinis 
projektas tiktai pareiškia, kad 
šių dienų žydai neturi būti kalti
nami užtai, kas buvo padaryta 
praeityje. Olandų dokumentaci- 
nis skyrius dabartinės Vatikano 
santarybos sesijos dalyviams iš
dalino žydų B’nai B’rith organi
zacijos paruoštą studiją apie da
bartinį katalikų nusiteikimą, žy-

rimtai priimti visą motiniškumo 
dimensijos idėją krikščionybė
je”, sako metodistų stebėtojas 
santaryboje dr. A. Outler, nes 
“protestantizmas” iki šiol be
veik išskirtinai ribojasi vien 
tik tėviškumo ir brolybės idė
jomis”. Anot liuterono Joseph 
Sittler, Marija ateityje gali tap
ti “centru, iš kurio galėsime 
įžvelgti vieni kitu mintis”.

* * *Kun. J. St.

JUNGTINE EUROPA IR 
AMERIKA
Kita vertus, Europos, kaip po

litinio vieneto, kūrimas glaudžiai 
siejasi su Europos-Amerikos san
tykių problema. De Gaulle skel
bia, kad Prancūzija atsip idavo 
nuo Amerikos “dominavi ir 
ragina visą Europą vesti fsaya 
rankišką europinę politi 
ti partneriai galvoja, 
Amerikos nebūtų Atlanto 
gos, o sąjungai iširus, komSmisti- 
nė agresija sustiprėsianti. tikru
moje dviem klausimais, kurie yra 
Europos-Amerikos santykių pa
grinde, principinės nesantaros 
nėra: visi pripažįsta, neišskiriant 
nė De Gaulle, kad Europos-Ame
rikos sąjunga yra būtina, antra, 
niekas neginčija, kad reikia At
lanto S-gos revizijos atsakomybės 
ir teisių pasidalinimo prasme. 
Dar velionis prez. Kennedy buvo 
metęs “atlantinės draugystės” 
idėją, kuri, jo manymu, turėjo 
pastatyti JAV ir Europą ant ly
gios plotmės. Iš esmės idėja ne
siskiria nuo europiečių pažiūrų, 
bet skirtumai tuoj prasprogsta, 
kai mėginama pažengti tos “drau
gystės” praktiško realizavimo 
keliu. Mat, daugis tų, kurie pa
sisako už savarankaus Europos 
vieneto kūrimą, už politinės Eu
ropos organizavimą anttautinių 
institucijų pagrindu, daugiausia 
baiminasi viso, kas galėtų Euro
pą nuo Amerikos nutolinti. Taip 
galvoja visi, išskyrus De Gaulle, 
“šešių” Europoje susispietę part
neriai. De Gaulle jiems prikiša, 
kad tokios sampratos Europa su
taptų su JAV geidžiama Europa. 
De Gaulle dedasi griežtu europi
nės politikos čempionu, Europos, 
kuri išsaugotų savo visišką auto
nomiją nuo JAV. Visdėlto galu
tiniame siekime — organizuoti 
Europą ir siekti įkurdinimo “eu
ropinės vyriausybės” principinio 
prieštaringumo nėra.

KOMISIJOS PLANAS
Prieš kelis metus, tuoj po ne

pasisekusių derybų tarp “šešių” 
ir Britanijos dėl pastarosios įsto
jimo į Ekonominę Europos Bend
ruomenę, Hagoje posėdžiavo spe-

un-

—•ciali “šešių” komisija, kuri turė-

Garsieji P M I D A I
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ŠULMEISTERIS
Prancūzijos imperatorius Na

poleonas I kartą pasakė, kad ge
ras šnipas ir tinkamoje vietoje 
yra. vertas, kiek 20.000 karių ko
vos lauke. Dėlto jis plačiai nau
dojo šnipus ir kartais net dvigu
bus. Vienas jo žymiausių šnipų 
buvo Kari Šulmeister.

K šulmeisteris gimė 1770 m. 
rugpjūčio 5 d. Neu Freistad, El- 
zase, kur drauge gyveno prancū
zai ir vokiečiai. Jis buvo liuteronų 
pastoriaus sūnus. Pats save kildi
no iš vengrų didikų. Vedė elza- 
sietę Unger. Jis turėjo gabumų 
sueiti į artimus santykius su įvai
rių klasių žmonėmis, nors jo pa
grindinis verslas buvo kotraban- 
da.

Būdamas 19 m. amžiaus, jis su
sipažino su Prancūzijos policijos 
vadu pik. Savary, kuris buvo pa
keitęs Fouchę. 1804 m. Savary 
paėmė šulmeisterį kaip agentą, 
kad į Prancūziją atgabentų Bur- 
bonų dinastijos princą Enghieną, 
kuris gyveno Badene, Vokietijo
je, ir veikė prieš Napoleoną. Jį 
rėmė anglai, nes ir jie kovojo 
prieš Napoleoną.

Suktas laiškas
Princas Enghien lankydavo sa

vo simpatiją štrasburge. Apie 
tuos jo vizitus sužinojo šulmeis
teris. Jis pasiuntė savo padėjėjus, 
kad jie to princo simpatiją atga
bentų į Belfortą ir apgyvendintų 
netoli pasienio. Ji buvo pergaben
ta į naują vietą neva policijos 
įsakymu kaip Įtartina, šulmeiste
ris jos vardu parašė princui laiš
ką. kuriame nurodoma, kaip būtų 
galima ją išgelbėti. Princas laiš
ko turiniu patikėjo. Jis galvojo 
papirkti jo simpatijos pagrobėjus 

, ir ją parsigabenti Į Badeną. Kai 
tik princas peržengė Prancūzijos 
sieną, buvo suimtas, nuteistas 
mirti ir sušaudytas, nes tokia bu
vo numatyta bausmė Burbonams. 
sugrįžusiems Į Prancūziją. Už ši 
žygi šulmeisteris iš Savary gavo 
atlyginimą, kurs šių dienų pini
gais prilygsta $30.000.

Netrukus Savary pristatė šul- 
meisteri šiais žodžiais: “Tai žmo-

J. VAIČELIŪNAS

patiko, nors Napoleonas apie šni
pus atsiliepdavo ir nepalankiai: 
“Šnipas yra natūralus išdavikas.”

Prancūzijos šnipas
Austrijos viršūnėse
Šulmeisteris kitą patarnavimą 

Napoleonui atliko 1805 m., kai 
šis kariavo su austrais ir rusais. 
Tais metais šulmeisteris atvyko 
į Vieną, Austrijos sostinę, kaip 
vienas Vengrijos didikų. Jis, esą, 
turėjęs palikti Prancūziją, nes 
Napoleonas jį laikęs Austrijos 
šnipu.

Prieš vykdamas į Vieną, Šul
meisteris pasiuntė laišką austrų 
generolui Mack, pažymėdamas sa
vo pabėgimo priežastį, reikšda
mas neapykantą Prancūzijos val
dovui ir pasiūlydamas savo para
mą generolui Mack, kad būtų ga
lima atkeršyti prancūzams. Gen. 
Mack jį mielai priėmė, Vienoje 
pristatė* jį augštuose karininkų 
klubuose, o paskui paėmė jį į sa
vo armijos ztabą žvalgybos virši
ninko pareigoms.

Būdamas Macko armijos štabe 
žvalgybos viršininku, šulmeisteris 
galėjo perduoti Napoleonui žinias 
apie austrų kariuomenės judėji
mą. Jis, turėdamas daug pinigų, 
papirko du savo bendradarbius 
karininkus Wendą ir Rulskį. Kai 
jis duodavo generolui Mack klai
dingas informacijas apie Prancū
zijos kariuomenės judėjimą, tie 
karininkai patvirtindavo jo teigi
mus. Jis sugebėdavo generolui 
Mack pristatyti įvairių laišku, ne
va iš prancūzų pabėgėlių. Tuose 
laiškuose būdavo rašoma apie ne
tvarką Prancūzijoje, pažymint, 
kad kokie nors Napoleono žygiai 
už Prancūzijos sienų neįmanomi. 
Taip pat Napoleono žvalgyba 
soausdino specialų laikrašti, ku
riame taip pat buvo pasisakoma 
apie “netvarką” Prancūzijoj. 
Toks laikraštis patekdavo ir Į

šulmeisterio Įtikintas, kad 
Prancūzijoje vykstąs civilinis ka- 

,ras. kad Napoleonas savo armiją 
gus su smegenimis, bet be šir-i atitraukiąs prie Reino, Prancūzi- 
dies.” šulmeisteris Napoleonui jos sienos, Mackas nusprendė

pradėti persekioti prancūzų mar
šalą Ney, kurs esąs Napoleono at
sitraukiančios armijos užpakali
nėje saugoje. Tuo tikslu jis su sa
vo kaikuriais daliniais iš Ulmo 
patraukė į vakarus — Stuttgarto 
kryptimi. Bet kaip jis nustebo! 
Ney su savo korpu ne tik nesi
traukė, bet dargi puolė, o maršalų 
Bernadot, Marmont, Lanes^ 
Soult, Davout korpai ir Murato 
kavalerija apsupo Macko pajėgas 
ir paėmė nelaisvėn!

Šulmeisteris nebuvo paimtas 
nelaisvėn. Jis atvyko į Vieną ir 
čia karo tarybos nariams, Įskai
tant Šventosios Romos imperato
rių Praną II ir Rusijos carą Alek
sandrą I, aiškino Macko išdavys
tę ir stengėsi nurodyti būdus, 
kaip būtų galima atsigriebti prieš 
prancūzus. Kai gen. Mackas buvo 
nubaustas kalėjimu, pažeminant 
jį į eilinius, šulmeisteriui vėl su
sidarė galimybės patarnauti Na
poleonui taip, kad tas laimėjo 
Austerlico mūšį. -

1805 m. gruodžio pradžioje 
Šulmeisteriui Vienoje pasidarė 
karšta, nes pasigirdo daug balsų, 
kad jis būtų suimtas ir nubaustas 
mirties bausme, nes jis esąs pran
cūzų šnipas. Tik greitas prancūzų 
atvykimas į Vieną išgelbėjo jį.

Kurį laiką Vienoje šulmeiste
ris buvo saudos cenzorium. Vė
liau jis vadovavo kavalerijos es
kadronui, sėkmingai kovodamas 
prie Landshuto. žvalgybos tiks
lais jis buvo išvykęs į Angliją ir 
Airiją. Vėliau buvo paskirtas 
prancūzų armijos intendantu. Tas 
įgalino jį praturtėti: Įsigyjo dvi 
nuosavybes Elzase ir netoli Pary
žiaus. Tos nuosavybės buvo verti
namos per milijoną dolerių.

Vėliau jis dirbo kaip vienas 
pagrindinių šnipų, darydamas 
pranešimus* ne tik gen. Savary, 
bet ir Napoleonui. Kai 1808 m. 
Napoleonas turėjo pasitarimus su 
caru Aleksandru I Erfurte, Šul
meisteris buvo pagrindinis šnipas 
Napoleono štabe. Jis pranešdavo, 
kur tą ar kitą vakarą buvo Alek
sandras I, Goethe, karalienė Lu- 
izė bei kiti svarbūs šio pasitari
mo dalyviai.

(Bus daugiau)

jo sudaryti Europos politinės uni
jos metmenis. Komisijai pirmi
ninkavo Prancūzijos ambasado
rius Fouchet, dabartinis labai kri
tikuojamas švietimo min. Labai 
karšto “gaullisto” inspiruojama, 
ta komisija, nors ir nesutartinai, 
1962 m. pasiūlė “politinio Euro
pos jungimosi pagrindų projektą, 
vadinamą Fouchet projektu. Pa
gal jį, “jungimasis” ribojasi “še
šiukės” suinteresuotų ministerių 
periodiniais susitikimais ir nuo
latinio sekretoriato įsteigimu. 
Vyriausybinėje pakopoje tas pro
jektas buvo atmestas. Smarkiau
siai jam priešinosi Olandija ir 
Belgija. Svarbiausi priekaištai: 
projektas galutinai uždarąs du
ris Anglijai, kurios Europos poli
tikoj dalyvavimas yra būtinas ir 
kurį olandai iki šiol laikė preli
minarine sąlyga betkuriai Jungti
nės Europos politinei konstruk
cijai, antra, projektas apimąs tik 
suvereninių valstybių — “tėvy
nių Europą” ir visiškai uždarąs 
duris anttautiškumui, kuriam 
šauniai atstovauja buvęs Atlanto 
S-gos belgų užs. r. min. H. Spa- 
akas. Bendras gi sekretoriatas, 
negalėdamas pareikšti jokios ini
ciatyvos ir praktiškai neturėda
mas jokios galios, paverčiamas 
ministerių pieštukams drožti ins
titucija ... Gaullistams savo sam
pratoje užkietėjus ir kitiems ki
tokio konstruktyvaus projekto 
nepasiūlius, politinis Europos 
jungimas sustojo. De Gaulle vy
lėsi galėsiąs savo sampratą pra
stumti prancūzų-vokiečių “drau
gystės sutarties” pagalba, prie 
kurios, teoriškai, gali prisidėti ir 
kiti “šešiukės” partneriai. Deja, 
tarp sutarties signatarų santy
kiai atšalo, ir šis kelias taipgi ne
veda į De Gaulle siūlomą politi
nę Europą. Toks sustojimas ta
čiau nėra politika. Jis neišspren
džia klausimo, kaip sukurti ant- 
tautinę Europą ir joje integruoti 
Angliją, kuri tam anttautišku
mui, bent iki šiol, yra griežtai 
priešinga.

KĄ REIŠKIA
“POLITINĖ EUROPA”?
Žodis visų lūpose ar plunksno

se, bet niekas nėra davęs aiškios 
tos sąvokos apybrėžos. Kalbama 
apie visuotiniu ir slaptu balsavi
mu išrinktą Europos parlamentą 
ir sudarytiną europinę vykdomą
ją valdžia. Bet totalinė politinė 
unija suponuoj^visose viešojo 
gyvenimo srityse bendrą įstaty
mų leidybą ir bendrą organizaci
ją, bendras institucijas. Ar gali
ma iš karto, vienu užsimojimu, 
iš daugiatautės ir daugiavalsty- 
bės Europos pereiti į vieną “Eu
ropos valstybę”? Ar “šeši” ir tuo 
labiau “septyni” or kokie penkio
lika Europos partnerių būtų lin
kę pasiduoti kurios kitos valsty
bės, sakysim, Olandijos, finansi
niams, ekonominiams ar sociali
niams Įstatymams? Ar visiems 
būtų priimtina pvz. Prancūzijos 
mokyklinė sistema bei jos kultū
rinės iniciatyvos? Ar Prancūzija 
sutiktų pasiduoti Italijos ar Vo
kietijos rinkiminei sistemai ir 
priešingai? Ar šiose ir kitose po
litikos srityse visos valstybės jau 
dabar yra pasirengusios pasiduoti 
naujai jurisdikcijai, kuri priešta
rautų jų valiai ir įsiteisinusioms 
tradicijoms?

IDĖJOS IR TIKROVĖ
Net ir tie, kurie europiniuose 

skersvėjuose mosuoja Europos 
politinės unijos vėliava, netiki ar 
nebetiki į tokią jos vienovę, ku
rioj daugis “idealistų” anksčiau 
matė jų svajojamą “europiečių 
tėvynę”* kurioj Vokietija, Pran
cūzija, Italija ir kt. taptų didžio
sios Europos “provincijomis”, 
kaip Vokietijoj Bavarija ar Sak
sonija, Prancūzijoj — Bretanija, 
Provansas ar Elzasas, kaip Itali
joj — Piemontas, Lombardija ar 
Sicilija. Tai dar gana tolimos per
spektyvos, o kol kas nepriklauso
mos valstybės yra konkreti re
alybė .., Toks konstatavimas su
tampa su De Gaulle realistinėmis

pažiūromis. Taip valstybių “re
alybę” vertino ir Europos kūri
mo pirmtakai — Šumanas, De 
Gaspėri, Adenaueris (pastarasis 
niekuomet nebuvo didelis “ant- 
tautiškumo” šalininkas). Jie pri
ėjo išvados, kad tuometinėse są
lygose politinis Europos apjungi
mas dar perankstyvas ir todėl 
ėmėsi pirmiausia ūkinio apjun
gimo. Taip atsirado įvairios ūki
nės bendruomenės: anglies ir 
plieno, ekonominė bendruomenė, 
gynybos projektas ir kt. Pastarą
jį paskandino pats De Gaulle, ku
ris ir dabar stabdo tolesnę pa
žangą. Sukurtos institucijos pa
rodė daug gyvybiškumo, įgalino 
pakelti bendrą gerovę, paskati
no daug kur suvienodinti gamy
bos metodus, dažnai ir socialines 
institucijas; tarpeuropinė preky
ba ir turizmas, taip veiksmingai 
prisidedą prie tautų suartėjimo, 
labai išplito; tose tautose “bend
ruomeninės Europos” samprata 
jau įsigali. Nežiūrint to, De 
Gaulle užsispyrusiai priešinasi 
viskam, kas bent kiek primena jo 
niekinamą anttautiškumą.

Visui

Į trečiąją ] 
sesiją susirir 
tūkstančio tgi 
ti iš visų paw 
tinentų. Nežfi 
binių ir apeig 
sus čia jungi 
bei priklausyi 
čiai K. Baždp 
galvai — pbg

iė Vatikano santaryba iš arti
jalus pranešimas iš Romos

atikano santarybos 
m apie pustrečio 
opių teisę dalyvau- 
ifip kraštų bei kon- 
rmt jų rasinių, kal- 
^ękirtumo, juos vi- 
£ vienas tikėjimas 
its vienai ir tai pa
rai bei jos regimai 
ežiui, ši Bažnyčios 
cųsios kunigystės 
įpiežium buvo dar 

vienoje bendro- 
ąukoje, kurią šia 
^popiežius Paulius 
fįa t naša u to jais, at-

stovaujančiaiS“ I visiem pasaulio 
kontinentam 'jk' priklausančiais 
17 skirtingų^tąųtų. Jų tarpe buvo 
3 kardinolai, arkivyskupų, 4 
vyskupai ir 2 Jvienuolynų vyres
nieji.

Atidaromoji! 
VI ypatingąją 
svarbą K. Baęt

kupų misiją joje. Pabaigoje jis 
kreipėsi į atsiskyrusių bendruo-

vienybė su . 
ryškiau pats 
je šv. Miš® 
proga atnažs

i ? kalboj Paulius 
Skėlė hierarchijos 
yčioje, o ypač vys-

Jubilėjinė Lietuviui Diena
X ’.

Kanados Lietuvių Bendruome
nė per eilę savo gyvavimo metų 
yra sukūrusi gražių tradicijų, ku
rios vienu ar kitu būdu yra cha
rakteringos Kanados lietuviams. 
Viena tokių gražių tradicijų yra 
tapusi prieš daugiau negu de
šimt metų Hamiltone suorgani
zuota Lietuvių Diena. Pereitais 
metais Kanados Lietuvių Bend
ruomenė turėjo atsisakyti viene- 
riems metams tos gražios tradi
cijos dėl tuo pačiu metu Kanado
je — Toronte — vykusio pasau
lio lietuvių seimo, kuris su visu 
iškilmingumu praėjo ir susilaukė 
daug svečių iš viso pasaulio.

Šiais metais ši graži tradicija 
yra tęsiame toliau, gražiu supuo
limu, tame pačiame mieste, kur 
ji ir gimė, šiuo norime paragin
ti visas apylinkes ir jų ribose gy
venančius tautiečius nepamiršti,

kad Kanados ttetuvių savitarpio 
susikla ^draugiškumo de-

>s Lietuvių Die- 
cėtų padaryti vi- 

vykstančioje 
X Kanados Lietuvių Dienoje š. 
m. spalio. 10-11 d.d. dalyvautų 
kuo didesnis f lietuvių skaičius.

prisiminti Hamil- 
artimiesiems ir 

ynams. Nepa- 
darbai laukuose 
a su savo malo- 

taigi laikas pats 
draugą, pa- 

nę Lietuvių Die- 
altteti ir pasidalinti

monstracijas’t geriausia galima 
matyti iš Kas 
nu dalyvių 
sa* kad Hami

Tai ypač 
tono apylinkė! 
tolimiesiems 
mirškįme, 
jau baigėsi,:^ 
numais prai” 
patogia 
žįstamą ar 
noje 
įspūdžiais. T^- pasimatymo 
Hamiltone o 10-11 d.d.

Lukoševičius, 
valdybos pirm. 
Iz. Mališka, sekr.

U

Dvilypė krizė Piety Vietname

Pietų Vietnamo krizė jau se
niai reiškias kare su komunistais, 
su vadinamaisiais Viet Kongo 
partizanais, nes nesiseka laimėti 
karą, į kurį yra morališkai užsi
angažavusios JAV. Greta nesėk
mių kariniuose frontuose atsira
do Vidaus krizė, tam tikras pilie
tinis chaosas, riaušės, suirutės 
gatvėse, o tai visa silpnina P. 
Vietnamo vyriausybę ir jos kari
nę politiką. __

Išnaudodamas krizę Tonkino 
Įlankoje (ginkluotą amerikiečių 
susidūrimą su Š. Vietnamu), gen. 
Khanh pasiskelbė P. Vietnamo 
prezidentu — diktatorium, bet 
užuot tuo savo teises sustiprinęs, 
jas susilpnino ir tuo pačiu susilp
nino savo krašto agresyvumą ko
munistų atžvilgiu. Po kelių dienų 
krito jo diktatūra: jis pasidarė 
triumvirato nariu, o tas karinis 
triumviratas perėmė P. Vietna
mo prezidento pareigas. Trium
viratą sudaro trys generolai: 
Nguyen Khanh, Duong Van Minh 
ir Tran Tien Kheim. Ši nesėkmė 
buvo Khanh’ą psichiškai ir fiziš
kai palaužusi ir jis buvo atsidū
ręs kalnų gydykloj — kurorte 
Dalat.

Triukšmauja, bet nekariauja
Tą pajėgą, kuri privertė gen. 

Ng. Khanh’ą dalinai susiaurinti 
savo valdžią, sudaro budistų ma
sės ir augštųjų mokyklų studen
tai. Tai elementas, kuris aktyviai 
kare su komunistais nedalyvau
ja. Demokratijos gynimo pre
tekstu jie suorganizavo triukš
mingas demonstracijas, kurios iš
sigimė į kovas su katalikais, pa
laikančiais gen. Ng. Khanh’ą. 
Tos kovos pareikalavo kelių de
šimčių aukų, daugiausia iš kata
likų pusės;' Saigone, pvz., krito
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20 katali

džiaugsmą jų dalyvavimu šioje 
III sesijoje ir kartu pažadėda
mas, kad katalikai stengsis labiau 
pažinti bei įvertinti tai, kas jų 
doktrinoje yra autentiško ir pri
imtino. Taip pat šia proga Šv. 
Tėvas ragino juos iš savo pusės 
stengtis labiau pažinti K. Bažny
čios doktriną bei jos gyvenimą, 
kaip to reikalauja tiesa ir meilė, 
kuriai Kristus yra įpareigojęs 
visus.

Baigęs savo kalbą, šv. Tėvas 
užintonavo himną į šv. Dvasią — 
“Veni Creator Spiritus”. Jį bai
gus, suteikė visiems savo apašta
liškąjį palaiminimą ir išėjo iš 
bazilikos.

Šioje visuotinėje Vatikano san
taryboje turi teisę oficialiai da
lyvauti 3.070 asmenų, kurių ta
čiau 557 prašėsi atleidžiami dėl 
įviarių motyvų, bet labiausiai dėl 
amžiaus ir nesveikatos, šioje sesi
joje dalyvauja 2.513 santarybos 
tėvų.

Tenka apgailestauti, kad ir šio
je sesijoje iš pavergtosios Lietu
vos nėra nė vieno vyskupo. Iš 
laisvajame pasaulyje esančių lie
tuvių vyskupų dalyvauja vysk. 
Vincentas Brizgys ir vysk. Karo
lis Salatka. Tuo tarpu iš paverg
tosios Lietuvos svečių teisėmis 
yra atvykę kan. Barauskas, kan. 
P. Bakšys, kan. č. Krivaitis ir 
kun. žemaitis.

Sekančią dieną, ty. rugsėjo 15, 
įvyko Šv. Petro bazilikoje pirma
sis bendrasis posėdis, iš eilės 80- 
sis, kurio darbams vadovavo kar-

ginančių Khanh’ą: 
jie krito n ’kariuomenės kulkų. 
Gal tai a o per nesusiprati
mą, nes demonstracijos truko iš
tisą savaitę} kariuomenė, nei 
policija į Į 'stengėsi nesikišti, 
net į kruvhįas budistų kovas su 
katalikais, 
tiek neu 
distų u 
mo, *ku 
miesto, 
budistai 
tų degino 
apie 100. r
Š. VietnatPė. 23 katalikai buvo 
užmušti, o'-fciti žvejybiniais laive
liais išplaukė į pietus. Tai vyko 
kariuomenės akivaizdoje. Kitose 
vietovėse Radistai ir katalikai bu
vo pastatę! stiprias sargybas prie 
savo šventovių, nes ir budistai ir 
katalikai Hjbjo keršto.

Ko reikalauja?
Triukšųūngos ir net kruvinos 

demonstracijos reikalavo iš gen. 
Khanh’o nerealių, sunkiai arba 
ir visai neįvykdomų dalykų. Rei
kalavo išyalyti valstybės aparatą 
— atleisti visus nužudyto prezi
dento Diem paskirtus valdinin
kus. Šis reikalavimas neįvykdo
mas dėlto, kad nėra kvalifikuotų 
kandidatų tiems postams užimtr 
Vietnamo katalikai turi žymiai 
daugiau mokytų žmonių, negu 
budistai, todėl katalikas preziden
tas Diem daug katalikų teisinin
kų, gydytojų, inžinierių, agrono
mų paskyrė valdininkais. Budis
tai* dabar,nori valstybės aparatą 
išvalyti nuo Diem’o paskirtų val
dininkų, . žinoma, katalikų, bet 
neturi tinkamų kandidatų toms 
pareigoms. Budistai demonstran
tai reikalauja visuotinių rinkimų, 
nors žino, kad žymią P. Vietnamo 
teritorijos dalį kontroliuoja ko
munistai partizanai, kurių agen
tų yra visur, ir jie visame P. Viet
name galėtų rinkimams kenkti, 
juos sabotuoti. Demonstrantai 
reikalavo visus karininkus valsty
bės aparate pakeisti civiliais val
dininkais, neišskiriant nė vyriau
sybės narių. Triumviratas pasiža
dėjo po trumpo valdymo perduo
ti civiliams vjriausybės pareigas. 
Jei nebūtų karo, nebūtų sunku 
tai padaryti, bet tokiam kebliam 
karui einant, gan sunku kariuo
menės vadams atsiriboti nuo vy
riausybės ...

Vadovai — budistų 
vienuoliai

Pastarosioms demonstracijoms 
bei riaušėms vadovavo uolus bu
distų vienuolis Trich Tri Guang,

akluotos jėgos buvo 
I$qš, jog nesikišo Į bu- 

_ ant katalikų kai- 
įvo prie pat Da Nam 

iiomenė matė, kaip 
"tris dienas iš pama
iną, kuriame gyveno 
.talikų pabėgėlių iš

masis pasveikinimo žodį tarė pre
zidiumo pirm. kard. E. Tisserant. 
Jis, trumpai pasveikinęs susirin
kusius ir pabrėžęs, kad jų laukia 
dar sunkūs darbai, kartu jiems 
priminė Šv. Tėvo prašymą dau
giau melstis ir atlikti atgailos 
darbų už visuotinės santarybos 
pasisekimą. Kard. E. Tisserant 
taip pat pastebėjo, jog daugelis 
vyskupų dėl įvairių pastoracinių 
ir kitų priežasčių pageidauja, 
kad II Vatikano santaryba su šia 
sesija baigtųsi. Bet kad tai būtų 
galima Įvykdyti, esą reikia taupy
ti laiką, kalbėti tik gerai apgal
vojus ir vengti pasikartojimų. Už
tenka, kad vienas kalbėtų visos 
grupės vardu. Kard. Tisserant 
visdėlto pakartotinai pastebėjo, 
kad tai esąs tik pageidavimas, o 
ne įsakymas.

Ar iš tikrųjų šis pageidavimas 
pasiseks Įgyvendinti — netrukus 
paaiškės iš šios sesijos darbų ei
gos. Tačiau, kiek tenka patirti, 
susirinkimo dalyviai nesitiki, 
kad užsibrėžtus darbus būtų gali
ma užbaigti tik su šia ir tai ne
prailginta sesija.

Po kelių vyriausio santarybos 
sekretoriaus mons. P. Felici pro
cedūrinio pobūdžio pastabų, pra
sidėjo III sesijos darbai, kurių 
metu buvo pareikštos keliolikos 
santarybos tėvų nuomonės, lie
čiančios schemą apie Bažnyčios 
7-ji skyrių, kuriame kalbama apie 
galutinį mūsų gyvenimo išsipil
dymą ir vienybę su triumfuojan
čia Bažnyčia.

Šiame bendrame posėdyje da
lyvavo 2170 santarybos tėvų.

kurs, tarp kitko,. reikalauja ir 
amerikiečių pasitraukimo iš P. 
Vietnamo, šiuo atžvilgiu jo rei
kalavimas yra lygiai toks pat, 
kaip Š. Vietnamo komunistų. 
Naudo damasis komunistiškais 
metodais, Trich Tri Guang nutil
dė nuosaikiuosius ir tapo budistų 
vadu. Praėjusiais metais jis slė
pėsi JAV ambasadoje nuo prez. 
Diem’o saugumo policijos, o šiuo 
metu jis reiškia reikalavimą, kad 
amerikiečiai pasitrauktų iš jo 
krašto. Amerikiečiai išdavė prez. 
Diem’ą ir vietnamiečius katalikus 
budistų malonei, o dabar tie pa
tys budistai varo amerikiečius 
lauk iš savo krašto. Trich Tri Gu
ang yra kilęs iš šiaurės Vietna
mo ir yra bendradarbiavęs su te
nykščiais komunistais, todėl jo 
atsiradimas P. Vietname gali 
reikšti, kad arba jo bendradar
biavimas nebuvo šimtaprocenti
nis ir jis turėjo bėgti arba jis yra 
atsiųstas į P. Vietnamą dirbti ko
munizmo pergalės reikalui.

Paskutinėmis žiniomis, P. Viet
namo budistai padarę nuolaidų 
gen. Khanho vyriausybei ir pa
siūlę Viet Kongo partizanams pa
dėt ginklus, o Khanh’o vyriausy
bei ir amerikiečiams sušvelnint 
kovas su komunistų partizanais.

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar kitų kraštų, kreipkitės į

Jv Kazimierą Michalski
347 BAY ST. TORONTO, H AUGSTAS, KAMB. 210, TEL. 308-9430

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.



Pasaulio lietuvių jaunimo Pasižvalgius už savo horizonto

ŽIBURĖLIAI
mošų, mažiesiems

Marijai
Neatnešiau Tau rožių, 
Nei kitų gėlių, 
Tariu tik vieną žodį — 
Aš Tave myliu.

i

Neatnešiau Tau aukso — 
Aš jo neturiu!
Tik rožinį tyriausią 
Marija, Tau skiriu.

f

Į mokyklą
Ei, sudiev miškai ir pievos, 
Vasaros stovykla!

* Dzin dzin dzin skambutis 
Kviečia į mokyklą.

Laukia jau pieštukai raštams 
Ir knyga “Kregždutė”, 
Aš per ją pažinsiu kraštą 
Mylimos motutės.

A. Abromaitienė

VYTUKO NUOTYKIAI
Viename kaime gyveno links

mas ir gudrus berniukas vardu 
Vytukas. Mamytė jį karštai my
lėjo ir rudenį pažadėjo leisti į 
vaikų darželį. Jis turėjo daug 
knygučių ir žaislų, mokėjo gra
žiai žaisti, tik nemėgo praustis. 
Kiek tik begalėdamas išsisuki
nėdavo nuo muilo ir vandens.

Kartą mamytė, išskubėdama 
į miestą, liepė Vytukui nusi
prausti. Bet ar Vytukas paklau
sė? Kai tik mamytė išėjo pro 
duris, jis tuoj nubėgo prie žais
lų. Žaidė, žaidė ir pagaliau nu
sibodo vienui vienam žaisti. Iš
ėjo į lauką jieškoti draugų. Pa
matęs ant tvoros rainą katinėlį, 
užkalbino jį:

— Aš turiu gražių žaislų, gal 
pažaistum su manim?

Katinėlis išrietė augštai nu
garą ir, pažiūrėjęs į Vytuką nuo 
galvos iki kojų, siikniauksėjo:

-— Oi, Vytuk, tu nesiprausęs, 
nešvarios tavo rankos, ausys! 
Žaist tikrai aš negaliu! Einu 
gaudyti pelių — mnau-mnau- 
miau...

Truputį susigėdo Vytukas, 
bet nužingsniavo tolyn, tiesai 
prie tvenkinio. Pamatęs ant le
lijos lapo varlytę“, šūktelėjo:

—- Ei, vartyt, ar girdi? Gal 
pažaistum su manim! Aš turiu 
daug žaislų!

— Varlė, išgirdusi šiuos žo
džius, tiktai plumti ir įšoko į 
vandenį. Neužilgo ji iškilo į pa
viršių su visu būriu varlių, ku
rios visu choru užtraukė:"

— Oi, Vytuk, ar tu artojas?
Juk nešvarios tavo kojos! 
Atsistok čia ant akmens, 
Negailėsim tau vandens! 
Kvar-kvar-kvar...

Išgirdęs tai Vytukas, kiek tik 
kojos nešė, pasileido bėgti na
mo. Užduso bebėgdamas, o šir
delė taip smarkiai pradėjo plak
ti — juk varlės galėjo jį į van
denį įtraukti. Kieme sustabdė jį 
iš tvarto išbėgusi kiaulytė:

— Vytai, Vytai kriu-kriu-kriu, 
aš draugų gi neturiu, eikime

mudu pažaist — busime drau
gais!

Kai Vytas pasižūrėjo į kiaulę, 
jam iš gėdos net ausys paraudo. 
Ji buvo murzina, iš visų pusių — 
jo žaislus galėjo suteršti. Nieko 
neatsakęs nuskubėjo tiesiai į 
prausyklą. Pasižiūrėjęs atidžiai 
į veidrodį, švariai nusiprausė, 
susišukavo plaukus, išsivalė pa
nages ir nuėjo vėl į kambarį 
prie žaislų.

Neužilgo sugrįžo mamytė. Pa
mačiusi Vytą labai nustebo, net 
savo akimis nenorėjo tikėti. Jis 
buvo jaū kitoks — švarus ir 
tvarkingas. Mat, pamatė, kad iš 
murzino visi juokiasi.

A. Abromaitienė

Paskutinis patikrinimas einant 
į mokyklą.

Pasaulio L.B. valdybos inicia
tyva rugsėjo 19-20 d.d. gražioje 
pirm. J. Bačiūno vasarvietėje — 
Tabor, Mich., susirinko apie 30 
Bendruomenės ir jaunimo orga
nizacijų atstovų pasvarstyti gali
mybes sušaukti pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą. Pasitarime 
dalyvavo PLB valdybos, JAV LB, 
Kanados LB, liet, skautų sąjun
gos, skautų akademikų, rieolitua- 
nų, stud, ateitininkų, liet, studen
tų* sąjungos, jaunimo spaudos 
“Lituanus” ir “Studentų Gairių’r, 
Santaros, Šviesos, FASKo atsto
vai. Suvažiavimo globėju, kuris 
mus maitino ir vaišino, buvo PL 
B v-bos pirm. J. Bačiūnas. Posė
džiams vadovavo PLB v-bos na
rys p. Kamantas.

Kongreso idėja ir nauda
Posėdžiai prasidėjo šeštadienį 

apie 2 vai. Visi dalyviai buvo la
bai entuziastiškai nusiteikę ir pil
nai pritarė PLB v-bos idėjai or
ganizuoti jaunimo kongresą. Visų 
dalyvių manymu, tokia pasaulio 
liet, jaunimo šventė atneštų daug 
naudos, š. Amerikos liet, jauni
mas galėtų plačiau pažvelgti į sa
ve ir pagvildenti savo vaidmenį 
lietuviškoje veikloje bei tėvynės 
vadavimo problemose, šalia to, 
kongresas padėtų išjudinti viso 
pasaulio liet, jaunimą, ypač kraš
tuose, kur tokio išjudinimo ypač 
reikia. Pagaliau kongresas būtų 
įspūdinga liet, jaunosios kartos 
demonstracija, kuri būtų žino
ma ne tik Amerikoje, bet ir visa
me laisvame ir pavergtame pa
saulyje.

Sunkiausia buvo išspręsti Vie
tos klausimą. Net keli miestai 
varžėsi dėl tos garbės. Pagaliau 
nutarta siūlyti kongresą šaukti 
Detroite ar Klevelande, nes tai 
centrinės vietovės, geriausiai pa
siekiamos iš įvairių pusių. Datos 
klausimas ėjo lengviau. Nutarta 
siūlyti 1966 m. Darbo Dienos sa
vaitgalį. Dveji metai yra pakan
kamas laikas kongresui suruošti.

Jaunimas iš tolimų kraštų
Tai buvo labai įdomi diskusijų 

dalis. Po įvairių pasiūlymų nutar
ta bandyti sudaryti galimybes at
važiuoti į kongresą kokiai 50 ar 
didesniam jaunimo skaičiui iš to
limųjų kraštų. Jei tas pavyks, 
jaunimas iš toli atvažiuotų kokį 
mėnesį prieš patį kongresą. Per 
porą savaičių jie apvažiuotų žy
mesnes JAV ir Kanados lietuvių 
kolonijas. Juos globotų vietinės 
bendruomenės, organiz*acijos ir 
lietuviškos šeimos. Po to būtų di
delė jaunimo stovykla. Tai būtų 
lyg ir kokia liet, jaunimo studi
jų savaitė su akademinėmis pa
skaitomis, jaunimo talentų pasi
rodymais, meno paroda ir t.t.

Palietus stovyklą, iškilo opus

G. RINKCNAITĖ

klausimas — ar daryti vieną 
bendrą stovyklą, ar suskaldyti ją 
pagal ideologines grupes? Visi 
suprato, kad bendros stovyklos 
suorganizavimas būtų sunkesnis. 
Tačiau, ar ne atėjo laikas visam

Laiškas iš Kalifornijos
Aš su savo sesute Rasele ir 

tėveliais gyvenu jau antri metai 
Kalifornijoj — Los Angeles 
mieste. Čia gamta ir oras yra ki
toks, negu Kanadoj. Beveik vi
sada saulė šviečia ir labai mažai 
lyja. Ištisus metus čia būna va
sara, todėl auga apelsinai, bana
nai ir palmės. Ramiajame van
denyne galima maudytis, o kal
nuose važiuoti rogėmis, nes žie
mą kalnuose būna sniego. Aš 
gailiuosi, kad neatsivežiau rogu
čių. Buvau nuėjus į Disney 
Land. Man labiausiai patiko 
džiunglės ir “Sleeping Beauty” 
pilis. Prie jūros yra didelis ak
variumas, kuriame gali matyti 
daug jūros žuvų, tapgi ir bangi
nių. Banginiai ir delfinai išmo
kyti daryt visokius trikus. Jie 
šoka net per degantį ratą.

Aš su sesute lankau šv. Kazi
miero mokyklą, čia mes turim 
kiekvieną dieną lietuvių kalbos

muspamokas. Mūsų mokytoja 
moko ne tik lietuviškai skaityti 
ir rašyti, bet ji moko ir dainuo
ti bei tautinius šokius šokti. 
Nors man Kalifornijoj patinka 
gyventi, bet aš labai pasiilgau 
Kanados, kur liko mano draugės 
ir draugai. Prašau visus aplan
kyt mus šią žiemą.

Jūsų*
Aušrelė Matulaitytė, 11 m.

sų draugės, draugai ir “Žiburė
liai” Jūsų nepamiršo -r- siunčia 
geriausius linkėjimus.

Galvosūkis

Miela
"Žiburėlių" 

Redakcija!
Aš labai mėgstu skaityti, “ži

burėlius” visuomet perskaitau. 
Perskaičiau “Voverytės vaišes”. 
Pagailo man voverytės. Noriu 
padėti ir jai pasakyti, kad gand
rui duotų varlę, bet ne grūdus. 
Katinui pelę, bet ne morką, žą
sinui — grūdų, o ne pelę. Triu
šiui — morką, o ne varlę. Tada 
vaišės bus sėkmingos. Lauksiu 
atsakymo, ar gerai padėjau vo
verytei.

Sudie!
Juozukas Gečius, 7 m.

7530 Verdier Avė.
St — Leonard, de P. M. 
Montreal, Que.

Įrašykite žodį išilgai — 1; 
skersai — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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Redakcija: Ačiū už laišką ir 
pagalbą voverytei. Dabar ji bus 
geresnė šeimininkė. Redakcija 
kviečia ir kitus “žiburėlių” skai
tytojus rašyti laiškus, straipsne
lius, eilėraščius, siųsti nuotrau
kas — kas ką gali*. Adresuoti: 
“Žiburėliai”, 041 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

J. BERTULIS
Kėnį buvo baigiamasis 
Posėdžių nutarimai yra 
Hkymas ir pasiūlymai 
|bai. Kokia jų dalis bus 
^pamatysime. Tačiau 
Jtome, kad atlikome pa- 
ydarbą. Tokia jaunimo 
veikalaus labai daug 
<dsų. bet ji yra būtina. 
|ietų didžioji darbo ir 
imo dalis buvo skirta 
kongresus ir suvažiavi- 
snjesiems. Juose jauni

mui nasire^tšti progų būdavo ne 
peruaugiaihrta. Artėja laikas, ka
da lietuvybės išlaikymas remsis 
didele dalimi dabar augančiu jau
nimu. L '*

tik pas 
PLB Vai 
priimta 
visdėit©- 
tį pintų 
šventė 
darbo fi 
Per eik

liet, jaunimui bent pastovyklauti i .^siaubo 
kartu? Ar neperdaug pabrėžiame l ruošiant* 
savo ideologinius skirtumus ir ar mus
tie skirtumai iš tikrųjų yra jau 
"i.okie dideli? Juk visų iie<.. jauni
mo organizacijų tikslas yra lietu
vybės išlaikymas. Tokiu pagrindu 
daugumas pasisakė už vienos sto
vyklos organizavimą.

Kongresas būtų visos šios šven
tės kaip ir iškilmingas uždary
mas. Siūloma, kad visą programą 
sudarytų ir pravestų pats jauni
mas. Būtų pora iškilmingų posė
džių, koncertas, sporto rungty
nės, parodos. Informacijos reika
lui būtų išleistas specialus leidi
nys. Jame, be tiesioginės infor
macijos, būtų jaunimo atsaky
mai į anketą. Toji anketa, su jau
nimui aktualiais klausimais, bū
tų labai anksti išsiuntinėta į vi
sus kraštus, o vėliau tilptų leidi
nyje. '

Baigiamieji posėdžiai
Jau buvo 6 v. vakaro. Visi da

lyviai pavargo ir išalko. Tada p. 
Bačiūnai pakartotinai paprašė 
posėdį nutraukti ir eiti pavalgyti. 
Po to dar liko sunkus lėšų liau
simas. Toks didelis sumanymas 
pareikalaus daug lėšų, ypač no
rint apmokėti bent dalį užjūrio 
kelionių. Visdėlto nutarta bandy
ti tas lėšas suorganizuoti, pritrau
kiant į darbą visus — Bendruo
menę, * organizacijas ir pavienius 
asmenis. Lėšų organizavimą, kaip 
ir visą kongreso rengimo darbą, 
vykdyti grynai iš jaunimo suda
ryta komisija, kuri būtų PLB val
dybos globoję.

® ii
su i

Prisimena man vienas 
dotas.

anek-

Mokytojas iškvietė pas save 
mokinio tėvą ir sako jam:

— Patariu tamstai savo vaiką 
iš mokyklos atsiimti, nes jis vi
sai negabus.

— Iš ko ponas mokytojas 
sprendi, kad mano vaikas nega
bus?

— Duosiu pavyzdį. Vakar aš 
jam aiškinau teoremą. Jis nesu
prato. Aš jam išaiškinau antrą 
sykį. Jis vis nesuprato. Pagaliau 
jam aiškindamas trečią sykį aš ir 
pats supratau, o jis vis dar*nesu
prato ...

Praplėsti savo horizontui aš 
pasirinkau istorinių įvykių ir me
no svarbiuosius centrus.

Paryžius — vakarų revoliuci
jos, Napoleono triumfo ir žlugi
mo dokumentiniai įrodymai; re
voliucinės bangos priemonių li
kučiai; meno vystymosi pėdsakai

“Villa Lituania” Romoje, kur sustoja tautiečiai, atvykę į 
Romą. Šiuo metu joje gyvena Vatikano santarybos dalyviai. 
Vilą tvarko šv. Kazimiero kolegijos vadovybė.

P ra neš ima s iš Rytų Europos

Milijoninis skandalas Lenkijoje
Šiuo metu visa Lenkija kalba 

tik apie didžiausią išeikvojimo 
bylą, kurion įvelti labai žymūs 
kompartijos pareigūnai. Byla su
davė tokį smūgį centr. komitetui, 
kad lig šiol vis dar negali atgau
ti kvapo. Ta byla — tai milžiniš
kų išeikvojimų. .Varšuvos mėsos 
parduotuvėse. Paaiškėjo, kad vi
sa eilė asmenų nepaprastai pra
turtėjo, pasistatė namus, nusipir
ko automobilius ir gyveno labai 
plačiai. Gyventojų masės gi tu-

Blogas derlius Jugoslavijoje
- geras Sov. Sąjungoje

Po gero derliaus pr. metais šie
met Jugoslavija yra katastrofiš
kai blogo derliaus akivaizdoje. 
Apskaičiuojama, kad derlius duos 
tik 3,6 mil. tonų grūdų ir gal dar 
mažiau, o pernai Jugoslavija už
augino 4,5 mil. tonų ir dar turėjo 
iš JAV nupirkti 500.000 tonų 
kviečių, šiemet turės pirkt 1.500* 
000 tonų. Vyriausybė tvirtina, 
kad oras buvęs nepalankus. Vie
nas vyriausybės narys yra pasa
kęs: “Nepalankus oras mums yra 
smūgis į pačią širdį, nes tai atsi
liepė visoj mūsų produkcijoj, su- 
koncentruotoj viename rajone.” 
Katastrofa yra tuo skaudesnė, 
kad vyriausybė daug investavo į 
žemės ūkį: per pastaruosius 5 
metus traktorių kiekis padvigu
bintas ir dabar* jų žemės ūkyje 
dirba 40.350. Triskart padidintas 
dirbtinių trąšų kiekis; šiais me
tais jų suvartota 1.700.000 tonų.

Sov* Rusijoje šiemet situacija 
yra geresnė. Maskvos radijas pa
informavo, jog derlius numato
mas rekordiškai geras Ukrainoj,

Vol-Rostovo rajone, vidurinės 
gos rajone ir Kazachstano bei vi
durinės Azijos plėšiniuose.

Norima, kad ateityje chemijos 
pramonė smarkiai kiltų ir kad 
joje pirmąją vietą užimtų dirbti
nių trąšų gamyba. Chruščiovas 
dirbtinėse trąšose mato vienintelį 
būdą apsisaugojimui nuo katast
rofiško nederliaus, bet Jugoslavi
jos pavyzdys rodo, kad dirbtinės 
trąšos nėra tikra garantija. Šiais 
metais į žemės ūkį Jugoslavija 
supylė 1.700.000 tonų dirbtinių 
trąšų, kurios teužaugino nuo 2 
iki 2,8 mil. tonų javų. Taigi to
na dirbtinių trąšų užaugino maž
daug 1% tonos javų. Metereolo- 
ginės sąlygos lemia derlių nema
žiau, kaip dirbtinės trąšos, jau 
nekalbant apie sovietinę sistemą, 
kuri pati yra viena dažno skurdo 
priežasčių. J. Gs.

Alkoholikų skaičius kas metai 
didėja. Proporcingai gyventojų 
skaičiui Kanada turi daugiau al
koholikų, negu JAV.

A & B TAILORS — A. BERESNEVIČIUS
Klientų patogumui persikėlė i naujas ir daug didesnes patalpas. Dabar tu
ri daug didesnį pasirinkimą vyrams ir jaunimui išeiginių bei sportinių 
drabužių. Taip pat priimu užsakymus ir turiu labai didelį pasirinkimą im
portuotu naujausiu medžiagų. KAINOS PASIŪTŲ DRABUŽIŲ TIKRAI 

PIGESNES KAIP KITUR. MALONĖKITE ĮSITIKINTI!
343 RONCESVALLES AVE., TORONTO 3, ONT. - - - . LE 1-1432

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A A su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, ~OIT k-reOir

Fd A AĖKI A e Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DACtNAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

rėjo stovėti ilgas valandas prie 
... apytuščių mėsos parduotuvių, 
kad gautų keletą gramų dešros ar 
mėsos. Kai apie tai sužinojo VI. 
Gomulka, įtūžęs taip šaukė, kad 
jo bendradarbiai persigando. 
Mat, afera iškilo kaip tik tuo me
tu, kai kompartija ruošėsi IV su
važiavimui k’ jos agentai visame 
krašte triūbijo apie komunizmo 
idealią tvarką ir laimę...

Pagaliau paskelbė
Ilgai kompartijos vadai tą bylą 

laikė paslaptyje, bet visuomenės 
opinijos spaudžiami pagaliau lei
do gen. prokurorui ją paskelbti. 
Ir taip vieną gražią dieną visi 
dienraščiai išspausdino praneši
mą apie mėsos išeikvojimo suse
kimą ir pačių svarbiausių aferis
tų pavardes: *8 rajoninius* Varšu
vos Mėsos Prekybos direktorius, 
jų tarpe Centr. Mėsos Prekybos 
direktorių Tadą Skovronskį, 11 
privatinių* mėsos perdirbimo* įmo
nių savininkus ir 27 krautuvių 
vedėjus.

Be to, paskelbė, kad konfiskuo
ta apie 20 namų, automobilių, 
brangenybių (aukso, perlų ir auk
sinių pinigų) apie 8 mil. zlotų 
vertes. Tai, žinoma toli gražu ne
viskas.

Nors tie suimtieji direktoriai 
yra partijos nariai, jos bendra
darbiai ir ištikimiausi žmonės, 
bet svarbiausia yra tas, kad šiame 
sąraše trūksta kompartijos atsto
vų kaipo tokių. Kodėl nepaskel- 
be pavardės žinomo “visuomeni
ninko” ir aktyvaus kompartijos 
nario ir jos tarnautojo, Varšuvos 
miesto kompartijos sekretoriaus 
p a v a d u o tojo dr. Harasimowi- 
čiaus? Jis buvo atsakingas už pra
monės ir prekybos ūkį. Kur pa
vardės dingo ir kodėl nebuvo pa
skelbtos laikraščiuose pvz. rajo
ninių Varšuvos Volą kompartijos 
sekretorių? O taip pat kito Varšu
vos rajono — Pragos komparti
jos sekretorių pavardės? Kodėl 
neišspausdino* kelių liaudies mi
licijos pulkininkų pavardžių, ku
rie nors nebuvo kompartijos tar
nautojai, bet rajoninių miesto 
kompartijų t.v. “egzekutyvų” ak
tyvūs nariai? O kur augšti valdi
ninkai ir tarnautojai, departa
mentų direktoriai, skyrių virši
ninkai, net ministerio pavaduoto
jai? Vienu žodžiu, nei mažiausia 
dalis tos “gaujos spekuliantų” 
nebuvo paminėta, šiandien yra 
žinoma, kad suimtųjų skaičius 
padidėjo iki pusės tūkstančio 
žmonių.

Išeikvotos sumos, patekusios į 
spekuliantų rankas, siekia šimtus 
milijonų zlotų. Pradžioje buvo 
kalbama* apie 10 mil., o dabar — 
apie 750 mil.

Organizuota spekuliacija
Kaip visa afera iškilo aikštėn, 

niekas nežino. Galima betgi ne
sunkiai numanyti, kad tarp spe
kuliantų įvyko tarpusaviu nesu
tarimų, be to, jie buvo tiek įsidrą
sinę, kad net viešai užsiėminėjo 
savo “amatu”. Jų platus gyveni
mas taip pat kėlė įtarimą. Pvz.

centrinės mėsos prekybos direk
toriai gauna labai didelį mėn. at
lyginimą — 12.000 zlotų. Jie ėmė 
pirkti savo žmonoms * brangius 
žieminius apsiaustus — iki 100. 
000 zlotų, statyti namus už 750. 
000, pirkti užsieninius automobi
lius 150-300.000 zl. vertės ir t.t. 
Žemesnės kategorijos direkto
riai gauna mažesnes algas — iki 
5000 zl. mėn. Ir jie sekė tomis 
pačiomis pėdomis, neišskiriant 
nė krautuvių pardavėjų.

Kartą užėjo krautuvėn vedėjos 
pavaduotojai pažįstamas pilietis. 
Jis rado ją sėdinčią krautuvėje 
kaip karalienę — puikiai apsirė
džiusią, žinojo, kad ji savo vyrui 
vardadienio proga nupirko dova
ną — automobilį 120.000 zl. ver
tės ir per pastaruosius metus pa
statė “namelį” už Varšuvos mies
to ribų 500.000 zl. vertės. Pilietis 
nusistebėjo savo pažįstamai, kad 
tai iš viso įmanoma. Pavaduotoja 
atsakė, kad kiekvienas krautuvės 
tarnautojas “uždirba” į dieną 
1000-2500 zl. Kai pilietis draugiš
kai priminė, kad gali būti pavo
jinga, pavaduotoja atsakė: “Visi 
vagia, tai ir mums galima; be to, 
turime uždirbti ir viršūnėms.” 
Šiandien jos jau nebematyt. Tur
būt irgi suimta.

Baliai ir tuščias traukinys
Mėsos spekuliantai rengdavo 

kortų vakarus, baliukus, per ku
riuos* patepdavo tuos, nuo kurių 
priklausė įvairūs leidimai. Mili
cijos pareigūnai pas vieną tokį 
paukštelį surado sąskaitą pirmos 
klasės restorano Zakopanėje už 
mažą “baliuką” — 50.000 zlotų. 
Tame baliuje, be kitų, dalyvavo 
ir Varšuvos rajono Volą kompar
tijos sekretorius Majevski..

Dar pažymėtina, kad mėsos 
spekuliantai pačiame Varšuvos 
centre turėjo keliolika privatinių 
parduotuvių, kurios buvo užmas
kuotos valdiškais vardais. Eina

Madridas — krikščionybės ir 
niaurų kovų pėdsakai; buUų kau
tynių žymiausias centras; lieka
nos įrodymui kovų su komunis
tais ir t.t.

Barcelona — gražus pajūrys; 
bulių kovai didelė arena.

Liurdas — religinė šventovė, 
Šv. P. Marijos apsireiškimo vie
ta; piligrimų, ligonių antplūdis.

Roma — visokio meno centras; 
neišsemiamo dvasinio turto aruo
das. Vatikanas — Kristaus vie
tininko būstinė. Žymiausiųjų dai
lininkų kūrinių galerijos ir t.t. 
Galybės istorinių liekanų.

Milanas — muzikos ir dailės 
meno vystymosi mokyklos; ope
ros (La Scala) žymiausioji garse- . 
nybė. Ambrozinio giedojimo lop
šys.

Verona — didžiausias amfite
atras. Kai teko klausytis operų 
arba baleto, netikėtai ateidavo 
mintis: nejaugi žmogui nepritrū
ko idėjų fantazijoms?

Venecija — pasakos miestas 
vandeny; Šv. Morkaus garsioji 
katedra su apie 3000 statulų; gar
sieji Dogen rūmai; stiklinių da
lykų ir meninių išdirbinių garsu
sis fabrikas; muzikos ugdymo 
centras; daug meno vietovių.

Miunchenas — Hitlerio veiki
mo pradinis centras; apgaulingos 
sutarties, Vokietijos didžiausio 
muzėjaus, muzikos ir sceninio 
meno vystymosi miestas. Porce
liano gamybos žymiausioji vieta 
ir t.t.

Aplankęs šias vietas pamatai, 
kad dar daug knygų nesi per
skaitęs. Studentijai — visų čia 
paminėtų vietovių muzėjai yra 
antrasis universitetas.

Pernai Čikagoje miręs 17 m. 
amžiaus stud. R. Navikas žinojo, 
kad jo amžius beliko trumpas, 
vienok per naktis neatsitraukda
vo nuo knygos. Tėvams sakyda
vo: “Nors prieš mirtį aš norėčiau 
pamatyti koks pasaulis tikrai 
yra, bent kaip jis aprašomas.”

Knyga duoda teoretinių žinių. 
Vienok, kad šias žinias pagilinus, 
reikalinga pavažinėti nors po 
svarbiausius pasaulio istorijos 
centrus.

' Milane tame pačiame viešbuty
je apsistojo negras iš Pietų Afri
kos. Netikėtai atsisėdom drauge 
autobuse, kai vykome apžiūrėti 
miesto gražiausių ir garsiausių 
vietų. Gerai apsirengęs, puikiai 
išrodo, turi modernų foto apara
tą. Paklausiau, kur važinėja. At
sakė, jog buvo Londone, Stock- 
holme, Madride, Paryžiuje ir dar 
keliaus toliau.

— Turbūt esate briliantų ka
syklų savininkas, kad galite* taip 
važinėti? — klausiu.

— Ne, esū paprastas darbinin
kas. Uždirbu 9 angį, svarus į sa
vaitę. Bet taupau, kad galėčiau 
pamatyti pasaulį.

Atsakiau, jog jis gerai suprato 
pinigo vertę. Kultūra yra tikriau
sias bankas pinigams. Aš einu 
tuo pačiu keliu. Irgi taupau, kad 
galėčiau pagilinti žinias.

Iš namų išsijudinti yra sunku, 
bet pirmą* sykį pabandžius norisi 
vis daugiau ir* daugiau pamatyti 
bei plėsti savo horizontą. Ir juo 
ji stumi tolyn, juo aiškiau matai, 
kad daraisi mažesnis ir mažesnis. 
O augti, tobulėti nenori tiktai 
dvasios invalidas.

gandai, kad tie mėsos spekulian
tai taip sukombinavo, jog buvo 
pasiųstas užsakytas ištisas trauki
nys su mėsos siunta Maskvon, re
guliariai užplombuotas, bet Mask
vą pasiekęs ... be mėsos, tuščias. 
Ir taip atsitikę ne vieną kartą, 
kol pagaliau didieji organizato
riai įkliuvo. <■

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

B. Naujalis, Ps.D.RJW.N.Pt.

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

Ps.D.RJW.N.Pt


© PAVERGTOJE TEVVffiJE ILTO"
PASIKEITUSI PALANGA MUZEJAI IR FILMAI
Rašytojas J. Baltušis, šią vasarą > Kultūros ministerijos muzėjų ir 

lankęsis Palangoje, pasakoja šio ku- kultūros paminklų apsaugos valdy- 
rorto pasikeitimus į gerąją pusę. Su- bos mokslinis bendradarbis J. Kaspe- 
sisiekimas tarp Klaipėdos ir Liepo- ravičius džiaugiasi, kad naujai stato

mame valstybinio ateistinio muzėjaus 
pastate Įrengiama ir kino salė. Mu
zėjaus lankytojai ne tik bus supažin
dinti su antireliginiais eksponatais, 
bet turės paragauti ir į filmo juos
tas Įrašytos ateistinės propagandos. 
Panašiai elgiamasi ir Kauno IX for
to muzėjuje: čia muzėjaus lankyto
jams parodomi filmai — “Jie — kau
niečiai”, “Žingsniai naktį”, “Kodėl 
akmenys netyli”, “IX fortas” ir kt. 
Jais, pasak J. Kasperavičiaus, “de
maskuojami revanšistiniai nepribaig
tų hitlerininkų ketinimai” ir kartu

jos seniau kirsdavo per Palangą Vy
tauto g-ve, benzino dūmų debesimi 
nuodydamas vasarotojų plaučius. Da-

jos magistralė iškelta už Palangos 
ribų. Į Palangą įvažiuojama ne iš 
Klaipėdos, bet iš Kretingos pusės. 
Vykdomojo komiteto pirm. P. Mičiū- 
no pastangų dėka mieste nugriautos 
visos tvoros, namai nudažyti įvaires
nėmis spalvomis. Vienas palangietis 
nusiskundęs: “Taigi man tas velnias 
Mičiūnas užtaisė! Štai šitų raudonųjų 
dažų net į Rygą važiavau — vis jam 
ne tie ir ne tie...” Miesto parką skleidžiama antireliginė propaganda, 
puošia R. Antinio bronzinė skulptū
ra “Eglė žalčių karalienė” ir gyvi 
stimiukai. Prie įėjimo į centrinį pa
plūdimį stovi puiki N. Gaigalaitės 
skulptūra “Jūratė ir Kastytis”. Se
niau miesto valgyklos neturėjo var
dų —tik numerius; dabar gi akį trau
kia “Rūta”, “Birutė”, “Vasara” ir kt. 
valgyklų vardai. Kiekvieneriais me
tais didėja vasarotojų skaičius: 1962 
— 100.000, 1963 — 120.000. J. Baltu
šis prasitaria, kad Eglės ir žalčio le
genda iš Palangos nuvežama į Volgo
gradą, Leningradą, Maskvą, Kuibyše- 
vą, vadinasi, vasarotojų tarpe ne
trūksta svečių iš “broliškųjų” res
publikų.

DIRIGENTAI IR JŲ KURINIAI
Vyt. Venckus “Liter, ir Mene” kri

tikuoja kaikuriuos saviveiklinių ko
lektyvų dirigentus, į koncertų pro
gramas mėgstančius įtraukti savo kū
rinius. Plungės vid. m-klos mokyto
jų, tėvų ir mokinių ansamblis, ku
riam vadovauja Pocius, net per ra
diją padainavo dvi šio “kompozito
riaus” dainas. Viena jų — “Tavo 
akys” —pasižymi ne tik melodijos 
lėkštumu, bet ir skandalingai bana
liu tekstu:

“Šimtai akių man šypsosi. 
Tos akys galingos. 
O kokios jos gražios! 
Tų tavo akių šypsenos 
Nepamirsiu niekados, niekados, 
Jas mylėsiu amžinai, 
Taip labai, labai, labai!”

Kitas panašus savos “kūrybos” pro
paguotojas yra Šilutės centrinių cho
rų vadovas V. Jovaiša. Praėjusiais 
metais surengtame koncerte didžiąją 
programos dalį sudarė ne tik jo pa
ties nevykę kūriniai, bet ir jo drau
gų — Širvio, Morkaus, Zajankausko 
sukurtos menkavertės dainos, šie 
priekaištai, žinoma, turi ir antrą me
dalio pusę — jie rodo, kad Lietuvo
je jaučiamas pramoginės muzikos 
trūkumas.

_ SUDBURY, Ont
LB VALDYBA praneša, kad spalio 

3 d., šeštadienį, 10 v. ryto, Šv. Tomo 
mokykloje, Drinkwater St., pradeda 
mokslo metus Tumo-Vaižganto šešta
dieninė ir lituanistinė mokykla. Joje 
dirbs mokytojos: vedėja G. Lumbienė, 
M. Venskevičienė, A. Baltutienė; kun. 
A. Sabas; taut, šokius mokys A. Al- 
brechtienė, chorą ir muziką — A. Ku- 
sinskis; taut, šokių muziką — A. Ga- 
tautis. Reikalui esant ir m-klos vado^ 
vybei pageidaujant, mokytojų skaičių 
bus stengiamasi padidinti.

Lituanistinėje mokykloje bus dėsto
ma lietuvių k. ir literatūra; organi
zuojamos vaidybos, taut, šokių, kank
lių muzikos ir choro grupės. Visa mū
sų kolonijos meninė veikla teiksis li
tuanistinės mokyklos aplinkoje.

Kviečiame visus tėvus leisti mažuo
sius pradedant nuo 6 m. į šeštad. mo
kyklą, o jaunimą ligi 18 m. — į litua
nistinę mokyklą. Tikime, kad kiekvie
nas tėvas ir motina, galvojantieji lie
tuviškai, supras mokyklos reikšmę ir 
visus vaikus leis į šeštad. ar lituanis
tinę mokyklą.

Į mokyklos tėvų komitetą išrinkti: 
L. Baltutis, J. Lukšys, V. Stepšys ir 
E. šviežikienė.

Ir. ir J. Kačinskams už leidimą pa
sinaudoti jų namų patalpomis šeštad. 
ir lituanistinės mokyklos reikalais įvy
kusiam posėdžiui, kuriame dalyvavo 
apie 15 asmenų, ir visiems dalyviams 
paruošimą pietų LB valdyba reiškia 
Nuoširdžiausią padėką. LB valdyba

MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ klubo ge- 
gužinėj prie French River St. Krivicko 
vasarvietės buvo svečių net iš Toron
to ir Hamiltono. Žvejai pavaišino vi
sus šviežia žuvimi. Buvo suruošta įvai
rių žaidimų, o vaišių metu grojo lie
tuviškų plokštelių muzika, šaudymo 
rungtynėse I vietą laimėjo B. Dūda 
— 71, II — A. Juozapavičius — 46 ir 
III 
lygiomis po 41 tašką.

PASIŽYMĖJĘ MOKINIAI. — Ire
na Lapienytė baigė VIII skyrių aukso 
medaliu. Jos metų vidurkis buvo 90. 
Per 8 metus toje mokykloje nė vie
nas nebuvo gavęs aukso medalio. Ta 
garbė teko lietuvaitei. Ji visuose sky
riuose ėjo pirmąja mokine. Septinta
me skyriuje su grupe gabiųjų moki
nių ji lankė vienerius metus specia- 

St Krivickas ir J. Remeikis

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENIMIS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir paskolų 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

Per antrąjį šių metų ketvirtį filmai 
buvo parodyti 38.400 muzėjų aplan
kiusių žmonių.

PADIDĖJĘS KAUNAS
“Švyturio” žurnale pluoštą žinių 

apie dabartinį Kauną pateikia mies
to vykdomojo komiteto pirm. Juozas 
Šerys. Šiuo metu Kaunas turi 265. 
000 gyventojų; čia kasdien sukuria
mos 7 naujos šeimos, gimsta 13 kū
dikių. Miesto teritorija yra padidė
jusi trigubaL Pokario metais pasta
tytos 22 modernios įmonės: Kauno 
hidroelektrinė, radijo gamykla, ke
taus liejykla, pliušo-šilko kombina
tas, turbinų gamykla “Pergalė” ir kt 
Bendroji produkcija esanti padidė
jusi 10 kartų. Miestas turi 460 auto
busų, 4.440 lengvųjų mašinų, 2.990 
sunkvežimių. Gyvenamasis miesto 
plotas išaugo iki 1.539.000 kv. met
ru. Naujosios statybos plečiasi Pet
rašiūnų kryptimi ir taipogi Vilijam
polėje, kur norima sutvarkyti Neries 
krantinę. Prie centrinės J. Janonio 
aikštės (buv. P. Vileišio) statomas 
pirmasis “dangoraižis” — 11 augštu 
pramoninės statybos projektavimo 
rūmai. Lenino (buv. Vytauto) pros
pekte planuojama pastatyti modemų 
viešbutį “Baltija”. Vieta šiam pasta- 
tui, kuriam planus paruošė archit. 
J. Barkauskienė ir J. Navakas, pa
rinkta šalia Profesinių sąjungų rū
mų. Senamiesčiui stengiamasi palik
ti jo senąjį veidą — pagrindiniai pa
statai neliečiami, nugriaunami tik 
sandėliai ir pašiūrės. Jų vietoje ke
tinama įrengti keletą parkų. Laisvės 
alėjoje koncentruojamos pagrindinės 
parduotuvės. Nauji namai statomi tik 
tokio augšeio, kaip ir senieji. Kadai
se buvusios nedidelės liepaitės alė
jos vidury dabar jau išaugusios į di
džiules liepas. Kaunas didžiuojasi 
Politechnikos institutu ir savo pra
mone. Mieste šiuo metu gyvena ir 
dirba 3.650 inžinierių. V. Kst.' 

yra pirmuoju moki- 
“Honor Society” — 
su labai augštu pa-

liūs gamtos mokslų kursus prie Sud- 
burio un-to, o paskutiniaisiais metais 
lankė ten pat prancūzų k. kursus. Da
bar perėjo į devintąjį skyrių ir drauge 
su B. Griniūte, ir R. Zlatkute paskir
tos pažangiųjų mokinių klasėn. Jos 
visos taip pat lankė ir liet, šeštad. mo
kyklą. I. Lapienytė ir R. Zlatkutė 
aktyviai dalyvauja taut, šokiuose. D. 
Remeikytė, S. Poderytė, B. Griniūtė, 
D. Jasiūnaitė, St. Venskevičius ir A. 
Kručas taip pat baigė savo skyrius 
pirmaisiais mokiniais. A. Kručas jau 
4 metai iš eilės 
niu ir priklauso 
mokinių rateliui 
žymių vidurkiu.

ĮVAIRIOS ŽINIOS. — Jaunųjų R. 
D. Račinskų pirmoji duktė pakrikšty
ta Kristinos Marijos vardais. Puikios 
vaišės buvo suruoštos tėvų rūpesčiu 
I. ir J. Račinskų vaišingoj pastogėj.

— D. ir R. Račinskai, praleidę va
saros atostogas pas J. M. Kriaučeliū- 
nus, grįžo į Torontą baigti un-to stu
dijas. Romas čia visą vasarą dirbo 
INCO b-vėj ir filmavo svarbesniuosius 
Sudburio lietuvių gyvenimo faktus.

— P. Mikštas su šeima iš Detroito, 
Juškevičių ir Dapkų šeimos iš Toron
to, Pr. Lesevičius iš Hamiltono viešė
jo pas P. A. Mazaičius. G. Juškevičiū
tė pasilieka studijuoti Sudburio un-te.

— J. B. Jakuboniai iš Ročesterio, 
JAV, aplankė savo draugus. Jie čia 
yra gyvenę ilgesnį laiką ir pasižymė
ję kaip aktyvūs lietuviai.

— P. Mikaliūnienė išlaikė vairuo
tojos egzaminus.

LONDON, Ont
IŠKILMINGA 40 V AL. ADORACI

JA įvyks Šiluvos Marijos par. bažny
čioje spalio 23 d., penktadienį, 7.30 
vai. vak., dalyvaujant kunigams iš 
gretimų parapijų. Prieš Mišias bus 
klausoma išpažinčių nuo 7 v.v. Taip 
pat bus iškilminga procesija. Prie iš
statyto šv. Sakramento savanoriai bu
dės be pertraukos visą 40 valandų, 
šeštadienį bus klausoma išpažinčių 
nuo 5 v.v., o 7.30 v. vak. — Mišios. 
Sekmadienį 11 vai. Suma. Rytinių Mi
šių tą dieną nebus. Spalio 25 d. — iš
kilminga adoracijos pabaiga: 5 v.v. Mi
šios, dalyvaujant svečiams kunigams 
ir pasauliečiams iš kitų parapijų.

NAUJA MOKS. A 
VALDYBA. — Rugsėjį 
pirmasis š. m. metų susą 
sus nariais. Išrinkta 
G. Juozapavičiūtė, Vytį 
Bugailiškis, A. Palčiai 
Kalmantavičius. Susirių 
kuopos veikla ir nūs 
bent 3 nr. kuopos laikn 
leivio Balsas”. Redakto 
Bugailiškis, Vyt. Benį 
Choromanskis. Pirmasis 
matomas išleisti lapkrif 
žymint 15 m. ateitininĮ 
sukaktį Hamiltone. Km 
T. Verbickaitė ir J. Plą

VYSK. M. V ALAN 
MOKYKLA moksloj 
rugsėjo 19 d. I I sk4 
gistravo virš 20. Tėve! 
vo vaikų neatvedė į j 
kviečiami juos atvesi 
ta Šv. Brigitos mokyl 
Smith ir Cannon gtf

“VARPO” CHOI 
ma gauti spaudos ] 
rytas po 10 ir 11 
pijos salėje. , 1

Kd. įvyko 
įfgaas, gau- 
rxyaldyba: 
įaiušis, E. 
r ir Vyt. 
je aptarta 
ta išleisti 
iko “Moks- 
jte'liko: E.

šjju nr. nu- 
>Sddury, at- 
Škos veiklos 
►o$ globėjai:

& ŠEŠTAD.
US' pradėjo 
aįkų užsire-

xd. mokyklą, 
įmokos vyks- 
patalpose —

cštelių gali- 
kuris atida- 
naldų para-

|R T. R. 
alio 10 d.

S. M. VALEVldtt 
GLEESON jungtuvės 
AV bažnyčioje.

JAUNIMO VEIKLAI** PAGYVINTI 
reikia lėšų. Hamiltono ateitininkai 
tam tikslui suorganizavo vertingų 
daiktų loteriją. Traukizjiąs įvyks š.m. 
lapkričio 7 d., spaudos baliaus metu 
Royal Connaught, Crystal Ball salėje. 
Knygutėje yra 10 
Išplatinusiems kn

cų po 25 et.
__  ____.. lieka 50 et. 

arba du bilietukai. Norintieji gauti 
platinimui knygučių,' prašomi kreiptis 
į sendraugių skyr. v4>os narius arba 
sekmadieniais į spaudas kioską.

- J. P.
KRISTAUS KARALIAUS šventės 

akademija įvyks 25 d. sekma-
dienį, parapijos salėje.; Programoje — 

ir menine

Hamiltono jaunimas laukia 
-M^naujų patalpų

Kanados lietuvių- 
niu laiku pasipylė, 
straipsnių, liečiančįį

pandoje paskuti- 
ma<daug įvairių 

_ Hamiltono lietu
vių koloniją. Priekaištaujama, kad 
šioje darnioje' kolonijoje nėra vieny
bės, niekas nedirba* sd mūsų jauni
mu. Mes, dirbantiejifcu jaunimu įvai
riose organizacijose ar sambūriuose, 
to nejaučiame. Tarp ^organizacijų ir 
sambūrių yra gražus bendradarbiavi
mas. Sakoma, kad nėra dirbančių su 
jaunimu. Tai neti^at^nk paimkime 
mūsų tautinių šokių grupę “Gyvata
ras” kuriam priklauso virš šimto šo
kėjų. Visi šokėjai suskirstyti į tris 
grupes pagal amžių, kurioms vadovau
ja pasišventusios vadovės. Skaučių ir 
skautų tuntuose vyksta gyvas judėji
mas, kuriems priklauso apie du šim
tai jaunimo. Moksleiviai ateitininkai 
veikia pasiskirstę į tris grupes pagal 
amžių, kuriems irgi priklauso arti 
šimto narių. Sporto klubas “Kovas”, 
dramos teatro grupė “Aukuras” ir jau
nimo choras taip pat turi subūrę ga
na daug jaunimo, su kuriuo dirba pri-' 
tyrę vadovai savo srityse.

Todėl be reikalo įvairūs korespon
dentai savo straipsniuose įneša nedar
numo į mūsų darbą ir mėgina įtikin
ti lietuvišką visuomenę Kanadoje ir 
Amerikoje, kad mūsų kolonijoje nėra 
vienybės ir niekas nedirba su mūsų 
atžalynu. Tik viena mes galime pasa
kyti, kad visam darbui iki šiol turi
me permaža patalpų. Esama parapi
jos salė yra visam šitam veikimui per
maža. Mūsų kolonijos jaunimas yra 
veiklus, noriai jungiasi į lietuvišką 
jaunimo veiklą.

Mes, dirbantieji su jaunimu, prita
riame statybai ir laukiame naujų pa
talpų. Tada turėsime erdvesnes patal
pas sueigoms, susirinkimams, sportui, 
įvairioms repeticijoms. Turėdami savo 
didesnes patalpas, galėsime darbą su 
jaunimu dar daugiau pagyvinti, o dir
bančiųjų bus, ir vienybė bus išlaikyta.

Baigdami ’ norime paprašyti, ypač 
Kanados lietuvių spaudos, kad būtų 
atsargesnė su įvairiais straipsniais, 
kurie be reikalo juodomis spalvomis 
aprašo tą darnią ir vieningą Hamilto
no lietuvių koloniją.

E. Kudabienė, “Aukuro” dra-

Prieš Mišias bus klausoma išpažinčių. 
Taip pat bus iškilminga procesija. Per 
kiekvienas Mišias bus sakomas pa
mokslas. Sekmadienį po vakarinių pa
maldų, t.y. apie 6 v., KLK Moterų 
Dr-jos Londono skyriaus ruošiama pa
dėkos vakarienė parapijos salėje.

Pageidaujama, kad savanoriai budė
ti prie šv. Sakramento užsiregistruo
tų sekmadieniais prieš Sumą prie baž
nyčios įėjimo, o norintieji dalyvauti 
padėkos vakarienėje prašomi taip pat 
užsirašyti ir būtinai iš anksto ligi spa
lio 19 d., nes priešingu atveju šeimi
ninkės atsiduria keblioje būklėje. Re
gistracija bus vykdoma kiekvieną sek
madienį po 11 vai. pamaldų prie baž
nyčios įėjimo arba betkurią dieną ga
lima skambinti A. Aušrotienei telefo
nu 268-7228.

Si adoracija lietuvio sielai bus tik
rai miela, nes bus tvarkoma pagal lie
tuviškus papročius. Londono ir apylin
kių lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti tiek iškilmingose pamaldose, 
tiek ir vakarienėje. E. D.

RUGSĖJO 19 D. CHORISTŲ BŪ
RYS su savo šeimomis užplūdo p. 
Aselskio ūkį, kuriame buvo sureng
tas AV par. choro šeimyniškas pobū
vis. Visi pasigedo vieno svečio bei 
šeimininko ir didžiausio šio pobūvio 
kaltininko — gerb. monsinjoro dr. J. 
Tadarausko. Negavę progos padėkoti 
gerb. monsinjorui asmeniškai, norim 
čia, ne tiek žodžiu, kiek širdimi pa
reikšti padėką už suteiktą materiali
nę paramą choro kelionei. Niujorkan 
bei šiam mūsų pobūviui. Šiemet ch(> 
ro pobūvio atveju gerb. monsinjorui 
dalinai talkino p. Aselskis, pasiūlyda
mas savo vaišingumą ir pastogę. Gra
ži aplinka, vaišingas p. Aselskio sta
las ir choristo Pauliaus kupletų for
moj atkurtas Niujorko kelionės prisi
minimas sukėlė daug juoko ir sudarė 
puikią nuotaiką. Prie jos prisidėjo ir 
choro svečio A. Silinskio parūpinta 
puiki muzika. Ir pati daina pasijuto 
savuose namuose — lietuviškam kai
me, subatvakary. žodžiu, dalyviai il
gai minės pobūvį vaišingoj p. Asels
kio pastogėj. Choristai

SKAUTŲ RĖMĖJŲ VALDYBA per 
beveik dvejus metus yra surinkusi
$1.837,25 ir perdavusi stovyklavietės tenorų eilėse.

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
WEST LORNE-RODNEY apylinkės 

lietuviams kat. pamaldos po vasaros 
darbų įvyks spalio 4 d., 5 v. p.p., 
West Lome bažnyčioje. Pamaldų lai
kyti atvyks kun. dr. J. Gutauskas iš 
Delhi, Ont. Prašomi tikintieji gausiai 
atsilankyti. Išpažinčių bus klausoma 
nuo 4.30 v.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS Del
hi, Ont., 5 m. gyvavimo sukakties mi
nėjimas nukeliamas į ateinantį pava
sari- Lapkričio pabaigoje, kada suei
na 5 m., negalime turėti vyskupo (da
lyvauja visuotinėje santaryboje), 
vasarį bus iškilmingas sukakties 
nėjimas ir kartu vyskupas teiks 
tvirtinimo sakramentą.

Pa- 
mi- 
su-

mos teatro grupės vadovė; P. 
Enskaitis, Hamiltono Nemuno 
skautų tunto tuntininkas; D. 
Gutauskienė, Hamiltono Širvin
tos skaučių tuntininkė; J. Plei- 
nys, A. Stulginskio Moksleivių 
Ateitininkų Kuopos globėjas; 
G. Breichmanienė, Tautinių šo
kių Grupės “Gyvataras” vado
vė; K. Stanaitis, Sporto Klubo 
“Kovas” pirmininkas. 

Toronto lietuvių kredito kooperatyvo 
"Parama" veiklos apžvalgaToronto lietuvių kredito kooperatyvas “Parama” per š. m. 8 mėnesius žymiai padidėjo visose pozicijose: šėrų ir depozitų kapitalai, lyginant su praeitais metais padidėjo $176,000, mortgičiai — $51,000.00, asmeninės paskolos liko be didesnių pakeitimų, pelnas — $34,518.13; naujų narių įstojo 106. Platesniam “Paramos” veiklos pavaizdavimui pateikiame 8 mėn. balansą, pelno ir nuostolio sąskaitą.

7964 M. RUGPJŪČIO 31 D. 
BALANSAS 

aktyvas
Kasa
Bankuose ein. sąskaita
Ont. Coop. Credit Soc. metinis indėlis
Ont. Coop. Credit Soc. trumpalaikis indėlis 
Asmeninės paskolos
Nekilnojamo turto paskolos
Kilnojamu turtu apdrausta paskola
Investacijos į vertybinius popierius 
Baldai ir raštinės inventorius 
Courtland Packers sąskaita 
Pirmyn apmokėti draudimai 
Taupymo dėžutės 
Pereinamos sumos

IŠLAIDOS
Palūkanos už depositus
Paskolų ir depozitų draudimas
Palūkanos už paskolą O.C.C.S.
Bondavimas valdomųjų organų ir tarnautojų
Metinio susirinkimo išlaidos
Nuoma
Atlyginimas tarnautojoms
Raštines išlaidos
Turto amortizacija
Telefonas
Draudimas nuo sužeidimų
Tarnautojams nedarbo ir ligos draudimas
Skelbimai
Kitos išlaidos
Pelnas 1964 metų už 8 mėnesius

PARAMOS

PASYVAS
Šerų kapitalas
Depozitų kapitalas
Garantijos fondas
Specialus fondas 
įstojamas mokestis
Kilnojamo turto amortizacijos rezervas
Akceptuoti čekiai
Mirusių norių santaupos ir draudimai
įkainojimo mokestis
Pereinamos sumos
Pelnos 1964 metų už 8 mėnesius
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PELNO IR NUOSTOLIO SĄSKAITA

PAJAMOS
Palūkanos už asmenines paskolos
Palūkanos už nekilnojamo turto paskolas
Palūkanos už banke laikomus indelius
Palūkanos už investacijos
Palūkanos už vertybinius popierius
Rebates už draudimo premijas
Pajamos už čekių patarnavimą
Kitos pajamos

dėkoja aukų rinkėjams: p.p. Sakalie- 
nei, Stukųi, Stonkienei, Pašiliai, Paš- 
kevičienei, Deksnienei, Stungevičie- 
nei, S tošie ne i, Narkevičiui, Trečiokui, 
Kaušpėdai, Tumaičiui ir Breichma- 
nui. Ypatinga padėka tenka: D. Što
kui už tikrai nuoširdų darbą įvairiems 
skautų reikalams, V. Narkevičiui už 
naudojimą jo mašinos stovyklos me
tu, Alf. šilinskui už sunkvežimį me
džiagos pervežimui, bendrovei 
“Knight Ribound 1964 Ltd.” per D. 
Stuką paaukojusiai didelį kiekį staty
binės medžiagos. Ir visiems atėjusiems 
į pagalbą stovyklavietei įrengti v-ba 
taria nuoširdžiausią lietuvišką ačiū.

Skautams Remti D-jos valdyba

LN SKLYPAS - AIKŠTE jau galuti
nai paruošta automobiliams pastaty
ti. Visi lietuviai, atvykę į miesto cent
rą, kviečiami savo automobilius pa
likti savame sklype. Po 25 et. už vi
są dieną prašome sumokėti p. Ed. Ga
liniu! “Club Seaway”, 135 King St. 
E., šalia “Palace” kino teatro. LN 
sklypas yra Hunter ir Ferguson g-vių 
kampe. Sk. St.

PARAPIJOS CHORO VALDYBA 
sveikina P. Ulbiną po 4 metų pertrau
kos vėl grįžusį į chorą. Ypač malonu, 
kad P. Ulbinas bent iš dalies suma
žins taip jaučiamą choristų trūkumą

Valdyba

DIDESNIS PARENGIMAS, ruošia
mas KLB Delhi apyl. ir šaulių būrio, 
įvyks lapkričio 28 d. vietos vokiečių 
salėje. Tuo laiku Delhi posėdžiaus 
KLB taryba.

TABAKO DERLIUS nuimtas laimin
gai, nors keletą ūkių palietė ledai ir 
ankstyvosios šalnos. Palyginti, nuken
tėjusių šiemet nėra daug.

JAUČIAMAS GYVAS REIKALAS 
turėti lietuvišką senelių prieglaudą. 
Ji turėtų būti didesniuose centruose, 
kaip Toronte, Hamiltone. Jos nesant, 
nevienas mūsų senelis patenka į sve
timtaučių prieglaudas, netgi į Onta
rio ligonines, kurios skirtos kitiems 
tikslams, kur negalima susikalbėti ir 
daug kenčia. Statydami visokius pa
status, neužmirškime įsigyti seneliams 
prieglaudos.

GRAŽIOS VESTUVĖS įvyko rugsė
jo 26 d. Delhi, Ont. Naujai dekoruo- 
toj ir išpuoštoj Šv. Kazimiero bažny
čioje palaimintas moterystės ryšys 
tarp Janinos Onaitytės ir Denio L. 
Ricottos. Jaunoji yra žinomų ir popu
liarių šios apylinkės ūkininkų p. Onai- 
čių duktė, dirbanti šiuo laiku kaip 
gail. sesuo Burbanko ligoninėje Kali
fornijoje. Jaunasis, italų kilmės kata
likas, ten pat darbuojasi kaip filmų 
specialistas. J. A. Onaitytė gražiai kal
ba lietuviškai. Kor.
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

PROF. DR. J. MOTIEJŪNAS i augš- 
tąsias mokyklas baigusių suvažiavimą 
garbės svečiu pakviestas ne tik kaip 
Veterinarijos akademijos profesorius, 
bet ir kaip buvęs tos akademijos rek
torius.

A. BUTKYS, rašytojas, N. Butkie
nės ir buv. Vyr. Tribunolo teisėjo 
prof. Česlovo Butkio sūnus, gavo dak
taratą Pennsylvanijos un-te. Be to, 
jis yra baigęs ekonomijos mokslus 
Albright kolegijoje, Reading, Pa.; 
verslo administraciją ir prekių moks
lą Temple un-te, Filadelfijoje. Studi
jų metu jis priklausė visai eilei stu
dentų korporacijų, kur priimami tik 
moksle pirmaują studentai.

DR. J. KAZICKAS pažadėjo finan
suoti mons. Pr. Juro “Alkos” archy
vą, superkantl reikšmingesnius ir re
tesnius svetimom kalbom leidinius 
apie Lietuvą, ypač istorinių šaltinių 
leidinius, kurių JAV bibliotekose nė
ra arba sunkiai prieinami.

DR. A. RAČKUS, ligi šiol “Drauge” 
labai sėkmingai vedęs skyrių “Svei
kata brangus turtas”, iš to darbo pa
sitraukė. Tą skyrių vedė net 42 me
tus. Nauju skyriaus vedėju pakvies
tas med. dr. J. Adomavičius, kuris tą 
patį skyrių pavadino “Kelias į svei
katą”.

ALG. NORVILAS vienu iš geriau
sių baigė psichologijos studijas Lojo
los un-te.,

“JOURNAL HERALD”, Daytono 
laikraštis, įsidėjo kun. A. Sabaliausko, 
saleziečio, nuotrauką ir ilgą aprašymą, 
pažymėdamas, kad šis vienuolis vėl 
planuoja vykti dirbti į Aqua de Dios 
raupsuotųjų koloniją Kolumbijoje, 
kur jau yrą/darbavęsis 6 metus ir kur 
esama 6.000 raupsuotųjų. Kun. A. Sa
baliauskas pasikalbėjime iškėlė ame
rikiečių ekonominę pagalbą P. Ame
rikai, komunizmo pavojų jos šalims, 
Taikos korpuso nuopelnus; daugiau 
sustojo prie Lietuvos vargų sovietų 
okupacijoj.

SENOJI KARTA TRAUKIASI AM
ŽINYBĖN. A. Jasukaitis, 75 m. am
žiaus, rugsėjo 4 d. mirė Detroite; V. 
Tautkiene, 79 m., gyvenusi ūkyje prie 
Milai, Mich., mirė rugsėjo 5 d. ir V. 
Bekampis, 71 m. amžiaus, gyvenęs 
taip pat Detroite, mirė rugsėjo 12 d.

DR. V. TERCIJONAS mirė rugsė
jo 12 d. Niujorke, nugalėtas vėžio, su
laukęs 74 m. Velionis specializavosi 
kaip vaikų gydytojas ir dirbo įvairio
se ligoninėse Kaune. Buvo visuome
nininkas ir lektorius įvairiuose kur
suose, gausiai dalyvavo spaudoje. 
Amerikon atvyko 1949 m. ir dirbo 
Niujorko psichoterapiniame institute 
iki 1963 m. Amerikoje prisidėjo prie 
liet, gydytojų dr-jos steigimo.

MASKVA JAV PAŠTUI paaiškino, 
kad atskirų , asmenų siųstus paketus 
— Lietuvių Enciklopediją, nors ir re
gistruotomis siuntomis, konfiskuoja ir 
negrąžina, nes, girdi, ši enciklopedi
ja esanti tendencinga.

EDMONTON, Alta
A N TI BOLŠEVIKINĖ DEMONST

RACIJA. — Rugsėjo 20 d. paminėta 
Antibolševikinio Tautų Bloko 20 m. 
sukaktis. Šventės komitetą sudarė: 
kroatų, estų, vengrų, latvių, lietuvių 
ir ukrainiečių atstovai.

Skaisčiai Albertos saulei šviečiant, 
keletas šimtų žmonių susirinko prie 
Nežinomo Kario kapo, kur iškilmingoj 
eisenoj buvo atneštas vainikas žuvu
sioms laisvės kovotojams pagerbti. 
Eisenai vadovavo karo invalidai, juos 
sekė minėtų tautų vėliavos, drausmin
gai išrikiuoti skautai ir pavergtų tau
tų grupės, gyv. Edmontone. Padedant 
vainiką sugaudė trimitas, ir tylos mi
nute buvo prisiminti žuvę laisvės ko
votojai. Kalbą pasakė buvęs feder. 
parlamentų Otavoje narys J. Luch- 
kowich ;anot jo, “simboliškai pagerb
dami žuvusius laisvės kovotojus, esa
te liudininkai, kad visuotinės laisvės 
nėra, ir R. Europos tautos dar tebėra 
vergijoje.” Iškilmes filmavo vietinė 
televizijos stotis ir sekė žurnalistai.

3 vai. p.p. ukraiąiečių salėje įvyko 
iškilmingas posėdis. J garbės prezidiu
mą buvo pakviesti visi pavergtų tau
tų atstovai, kurie trumpai, kiekvienas 
savo kalba, pasveikino susirinkusius. 
Pagrindinę kalbą pasakė Albertos par
lamento narys Hon. Wm. Tomyn. Jis 
priminė, kad dar milijonai žmonių gy
vena kasdieninėje baimėje dideliame 
sovietų kalėjime ir kad “antrasis ka
ras buvo kovotas įgyvendinti demo
kratijai, bet vietoj jos sukūrė tokį 
pasaulį, ktiriame daug laimėjo jėga

Padėka
Taip staigiai netekę savo mylimo Tėvelio Romualdo Skorobogato, 

norime išreikšti nuoširdžią padėką: Ročesterio lietuvių Sv. Jurgio para
pijos klebonui ir kunigams už atlaikytas šv. Mišias, rožinį ir palydėjimą 
amžinon poilsio vieton.

Dėkojame pulk. Liormantui ir A. Dziakonui už gražų ir jautrų atsi
sveikinimo žodį. Pranui Puidokui, Vladui Malašauskui, p.p. Sedlickams, 
p.p. Dziakonams, Marytei ir Vincui Wissman, John C. Morcan už suteiktą 
paguodą tose liūdnose dienose.

Taip pat dėkojame Oakvilės B-nei, p.p. Sargaučiams už pareikštą 
užuojautą, Ročesterio L. B-nės choristams ir visiems taip gausiai lankiu
siems laidotuvių namuose, užprašiusiems šv. Mišias ir gėles, kurios taip 
gražiai puošė karstą, ir visiems užjautusiems žodžiu, raštu ar auka.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams amžinon ramybės poilsio vieton, ačiū 
visiems, kartu su mumis palydėjusiems į kapines dalyviams.

Teatlygina Jums Dievas —
Nuliūdusios dukros: Milda žemeckienė, Jane Mound, Irena Taylor: 

žentai, anūkai ir Marija Skorobogatienė.

PO GEN. KONSULO J. BUDRIO 
mirties jo pareigas perėmė kons. V.
Stašinskas kaip charge d’affaires.

ST. DAMBRAUSKAS, Vilniaus kraš
to lietuvis, jau eilė metų ūkininkau
ja Montvill, Conn. Jo ūkis yra 211 
akrų.

KUN. J. PAKALNIŠKIS ir KUN. 
V. PIKTURNA yra išvykę į Europą.

Britanija
“FINANCIAL TIMES OF LON- 

DON” rašo, jog prieš 25 metus Stali
nas derėjosi su Anglija dėl Pabaltijo 
valstybių ir Lenkijos perleidimo so
vietam. Anglai ir prancūzai nesutiko. 
Tada Stalinas susitarė su Hitleriu. 
Dabar Stalino įpėdinis Chruščiovas 
esą vėl atnaujina derybas su Anglija 
dėl Pabaltijo valstybių pinigų, o iš 
tikrųjų tam, kad Anglija pripažintų 
Stalino - Hitlerio susitarimą. Anglijos 
užs. r. ministerija rugpjūčio 18 d. pa
skelbė, kad rudenį bus derybos tarp 
Londono ir Maskvos dėl finansinių 
reikalų. Dėl tų derybų sutarė su Gro
myko Anglijos ministeris Butleris, 
neseniai lankęsis Maskvoje. Laikraš
tis pažymi, jog Anglija ligi šiol nėra 
pripažinusi de jure Pabaltijo valsty
bių Sovietų S-gos dalimi, bet tik pri
pažįsta, kad ji kontroliuoja jas de 
facto. Todėl, esą, pagrindinis derybų 
sunkumas būsiąs tas, kad turto atblo- 
kavimas reikštų de jure pripažinimą, 
jog Pabaltijo valstybės yra Sovietu 
S-gos dalis. O tai vestų į jų atstovy
bių uždarymą Londone, kur atstovy
bių nariai naudojasi tam tikrom as
meninėm diplomatam skirtom privi
legijom.

Brazilija
SAO PAULO PRIEMIESTYJE VI- 

LA ANASTACIO, kur yra nuosavi lie
tuvių Dr. J. Basanavičiaus m-klos rū
mai su sale, gyvai veikia tų rūmų glo
bėjų būrelis, kuriam priklauso senes
nio amžiaus lietuviai. Paskutiniu lai
ku prie būrelio susiorganizavo lietu
viškas jaunimas. Artimiausiu laiku 
žada organizuoti lietuvių chorą, or
kestrą, vaidintojų grupę bei sporto 
žaidimų skyrių. Naujai jaunimo org- 
jaį daug padeda Tėvas J. Giedrys, SJ, 
ir mokyt. S. Kubiliūnas.

Meksika
MEKSIKOS SOSTINĖJE LIETUVIS 

išlaiko didelę valgyklą, čikagiečiai A. 
ir B. Keziai, nuvykę į Mexico City, bu
vo nustebinti sutikę ten lietuvį dide
lio restorano savininką geriausioje 
miesto sekcijoje. Jis yra kilęs iš Lie
tuvos, o jo vardas ir pavardė — My
kolas Aisėnstatas. Jis labai apsidžiau
gė, kai svečiai prabilo į ji lietuviškai. 
Pasisakė, jog atvyko į Mexico City 
prieš 25-rius metus ir prisiminė savo 
mokslo laikus Kaune. Jis taipogi ati
tarnavęs Lietuvos kariuomenėje. Jo 
tėvas turėjęs vaikų ligų kliniką. Jis 
planuoja aplankyti Čikagą spalio mėn. 
ir susitikti su savo senais draugais iš 
Lietuvos. Paruošė Pr. AI.

totalitarinio komunizmo ir demokra
tijos priešų.” Kanadoje gimęs Hon. 
Tomyn sakė: “Nė spauda, nė radi
jas, nė televizija neduoda tikro pasau
linės padėties vaizdo, todėl daugu
mas žmonių lieka tamsoje ir nežino 
svarbių valstybinių sprendimų, ku
riuos daro keletas žmonių.” Savo kal
bą jis užbaigė: “Tiesa yra didžiausias 
komunizmo priešas ir stipriausias 
ginklas prieš tarptautinį komunizmą.” 
Ukrainietiškai sveikino laisvės kovo
tojas, buvęs koncentracijos stovykloj. 
Rev. S. Izyk, ABN pirm. Manitoboje. 
Susirinkimo užbaigoje buvo paruošta 
rezoliucija - protestas ir pasiųsta: Ka
nados min. pirm., opozicijos vadui, 
JT prezidiumui, Albertos premjerui 
ir visiems Albertos parlamento na
riams.

Susirinkimui vadovavo latvis K. 
Frimanis, sekr. lietuvis A. Dudaravi- 
čius. Vietinė Edmontono spauda ap
rašė minėjimą ir atspaude dalį pasa
kytų kalbų. Televizija taip pat paro
dė dalį iškilmių.

KUN. I. GRIGAITIS, P. GARBAUS- 
KAS IR P. ZABIELA su žmona išvy
ko 2 mėn. į Argentiną atostogų. Lau
kiame jų sugrįžtant spalio mėn. gale.

VIRG. IR E. AUGYTĖS grįžo iš To- 
ronto patenkintos stovykla Wasagoje. 
Kaip būtų naudinga - vasaros metu 
daugiau jaunimo į stovyklas pasiųsti.

DR. AŠMYTĖ apsigyveno Edmonto
ne. Ji Albertos un-te dėstys vokiečių 
literatūrą. F. K.



MW#? 5 PSL. • Tėviškės Žiburiai ♦ 1964. X. 1. — Nr. 40 (767)MYKOLO ANGELO 400 METŲ 
MIRTIES SUKAKTĮ MININT Antroji Vyt. Volerto knyga JURGIS GLIAUDĄ

VLADAS MINGELA

paskui mirtis; pagal amžinybę — 
pirmiau mirtis, paskui gyvenimas.

Gounod

Michelangelo Buonarroti kol 
gyvas buvo, kol gyveno menui ir 
kūrybai — nebuvo pasiekęs tokio 
garso ir didybės, kaip po mirties. 
Šis meno milžinas ir po 400 me
tų nesustoja augęs savo didybėje 
ir garbėje.

Mykolas Angelas gimė 1475 m. 
kovo 6 d. Caprese — Vai Tiberi- 
na, Italijoj, neturtingųjų šeimoje. 
Ateidamas į šį pasaulį, atsinešė 
nuostabų ir milijonais neįkaino
jamą talentą. Vaikas būdamas ne
turėjo laiko žaisti su savo vienam- 
žiais vaikais. Dažnai nutolęs nuo 
gimtųjų namų atsidurdavo muzė- 
juose, meno lobiais apkrautose 
bažnyčiose, prie įžymiųjų miesto 
paminklų. Itin jį žavėjo graikų 
skulptūros. Bažnyčiose ir muzė^ 
juose tapybų spalvų žėrėjimas jį 
versdavo užmiršti tikrovę ir lai-

To milžiniško darbo jis nenorėjo 
imtis, visaip atsikalbinėjo, bet ga
lų gale buvo priverstas to darbo 
imtis. Pradėjo 1508 m. ir baigė 
1512 m. Siksto koplyčios atidary
mas sutraukė daug diduomenės, 
kuri stebėjosi M. A. įvykdytais 
meno darbais: freskomis, tapybo- 
mis bei skulptūromis, žėrinčiomis 
spalvomis. Jais stebisi lankyto
jai ir po keturių šimtų metų.

Daug vertingų kūrinių paliko 
genialusis Mykolas Angelas. Jam 
nesvetima buvo net architektūra. 
Popiežiaus Pauliaus III jis buvo 
pakviestas prie architektūrinių ir 
kitų Šv. Petro bazilikos darbų 
Juos vykdydamas ir mirė sulau
kęs 89 m. amžiaus — 1564 m. va
sario 18 d.

1964 m. Italijos vyriausybė pa
skelbė Mykolo Angelo metais, šį 
meno didžiūną šiandien augština 
ne tik Italija, bet ir visas kultū
ringasis-pasaulis, nes jo kūryba 
yra ne tik jo tėvynės, bet ir viso 
pasaulio turtas.

Gyvenimas yra dailus

Pradžioje, nuo 1488 m., meno 
mokėsi pas skulptorių Dominico 
Ghirlandaio Bertoldo meno dirb
tuvėje — studijoje. Vaiko gabu
mus pastebėjo didikas Lorenzo 
Medici (1490) ir ištiesė pagalbos 
ranką, tapo jo mecenatu.

Baigęs studijas, nuolat kūrė še
devras Venecijoje, Bolonijoje ir 
kitur. Medici supažindino jį su 
kardinolu Riario, kuris atsikvie
tė jį į Romą, kur atsivėrė platūs 
kūrybos horizontai. Tada gimė 
žavingasis skulptūros šedevras — 
vyno dievaičio Bachuso skulptū
ra. 1498-1501 m. gimė Sopulingo
ji Motina — Pieta. Pastaroji šiuo 
metu atvežta Į Niujorko pasauli
nę parodą žavi milijonus žiūrovų.

Florencijoje 1501 metais gimė 
nemaraus garso šedevras — Do
vydo skulptūra. Ši statula ir-šian
dien šauniai puošia Florencijos 
miesto centrą. 1504 m. nutapė 
“Šventąją šeimą”.

Popiežius Julius II 1505 m. pa
sikvietė Mykolą Angelą į Romą ir 
paprašė sukurti pomirtinį pa
minklą, kuriame turėtų būti 53 
didžiulės statulos Įvairiose pozo
se. Pavyduoliai betgi, turėję ry
šių su popiežium, minėto užsaky
mo vykdymą sutrukdė. M. A. la
bai supyko ir nuliūdęs grįžo į Flo
renciją. Vėliau ir popiežiui paaiš
kėjo kaikurių augštų asmenų pik
ti užmojai nušalinti M. A., nuošir
dų Medici bičiulį ir gerbėją. Užsa
kymas buvo pakartotas. M. A. su
kūrė ir is bronzos nuliejo Juliaus 
II, trigubo žmogaus dydžio, sta
tulą 1508 m. Neilgai paminklas 
stovėjo: boloniečiai nemėgo po
piežiaus Juliaus, jo garbei pasta
tytą statulą 1511 m. nugriovė ir 
kažkur nuvežę paskandino.

Mykolui Angeliui buvo paves- į teratūrinių premijų. Atseit, mū- 
ta apipavidalinti Siksto koplyčią. į siškių kategorijom — lyg kokį

Kapai be kryžių

Garsioji Mykolo Angelo sukurta statula Dovydas

VYTAUTAS A. JONYNAS

Estuv romanas prancūziškai
Virpteli skruostai išvydus pa- 

baltiečio kūrinį, išverstą į V. Eu
ropos kalbą. Išleistą ne kokios 
geraširdės moterėlės, bet žino
mos Albin Michel leidyklos pate
tiškai nykiu “Kapai be kryžių” 
(Tombeaux sans croix) pavadi
nimu.

Savotiškai išdidų, nes tikiesi 
aptiksiąs, tegu ir niūrią, bet drą
saus potepio drobę, vaizduojan
čią giltinės šėlimą Pabaltyje, tą 
pokario tragiką, kuri pažįstama 
mums iš akivaizdžių liudininkų, 
bet kuri nežinoma, kurios nenori 
žinoti demokratinis, atsiprašant, 
pasaulis.

Netgi imi fantazuot: o jei taip 
finansavus bendrom jėgom Pa
baltijo Santarvės iškiliųjų rašy
tojų vertimus per žinomą gero 
vardo tarptautinę leidyklą? Jei 
taip anglų - ispanų - prancūzų 
kalbomis, * kišeninio' formato 
(pocketbooks) leidinukais? Gal 
būtų efektyvi priemonė? Gal in
korporacijos gėda, Jaltos pirklių 
darbeliai sujaudintų nevieną są
žinę?

Tiesa, Arved Viirlaid vardas 
nėra plačiai žinomas literatų tar
pe. O ar daug kas žinojo Marek 
Hlasko, Borisą Pasternaką?

Iš knygos aplanko ir įvado pa
tinam ji esant jauną rašytoją (g. 

i 1922), spėjusi nusiskinti porą Ii-
1 Iii A f OOlf TYlll-

1000 kalėdinių siuntinių be uždarbio
Atsidėkodama už didžiulę parama, kurios iš savo klientų susilaukė per 

pastaruosius AŠTUONERIUS METUS, LIETUVIŲ PREKYBOS BEND
ROVES VADOVYBE vėl nusprendė atiduoti savo klientams 1000 SIUN
TINIŲ UŽDARBĮ. Šiais metais parinkome tiems siuntiniams naujas eks
portines medžiagas, GAMINTAS ANGLIJOJE.
KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 1, kurį sudaro:

4 jardai dvigubo pločio afgalino moteriškam kostiumui arba suknelei 
ir sijonui, rojai, žalios ar vyninės spalvos;

3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
1 didelė spalvota šilkinė skarelė;
1 pora moteriškų ar vyriškų kojinių.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų S50.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI —

JAV $29.00, Kanadoj $31.25, sterlingais £10.5.6, 
įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 2 (dvigubas siuntinys nr. 1>, kurį sudaro:
8 jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba

2 suknelėms ir 2 sijonams, rojai, žalios ar vyninės spalvos;
6 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
2 didelės spalvotos šilkinės skarelės;
2 poros moteriškų ar vyriškų kojinių.
MUSŲ KALĖDINE KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI —

JAV 49.00, Kanadoj $52.90, sterlingais £17.6.0,
įskaitant visus mokesčius. Dar papildomai sutaupoma $9.00 

KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 3, kurį sudaro:
3% jardai gabardino ar flanelės vyriškam ar moteriškam kostiumui, 

tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos;
3 jardai medžiagos vyriškam ar moteriškam ar 2 vaikiškiems apsiaus

tams, tamsiai mėlynos, mėlynos, kupranugario, pilkos ar rudos spalvos;
4 jardai plaunamo aksomo moteriškam kostiumui arba suknelei ir si

jonui, vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos;
4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms, sukne

lėms, sijonams, apatiniams ir kt., juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar 
pilkos spalvos;

3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $95.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI —

JAV $55.00, Kanadoj $59.40, sterlingais £19.9.6, 
įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 4, kurį sudaro:
6% jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškiems ar moteriškiems kostiu

mams, tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos;
8 jardai afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba 2 suknelėms ir 2 si

jonams. rojai, žalios ar vyno spalvos;
8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškiems kostiumams arba 2 sukne

lėms ir 2 sijonams, vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos;
4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms, suknelėms, 

sijonams, apatiniams ir kt., juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos 
spalvos;

3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt. 
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI — 

JAV $75.00, Kanadoj $81.00, sterlingais £26.11.3, 
iškaitant vi^n^

Kaip ir visada, KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS gali už
sakyti betkas. vistiek, ar būtu mūsų klientas, ar kitų firmų. Norėdami 
duoti visiems VIENODAS GALIMYBES, mes nusprendėme APRIBOTI 
UŽSAKYMUS — TIK PO VIENA SIUNTINI KIEKVIENAM. KAD NE
BOTŲ NUSIVYLIMO, UŽSAKYMUS PRAŠOM SIŲSTI tuojau.

Priiminėsime po SI .00 užstato iš tų, kurie norės sau užsitikrinti KA
LĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, ir lauksime iš jų galutinio užsaky
mo iki 10 savaičių.

Jei kas paprašys, mes ORO PAŠTU nemokamai' pasiųsime j betkurj 
pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius. x
Mes garantuojame:

1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba .nemokamai pasių

sime kita siuntini.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, dėlto gavė

jui nebereikės nieko primokėti,
4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341 LADBROKE GROVE, LONDON, W. 10, ENGLAND
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f estišką J. Gliaudą. M. Katiliškį?
Ir jo gyvenimo odisėja kažkaip 

familiari. 1944 m. valtele per
plaukia jūrą — motinėlę Baltiją. 
Švedų “patariamas” su 17 likimo 
draugų plukdosi apdužusia eldi
ja į Angliją. Tenai internuoja
mas. Belaisvių stovykloj sukuria 
eilėraščių rinkinį “Klajūno evan
geliją” (Evangile d’un vagabond) 
ir pirmąjį busimosios trilogijos 
romaną “Audrų metai” (L’annėe 
dės tempetės). Už jį nusipelno 
dviejų premijų ir gauna paskato 
rašyti’toliau. Aptariamoji knyga 
“Kapai be kryžių” yra tęsinys, o 
“Septynios teismo dienos” (Les 
Sept Jours de Jugement) užsklen
džia trilogijos grandį. Paskutinio
joj daly (tebūnie leista pasakyti 
probėgšmais) autorius piešia pa
bėgėlių dalią stovyklose, jų ne
viltį ir dvasinį nykimą.

žvelgia iš aplanko toks simpa
tingas plačiakaktis su įmantria 
kritiška pypkele — kaip dera to- 
rontiečiui. Bet atviro, beveik lie
tuviško, veido tasai Arvydas.

Kovojęs, pasak įvado, suomių 
fronte. Vėliau, tą atmintiną 1944. 
m. vasarą,.estų daliniuose priešo 
užnugary, kurie lėtino raudono
sios armijos veržimąsi gilyn ir 
suteikė progos 60.000 estų prasi
mušti į vakarus.

Anųjų mirštančios vasaros įvy
kių aprašymas ir sudaro “Kapų 
be kryžių” turinį. Tai užregistra
vimas dienos įvykių, vedusių į 
vis grėsmingesnę anarchiją ir ’te
rorą.

Netenka abejoti autoriaus ge
ra intencija nupiešti pilkų žmo
nelių herojizmą. Neatsitiktinai 
šis storokas 443 psl. tomelis už
sibaigia klausimu:

“Nejaugi tie žmonės žuvę va
karo pilkšmėj, užtroškę godžios 
nakties dusuly, nebeišvys rytme
čio šviesu. Nejau jie dingę amži
nai?”

Ir atsako už juos:
“Jei taip, tai žmonija yra ant 

prapulties slenksčio.”
Nesunku todėl to paties likimo 

dalininkui simpatizuoti autoriui 
ir su dideliu lūkesčiu pasitikti jo 
romaną — juo labiau, kad kny
goj apstu autobiografinio ele
mento. Netenka suabejoti, jog 
aprašomieji Įvykiai yra auten
tiški.

Bet, iš kitos pusės, šis doku
mentinis knygos pobūdis grąžina 
atmintin tolygius tos pačios tik
rovės aprašymus savoj literatū
roj. Sakysim Daumanto “Partiza
nus” ar VI. Ramojaus “Lenkty
nes su šėtonu”. Arved Viirlaid 
nenaudai tenka pastebėti, kad 
mūsiškių liudijimuose (o jie juk 
nepretendavo Į grožinės literatū
ros kūrėjus!) atskiruose epizodė- 
liuose kur kas tikroviškiau per
teikiamas išgyventas siaubas, kur 
kas meniškiau atkuriamas laiko
tarpio fonas bei atmosfera.

Dar nedėkingesnėj padėty at
siduria “Kapai be kryžių”, kai 
juos palygini su maždaug pana
šios tematikos lietuvių rašytojų 
kūriniais. Sakysim su M. Katiliš: 
kio “Išėjusiems negrįžti” ar J. 
A. Landsbergio “Penkiais stul
pais turgaus aikštėj” ar pagaliau 
A. Škėmos “Paskutiniu tardy
mu”.

Tada ypatingai gaila, kad A. 
Viirlaid nepasitenkino kuklia 
publicistine dienoraščio - atsimi
nimų forma, ir Įvilko šviežius 
Įspūdžius Į literatūrinį, bet skur
doką “kombinzoną”. Tada ypatin
gai išryškėja jo romano kompo
zicinis palaidumas, bespalviai 
charakteriai, kurių anemijos ne
pagydo nei Įpinta meilės intriga 
su fatališkom moterim, stiliaus 
blankumas ir dialogo nevaldy- 
mas.

Žinia, romanas galėjo nukentė
ti nuo nevykusio vertimo i niu
ansais turtingą prancūzų kalbą.

Juk Įvade, supažindinančiame 
skaitytoją su Estijos istorija, jos 
literatūra, žymiais mokslo žmonė
mis ir visuomenininkais, Arved 
Viirlaid pristatomas kaip unikas 
estų literatūroje, pasižymįs žo
džio sodrumu, net šiurkštumu, ir 
gaivališka jėga.

Tiesa, autorius nepašykšti gau
sių dialoginių Įtarpų. Skaitytojui 
pasidaro lengviau tuo būdu per- 
lėkt per jo rašto “Klausučių uly- 
tėlę”. Nepašykšti nei tarmišku
mų, net berniškų žodelyčių. Bet 
nepagaili taipogi ir naivaus dia
logo ir dar naivesnių situacijų.

Sutinkant ir susitaikant su 
mintim, kad Arved Viirlaid yra 
unikumas estų išeivijoj, jei ne 
visoj estų literatūroj, kažkaip ne
sinori Įtikėti, kad jos gretose ne
sama pajėgesnių rašytojų, suge
bančių pavaizduoti tautos golgo- 
tą brandesnių žodžiu.

Savo pirmuoju romanu “Upė 
teka vingiais” užsirekomendavęs 
kaip autorius, pajėgiąs išskleisti 
pasakojimą laike — dekados lai
kotarpy, Vyt. Volertas dabar su
telkė dėmesį ties kietu, laiko at
žvilgiu, pamatu. Jo naujasis ro
manas “Gyvenimas yra dailus” 
vaizduoja lietuvio išeivio ameri
kinį gyvenimą. Anksčiau buvęs 
toks neįprastas svarstymams lai
kotarpis dabar tapo realybe, lie
tuvio išeivio gyvenimo baze me
džiaginiu ir .dvasiniu požiūriu. 
Imdamas tą gyvenimą savo pro
blemų ir išvadų grandinei, Voler
tas puikiai parodo neseniai Ame
rikos kontinente atsiradusio 
“grynoriaus” įaugimą į naują ap
linką bei sutapimą su ja.

Volerto rašymo būdas išsiver
žė iš pirmame romane dar gana 
akivaizdžios manieros “sąžinin
gai” stebėti aplinką. Dabar Vo
lerto stilius įgavo tikrai gaivią 
manierą, dvelkiančią gal ir sku
botumu, bet iš tikrųjų malonią 
beskubančio skaitytojo apetitui. 
Tas regimas skubotumas yra šios 
dienos ekraninis stilius, kur au
torius nesivaržo atskirti vaizdą 
nuo vaizdo, dialogą nuo dialogo ir 
juos rūpestingai sužymėti skyrių 
numeracija.

Kadaise N. Mazalaitė savo pui
kia “Negestimi” pravėrė duris 
lietuviui rašytojui stebėti “ame
rikoniškas” lietuviškojo imigran
to gyvenimo problemas bei tezes. 
Ta linkmė ataidėjo romanuose 
su iš mūsų aplinkos išgriebtomis 
temomis ir jau gerokai išugdė šią 
mūsų literatūros sritį. Al. Baro
nas, Alė Rūta (deja, jos “Posūkis 
į kairę” vis nesirodo knygų rin
koje), Ignatonis, Mazalaitė, Kra- 
likauskas — tai vis autoriai, ku
rie paliks lietuvių literatūroje 
Įamžinę lietuviškąją išeivijos epo
pėją. Savo romanu “Gyvenimas 
yra dailus” Vyt. Volertas irgi įsi
rikiuoja Į tų rašytojų tarpą.

Volertas, ekraniškai vaizduoda
mas aplinką, pasiekia nemažų 
laimėjimų, kurie yra tikrai pasi
gėrėtini daugelyje romano pusla
pių. Tai nėra natūralistika per
krauti vaizdai; juose slypi daug

romantiško pasiilgimo grožiui, 
nes aplinka nenumaldomai pro- 
zaiška. Kur autorius liečia peisa- 
žo ribas, kartais pasiduoda lyriš
kam stabtelėjimui, dažnai per
kirsdamas tai sarkazmu. Jo roma
no asmenų išviršinis vaizdavimas 
toks pat ekraninis, kaip ir peisa- 
žo. Jis nesistengia, kaip kad ir 
Steinbeck (The Wayward Bus), iš
viršinį veikėjo vaizdavimą dar 
sutirštinti vidaus gyvenimo deta
liausiais atpasakojimais. Volertas 
vykusiai pagauna vidinę žmogaus 
struktūrą iš jo išviršinės laikyse
nos, iš jo veido sukirpimo ar mi
mikos detalių. Tuo atveju tas ek-

raninis vaizdavimo būdas lieka 
grynas, nesužalotas šuoliais Į 
psichologinius labirintus. Skaity: 
tojas romaną mato tokį, koks jis 
praeina pro jo akis. Praeiną ro
mano vaizdai apeliuoja į skaity
tojo protą ir širdį, verčia jį su
prasti tą gyvenimą, jį analizuoti, 
juo bodėtis arba džiaugtis. Tai 
sudaro didelį mūsų jauno roma
nisto laimėjimą.

Vytautas Volertas, GYVENIMAS 
YRA DAILUS. Lietuviškos Kny
gos klubas. Čikaga 1964, 242 psl. 
Kaina $2,50. Aplankas P. Jurkaus.

KULTMEJE VEIKIOJE
“TĖVIŠKĖS ŽVAIGŽDUTĖ”, trečia

dieniais “Drauge” pasirodąs mažųjų 
skaitytojų skyrius, eina jau ketvirti 
metai. Per tą laiką daugelis skaityto
jų spėjo išaugti, o taip pat atsirado 
eilė naujųjų, gyvai besidominčių tuo 
skyreliu, kurį jau trys metai tvarko 
mokyt. Juozas Plačas. Ligi šiol to 
skyrelio pasirodė apie 160 nr. ir ja
me bendradarbiavo apie 200 bendra
darbių.

V. RADZEVIČIUS “Dirvoje” rašo 
apie keliaujantį solistą ir teatralą 
Paulių Rūtenį, kuris jam papasako
jęs: “Brolau, Newcastely koncertas 
buvo kaip Lietuvos kaime, lietuviš
kam klojime. Vietos lietuviai (jų esa
ma apie 150) mano koncertui medžių 
šakom ir gėlėm išpuošė Jazbučių viš
tų ūkio garažą ir tame garaže išplė
šiau 20 lietuviškų liaudies dainų”. 
Newcastle lietuviai turi 30 asmenų 
chorą, vad. muz. Žuko.

SOL. ST. BARAS rengiasi išleisti 
Vokietijoj savo įdainuotų arijų plokš
telę, kuri rinkoje pasirodysianti atei
nantį pavasarį. Tam reikalui yra su
darytas k-tas, kuris rinks tos plokš
telės prenumeratą. Jos kaina: stereo 
$7, hifi — $6. Kreiptis į k-to pirm. D. 
Bartkuvienę: P.O. Box 386, Beverley 
Shores, Ind., USA.

Lietuvių Tėvų pranciškonų gimnazijos Kennebunkporte naujų mokslo metų atidarymas. Kal
ba dir. T. Gabrielis Baltrušaitis. Sėdi mokytojai ir mokinių tėvų atstovai; iš kairės: T. Eugeni
jus Jurgutis, T. Bernardinas Grauslys, S. Bražionienė iš Čikagos, J. Buivys iš Baltimorės, T. 
Leonardas Andriekus, rektorius, ir T. Jurgis Gailiušis, vietinio vienuolyno viršininkas.

DAIL. A. TAMOŠAITIS savo darbų 
parodoje Otavoj buvo išstatęs 25 ta
pybos kūrinius, 10 akvarelių ir 10 gra- 
fikos-litografijos darbų.

K. SKRUPSKELIS, studijavęs filo
sofiją Toronto un-te, išvyko dėstyti 
filosofinių mokslų S. Carolina kolegi
joj, JAV. Jis yra išlaikęs filosofijos 
daktaro egzaminus ir jau baigia pa
ruošti disertaciją, kurią tikisi galėsiąs 
įteikti ateinantį pavasarį.

BR. VAŠKELIS apgynė disertaciją 
ir gavo filosofijos daktaro laipsnį. Di
sertacijoj nagrinėja J. Baltrušaitį, ra
šiusį rusų ir lietuvių kalbomis. Dėsto 
rusų k. ir literatūrą Lafayette kolegi
joj Pensilvanijoj. Ilgą laiką jis gyve
no Toronte ir studijavo vietiniame 
universitete.

DR. A. MUSTEIKIS, dėstąs sociali
nius mokslus D’Youville kolegijoj, 
skaitė paskaitą LK Mokslo Akademi
jos suvažiavime apie laisvę enciklikos 
“Pacem in terris” šviesoje; kalbėda
mas apie būklę Lietuvoje, be kitko, 
rėmėsi ir Irikos Našliūnaitės atsimini
mais, spausdintais “TŽ”.

Okupuoto’] Lietuvoj
VILNIAUS TELEVIZIJOS STUDI- 

JA davė specialią laidą, skirtą jau
nam kompoz. Algiui Bražinskui. Jo 
kūrinių programą išpildė dainininkas 
V. Daunoras, smuikininkas A. Livon- 
tas, pianistės — S. Bielionytė ir O. 
šteinbergaitė. Radijo ir televizijos 
choras, vad. L. Abariaus, padainavo 
ištraukas iš naujausio šio kompozito
riaus kūrinio — kantatos “Plienas 
dainuoja”.

KIRGIZIJOS DAILĖS PARODA su
rengta Vilniuje — apie 120 tapybos, 
grafikos ir taikomosios dailės kūrinių. 
Eksponatų tarpe žymią vietą užima 
kirgizų dailininkams būdingas lyrinio 
atspalvio peisažas ir geriausios jų gra
fikės L. Iljinos lino graviūros.

ED. SELELIONIO “ŽVAIGŽDĖTA 
ŽEMĖ”, pirmasis šio poeto eilėraščių 
rinkinys, pasirodė knygynų lentynose. 
Knygą sudaro 3 skyriai — “Širdis ir 
žvaigždės”, 
sur namai
apdainuoja dabartinį žmogų, Kazachs
tano dirvonus, Leningrado blokadą; 
II-jame prabyla intymesni sielos ir 
gamtos motyvai. Kritikų nuomone, au
toriui visdėlto trūksta didesnio origi
nalumo, formos apvaldymo — jis daž
nai pasimeta be saiko linksniuojamo
se žvaigždėse, kosmonautų orbitose. 
Anksčiau Ed. Selelionis yra sukūręs 
poemą “Sąžinė”.

PROF. ADOLFAS JUCYS, fizikos- 
matematikos mokslų daktaras, atšven
tė 60 m. amžiaus sukaktį. Oficialus 
pagerbimas įvyko Vilniaus un-to salė
je. Dalyvavo profesoriai, akademikai, 
organizacijų ir kompartijos atstovai. 
Jubili j a tui’įteiktas Darbo raudonosios 
vėliavos ordinas. A. Jucys akademinę 
karjerą yra pradėjęs 1933 m. Kauno 
un-te jaunesniuoju, o vėliau vyr. labo
rantu. čia jis susidomėjo teorine fizi
ka, kvantinio-mechaninio skaičiavimo 
metodais. Du kartus buvo išvykęs į 
Angliją pasitobulinti. Atgavus Vilnių, 
pradėjo dirbti Vilniaus un-te vyr. asis
tentu, paskui docentu; disertaciją ap
gynė 1941 m. Pokariniame laikotarpy 
jo pastangomis Mokslų Akademijoje 
buvo įsteigtas fizikos, matematikos ir 
astronomijos skyrius, iš kurio vėliau 
išsivystė fizikos ir matematikos insti
tutas. A. Jucys yra teorinės fizikos 
katedros vedėjas. Pagrindinį dėmesį 
jis skiria kvantinės atomo teorijos ir 
sudėtingųjų spektrų mokslui — yra 
paskelbęs virš 150 straipsnių moksli
niuose žurnaluose. V. Kst.

“Tu man — daina”, “Vi- 
.. I ir III skyriuose jis

Gyvenimas filmuose

Lietuvos tragedija
_ KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

Per eilę metų surinkęs įvairius 
kronikos gabaliukus, M. Reinys 
išleido pirmą lietuvišką filmą Ka
nadoje “Lietuvos tragedija”. Tai 
virš dviejų valandų trankąs fil
mas; nespalvotas, garsinis. Aiški
nimai pateikiami anglų kalba, 
kad būtų prieinami ir nelietuviš
kai kalbančiai žiūrovų publikai. 
Visdėlto tik lietuviai pajėgs įsi
jausti ir įvertinti lietuvių liaudies 
ir lietuvių kompozitorių dainas, 
kurios dažnai labai darniai jun
giasi su rodomais vaizdais. Fil
mas dedikuotas tremtiniams, iš
vežtiesiems ir žuvusiems už Lie
tuvos laisvę.

Pradžioje rodomas išvežtųjų 
minėjimas Winnipego kolonijoje^ 
kur šalia pabaltiečių bendroje ei
senoje dalyvauja ir ukrainiečiai 
bei vengrai. Minėjimo vadovui 
primenant okupuotą Tėvynę, fil
mas vaizdais perkelia žiūrovą Į 
Lietuvos pajūrį, šalia žvejų na
mų ir tinklų, pastebimi elniai, 
gandrai ir kiti Lietuvos paukščiai 
bei augmenija. Keletas vaizdų 
primena Kauną, Trakus ir Vilnių’. 
Kronikos ištrauka pavaizduoja 
vysk. Karevičių 1934 m. šventi
nantį naują Karo Mokyklą ir Ne
žinomo Kareivio kapo pager
bimą.

Prasidėjus II pasauliniam ka
rui pavaizduota Ribentroppo-Mo- 
lotovo sutartis bei lietuvių dele
gacija, vykstanti i Maskvą. Įsilei
dus į kraštą komunistų bazes, Vil-

nius grąžinamas Lietuvai, Gana 
plačiai pavaizduojamas lietuvių 
karių Įžengimas i Vilnių. Po ne
ilgai trukusio džiaugsmo praside
da pirmoji rusų okupacija, kurios 
metu “liaudies seimas” siunčia 
delegaciją į Maskvą su prijungi
mo “prašymu”. Eile vaizdų pa
iliustravus pirmąją komunistų ir 
vokiečių okupacijas, kiek ilgiau 
sustojama prie antrosios komu
nistų okupacijos. Pavergtoje Lie
tuvoje ruošiama lietuvių dainų ir 
šokių šventė pernelyg persunkta 
rusiškais motyvais. Komunistų 
partijos nutarimu, J. Paleckis su 
delegacija vyksta i Maskvą “pa
dėkoti komunistų partijos vardu 
Sovietų Sąjungai už priėmimą ir 
parodytą žmogiškumą”. Ta pačia 
proga lietuviai dainininkai ir šo
kėjai išpildo keletą choro dainų 
ir tautinių šokių Maskvos didžia
jame teatre. Cituojant Maironį, 
filmo pabaigoje išreiškiama vil
tis, kad Lietuvos laisvė grįš.

ši filmą Toronto ir kitų vieto
vių lietuviai netrukus turės pro
gos pamatyti kurioje nors salė
je, o vėliau gal ir televizijoje.

STYGINIS KVARTETAS, kurį su
daro Eug. Paulauskas, K. Kalinaus
kaitė, J. Fledžinskas ir R. Kulikaus
kas, tarpt, konkurse Lieže laimėjo II 
vietą. Kvartetas atstovavo Sov. Sąjun
gai. Pirmoji vieta teko vengrams, II 
— lietuviams ir bulgarams, III — 
liuksemburgiečiams.

LIET. UNIVERSITETŲ BEI AUGŠ- 
TŲJŲ M-KLŲ PROFESORIAI, žuvę 
sovietų kalėjimuose bei stovyklose, 
buvo pagerbti alumnų suvažiavime Či
kagoje rugsėjo 12 d. Štai, tie profeso
riai: J. Aleksa. Pr. Dovydaitis, Alg. 
Jurskis, L. Karsavinas, J. Milvydas, 
M. Reinys, J. Stanišauskas, A. Tamo
šaitis, V. Vilkaitis ir A. Žvironas. Hit
lerinės Vokietijos koncentracijos sto
vyklose ir kalėjimuose buvo kalinti 
Lietuvos un-tų profesoriai: VI. Jurgu
tis, B. Sruoga ir St. Yla.

SOVIETŲ S-GOJ neleidžiama nau
dotis JAV išleistu Liet. Enciklopedi
jos 28-tu tomu, kur aprašyta Sov. Są
junga ir jos “didvyris” Stalinas, kur 
esančios “tendencingai” atrinktos nuo
traukos, pvz. Herblocko karikatūra 
su draugu Chruščiovu, tuščios krau
tuvės, gatvių darbininkės moterys ir 
pan. Sakoma, kad šis LE tomas pasku
binęs ir subolševikintos Lietuvos en
ciklopedijos leidimą, nors iš žadėtų 
dvylikos tomų belikę tik trys...

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS nauj. mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 12 d. su 39 studentais. 
Įstojo 24 nauji klausytojai — daugiau
sia kaip betkada ligi šiol. Korespon
dentinis Institute einamųjų dalykų 
dėstymas vyksta be atostoginių per
traukų. Registruotis galima betkada 
ir betkur gyvenantiems šiuo adresu: 
P. L. Institutas, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

DR. J. DEVEIKE, gyv. Prancūzijoj, 
baigia ruošti Lietuvos Statutą spau
dai. Jo reikalais ji buvo nuvykusi iš 
Paryžiaus j Vokietiją, kur ją ištiko 
eismo nelaimė. Ligoninėje konstatuo
tas smegenų sukrėtimas. Ligoninėje 
teksią pabūti apie tris savaites. Lietu
vos Statutas būsiąs išleistas prancūzų, 
lietuvių ir kt. kalbomis. Tai didžiulis 
darbas, kurį dr. Deveikė dirba jau .ei
lę metų. Pr. Al.

Atsiųsta paminėti
Juozas Almis Jūragis, TOLIMIEJI 

MIRAŽAI. Eilėraščiai. Išleido žemai
čių knygos mėgėjų ratelis Gintaras, 
Box 71 P.O. Lakemba, N.S.W. Aus
tralia. 1964 m.,143 psl. Tiražas 250 
egz. Kaina 15 šiling:

Dailės Paroda, A. Tamošaitis. Ott
awa Maison des Oeuvres 1964 m. Ka
talogas.

Dailės Paroda, Anastazija Tamošai
tienė. Rugsėjo 27 — spalio 4, 1964. 
Čiurlionio Namai, Cleveland, 10908 
Magnolia Drive. Katalogas.
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SIMFONIJA
■f E užsisakomų jungtinių 
Iv koncertų antradienį -

GILIAI UŽJAUČIAME

ANGELIKĄ SUNGAILIENĘ IR SEIMĄ
R. CHOLKAN

& CO. LIMITED REALTORS
INDIAN RD. — BLOOR
$4.900 įmokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; modemiš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
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, modemiška 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 vonia.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

Keturiasdešimt trečias sezonas
WALTER SUSKIND, dirigentas 
BORIS BROTT, dirigento pavad. 
Svečiai dirigentai: OZAWA KER- 
TESZ, SCHMIDT - ISSERSTEDT

JOS BRANGIAI MAMYTEI

A. A. AGNIETEI URBIENEI MIRUS —

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

IMPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio treniruotės pradedamos 
šį penktadienį, 7 v.v., Ryerson mokyk
los salėje — kur ir pr. metais. Pir
mosios valandos bus skiriamos prie
augliui, o vėlyvesnės — suaugusiems. 
Visi krepšininkai ir vadovai prašomi 
susirinkti į treniruotę, kur bus aptar
ta tolimesnė veikla. Kviečiami treni- 
ruotėn ir norintieji pradėti žaisti krep
šinį. Ir šiemet turėsime kelias berniu
kų ir mergaičių įvairaus amžiaus krep
šinio grupes. Suinteresuotieji prašomi 
atvykti į treniruotes arba kreiptis pas 
vytiečius. A. S.

Priešolimpinėse krepšinio žaidynė
se Japonijoj Jokohama mieste Kana
dos rinktinė pralaimėjo prieš Austra
liją 75:63, bet atsigriebė prieš kitas 
komandas ir tikisi patekti į olimpija- 
dą Tokijo mieste, kur jau yra atrink
ta 12 komandų.

SPORTAS LIETUVOJE
Sov. Sąjungos futbolo pirmenybių 

rungtynėse Vilniaus Žalgiris Latvijos

GRAMERCY SHIPPING 
COMPANY

įsteigto 1945 m.
turi VNESPOSYLTORG leidimą.

Augščiousios kokybės sovietų prekės 
iš S.S.S.R. sandėlių/ Vidutinės kainos. 
Jokio muito. Greitas pristatymas.

Gavimas pakvituojamas.
PILNAI GARANTUOTA.

Autom. VOLGA, liuksusinis $2627.89 
Automobilis MOSKOVICH.
Ekonomiškos automobilis $1626.03 
Vyriškas dviratis V 120 $36.67
Šaldytuvai OKA (125 litrų) $179.66 
Televizijos aparatas RUBIN

(19 lempučių) $287.46 
Kilnojamas namų radiatorius $14.11

Didelis pasirinkimas PUIKIŲ DOVA
NŲ. Įvairių rūšių GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI. AUGŠTOS KOKYBĖS 

AUDINIAI.
Rašykite arba skambinkite angliškai 
arba lietuviškai ir gausite PILNĄ 

KATALOGĄ.

sostinėje nugalėjo vietos Daugavą 
1:0. '

Lietuvos futbolo pirmenybių įdo
mesnės pasekmės: 4.000 žiūrovų aki
vaizdoje Panevėžio Statyba nugalėjo 
Kauno Atletą 4:0. N. Vilnios Žalgiris 
— Kauno Lima 0:0. Mažeikiai—Plun
gė 3:0, Šiaulių Elnias — Kauno Inka
ras 1:0, Kauno Audiniai — Tauragė 
1:3, Vilkaviškis — Kauno Politechni
ka 2:2, Kretinga — Klaipėda 4:1.

Spalio 1-5 d.d. Lietuvoje viešės ry
tinės Vokietijos stalo tenisininkai.

SPORTAS VISUR
Kusocinskio tradicinėse varžybose 

(Kusocinski — vienas geriausių Len
kijos bėgikų, laimėjęs 1932 m. Los 
Angeles olimpiadoje 10 km. bėgimą 
ir žuvęs lenkų-vokiečių karo metu) 
atsiekta eilė gerų pasekmių. Varžybų 
dėmesio centre buvo 400 m. bėgimas, 
kuri laimėjo lenkas Badenski — 45,7 
sek; nugalėjo Europos meisterį ang
lą ir amerikieti Larabį; 4x100 m. es
tafetė — Lenkija 39,5 sek. (abu nauji 
Lenkijos rekordai), Nikičiuk jietis — 
84,89 (nugalėjo Europos meisterį nor
vegą Pederseną), E. Cenčik į augštį 
— 2,18 m. Lenkai užėmė daugiausia 
pirmųjų vietų. K. B.

KYLA NAFTOS 
GAMYBA

Numatoma šiais metais iš Ka
nados šaltinių išpompuoti 296 
mil. statinių naftos. 100 mil. sta
tinių šios naftos bus eksportuota 
i JAV. Prieš trejus metus buvo 
eksportuota tik 64 mil. Importas 
iš Venecuelos ir Art. Rytų sieks 
150 mil. statinių. Iš viso Kana
doje 1964 m. bus suvartota apie 
346 mil. statinių nevalytos naf
tos pareikalavimą, bet rytinėms 
690.046 statinių. Kanados šalti
niai pilnai patenkintų krašto naf
tos paerikalavimą, bet rytinėms 
provincijoms, pradedant Kvebe
ku, yra pigiau pirkti iš užsienio, 
negu atsigabenti naftą iš vakari
nių Kanados p rovincijų

SOLISTAI:
PATRICIA PARR 

MALCOLM FRAGER 
DANIEL BARENBOIM 

LEONID KOGAN 
GARY KARR 

HERMANN PERY 
EMIL GILELS 

NATHAN MILSTEIN 
VAN CLIBURN 

ANTON KUERTI 
LEONARD ROSE

Kanadiškos premjeros 
Benjamin Britten’s “WAR RE
QUIEM” su Lois Marshall, Peter 
Pears, Victor Braun ir Toronto 

Mendelssohn choras.
(Lapkričio 10, 11)

Jungtinių koncertų atidarymas 
spalio 20-21.

Užsakomų bilietų kainos 15-kai 
koncertų $12, $18, $30, $36, $50. 
Sėdimų vietų planas gali būti ma
tomas prie kasos MASSEY HALL

Lietuvių studentų 
žinios

Juodojo penktadienio, rugsėjo 25, 
vakare, Šv. Jono Kr. par. salėje įvyko 
vargšų fukselių nubuožinimas. Pasie
niais atslinko keturi bailūs pusstuden- 
čiaį — V. Augaitis, A. Bušinskaitė, 
Ir. Linkevičiūtė ir A. Šlekys. Sunkiai 
tą vakarą krito studentų ranka ant tų 
drebančių galvelių: karūnavo juos rau
donais kaspinėliais ir aplink jų kak
lelius kabino asmenybės atžymėjimus.

Toliau, paklupdę fuksus ant žemės, 
narsūs tardymo pravedėjai jiems už
giedojo fuksų himną: “Mes fuksiukai, 
mes kvailiukai, norim būt studen
tais ...” Po dainelės fuksai atidžiai 
lenktyniavo nosimis risdami svogūnus 
per dulkėtas grindis. “Krepšininkas” 
A. Šlekys laimėjo lenktynes; manome 
jį siųsti į olimpinę komandą, bet dar 
nenusprendėm — krepšinio ar svogū
nų ritimo. Toliau mus aplankė Bim- 
bukas Drambliukas, atvykęs tiesiai iš 
Maskvos zoologijos sodo. H. Steponai
tis buvo žavinga uodega, o R. Staš
kevičius — garbinga galva. Parodęs 
savo talentus, Bimbukas pakrikštijo 
Arūnėlį. Drambliukui išvykus, studen
tai priėmė naujuosius į savo eiles.

Išrinkome naują valdybą, kurią su
daro A. Šileika — pirm., H. Stepo
naitis — vicepirm., S. Masionis — ižd., 
R. Staškevičius — programų ved., Ž. 
Slekytė — vid. reikalų sekr. ir A. 
Bušinskaitė užs. reik. sekr.

Paskutinis žodis: metinis HELLUP 
įvyks šį penktadienį UNF salėje Col
lege ir Spadina gt. sankryžoje. Pra
šom visus studentus gausiai dalyvauti.

Balandėlis ir Pelėda

Lietuvių skautų 
veikla

G. Barcevičienė, A. E. Čižikai, 
Kun. Pr. Gaida, I. S. Kairiai, 
O. J. Gustainiai ir Grajauskienė, 
S. V. Liuimos, V. ir R.J. Simonavičiai, 
A. J. Matulioniai, B. Pabedinskienė, 
S.' B. Sakalai, A. K. Rusinai, 
A. Šapokienė ir Aldona, E. F. Senkai, 
A. P. Ščepavičiai, V. M. Valaičiai, 
A. A. Valadkos, A. Užupienė, 
M. V. Tamulaičiai

ANTANINAI JONYNIENEI netikėtai mirus
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui, dukrelei ir sūnui —

London, Ont
Parapijos komitetas ir
KLB Londono apylinkės valdyba

“Inteligento uždaviniai moks
lo šviesoje” — tokia tema skaitė 
paskaitą pr. šeštad. Prisikėlimo 
muz. studijoj prof. J. Pikūnas iš 
Detroito un-to. Inteligentą jis ap
tarė naudodamasis prof. St. Šal
kauskio pažiūra, pagal kurią rei
kia: augšt. mokslo diplomo, pa
saulėžiūros ir vykdančios valios. 
Intelektualas esą skiriasi savo 
augštojo išsilavinimo pasireiški
mu ir ypač kūrybiniu darbu. Pa
grindinis inteligento uždavinys 
esąs didinti tvarką bei darną sa
vyje ir visuomenėje, nes tvarka 
yra egzistencinis dėsnis gyvajame 
ir negyvajame pasaulyje. Paskai
tininkas pabrėžė inteligentinės 
asmenybės ugdymą pasisavinant 
vertybes, grindžiamas pasaulėžiū
ra. Vieno asmens nedarna gali iš
ardyti šeimas, organizacijas ir 
pan. Darnumo stoka ypač išryš
kėja išeiviuose. Vien mokslo ne
užtenka — reikia ir religinio-mo- 
ralinio pagrindo: “jokie vėjai ne
padės tam, kas nežino savo uos
to.” Po paskaitos profesorius at
sakė i gausius klausimus. Akade
mikų" dr-ja paskaitos proga išsi
rinko naują valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis: pirm. Alg. 
Banelis, sekr. S. Butkevičienė, 
ižd. V. Šukienė. Dr-ja turi 31 na
rį. Iki šiol surengė 4 paskaitas. 
Susidomėjimas jos veikla gana 
gyvas. Paskaitos klausėsi apie 70 
torontiečių, kuriem paskaitininką 
pristatė V." Kolyčius. Pažymėtina, 
kad klausytojų tarpe buvo matyti 
nemažai jau Kanadoj mokslą bai
gusių akademikų.

Tarpt. Institutas, 709 College 
St., surengė “Kanados savaitę”, 
kurioje buvo rodomi kanadiečių 
paveikslai, rankdarbiai, knygos^ 
Ją atidarė pr. sekmadienį min. 
J. Yaremko. Spalio 1 d., 7 v.v. — 
kanadiečių dailės paroda; 8 v.v. 
— kanadiški filmai. Spalio 2 — 
7 v.v. t.p. dailės paroda. Spalio 
3 — 9 v.v. šokiai su menine pro
grama.

V. Plačiakienė ir jos draugė 
buvo gatvėje užkliudytos automo
bilio, nepaisiusio raudonų šviesų. 
V. P. buvo nutrenkta apie 12 pė
dų; užgauta galva ir šonas. Gydo
ma Western ligoninėj.

Estų Bendruomenės gen. sekr. 
E. Salurand pareiškė “The Globe 
a. Mail” bendradarbiui, kad Ka
nados kompartijos veteranas Tim 
Buck, lankydamasis Estijoj, ko
neveikė estus, gyv. Kanadoj. Ra
dijo pasikalbėjimuose tvirtinęs, 
kad estai Kanadoj skleidžiu “ne
teisingas” informacijas apie Sov. 
Sąjungą ir Estiją; grįžęs pažadė
jo “apšviesti” estus bei pasaky
ti, “koks gražus gyvenimas da
bartinėj Estijoj (“G. a. M.”, rug
sėjo 26).

Tautybės Toronte. Pagal 1961 
m. gyventojų surašymą Toronte 
yra: britų 1.107.203, prancūzų 
61.421, vokiečių 80.300, italų 
140.378 (šiuo metu jau yra 160. 
000), žydų 53.123, olandų 33.434, 
lenkų 58.578, rusų 14.186, skan
dinavų 16.050, ukrainiečių 46. 
650, kitų europiečių 136.610, azi
jiečių 20.534, kitų grupių 56.015; 
iš viso 1.824.481. Lietuvių pagal 
tą pačią statistiką, 8.287. *

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
JANE — BLOOR, apie $7.000 įmo

kėti, 6 kambarių bungalas, 
vand. alyvos šildymas, kam
barys rūsyje, dvigubas garaž. 
su šoniniu įvažiavimu.

JANE — BLOOR, 
apie $8.000 įmokėti, puikus 
šiurkščių plytų 9 kambarių 
atskiras namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šil
dymas. Garažas su šoniniu 
įvažiavimu. Graži, rami gat
velė. Namas be skolų.

SWANSEA — BLOOR, apie $7.000 
įmokėti, puikus 7 kambarių 
atsk. mūrinis namas, vand. 
alyvos šildymas, 2 vonios, 

HIGH PARK — BLOOR, $10.000 
įmokėti, 10 kamb. dupleksas 
su 3-jų kamb. butu rūsyje. 
Garažas su privačiu įvažiav., 
puikus kiemas su vaismedž., 
viena atvira skola balansui. 

HIGH PARK, apie $15.000 įmokėti, 
6 butų sikspleksas, atskiras, 
mūr. pastatas, garažai su pri
vačiu įvažiavimu, viskas iš
nuomota, vand. alyvos šild., 

. nesenas, labai skubus par
davimas. Kaina $45.000. Dė
mesio — bargenas.

WILCOX LAKE, apie $10.000 įmo
kėti, 13 žiemai įrengtų gy
venti katidžių su maisto pro
duktų krautuve, apie 20 my
lių nuo Toronto. Išnuomota 
žiemą ir vasarą. Virš $7.000 
metinės nuomos, ant ežero 
kranto, privatus paplūdimys.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų tel. LE 6-9165
BLOOR — JANE RAJONE: 
$2.500 įmokėti, labai gerų plytų 7 

kambarių namas, karšto van
dens-alyvos šildymas. Gara
žas ir šoninis įvažiavimas. 
Reta proga nusipirkti gerą 
namą su palyginamai ne- 
augštu įmokėjimu.

HIGH PARK — BLOOR:
$3.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 

namas, 9 kambariai per du 
' augštus. Karšto vandens-aly- 

vos šildymas. Galimybė ga
ražui. Prašo $22.500.

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti. Trijų šeimų pasta

tas. Du butai po 6 kamba
rius, vienas butas 5 kamba
rių. Didelis kiemas — gara
žai. Viena atvira skola ba- 

’ lansui.
RONCESV ALLES — GRENADIER 
$15.000 įmokėti už 5 butų gerą pa

statą. Visi butai išnuomoti. 
$5.600 metinių pajamų. Ga
ražai ir šoninis įvažiavimas. 
Prašo $40.000, bet galima de
rėtis, nes anglė savininkė tu
ri parduoti.

WESTONO RAJONE:
$15.000 Įmokėti už 17 butų aparta- 

mentinį pastatą tik 6 metų 
senumo. Virš $20.000 meti
nių pajamų. Pilna kaina tik 
$133.000.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Ateitininku žinios
— Jaunimo veikla prasidėjo pilnu 

tempu. Visi moksleiviai paskirstyti į 
atskirus būrelius, kurie turi savo glo
bėjus ir išsirinktas valdybas. Su bū
reliais šiemet dirbs: dv. vadai — kun. 
J. Staškevičius ir T. Ambrozijus, 
OFM; sės. Paulė, sės. Viktorija, sės. 
Loreta; A. Bušinskaitė, Ž. Slekytė, V. 
Tamulaitytė, V. Anskytė, T. Gurevi
čius, K. Kaknevičius, M. Bušinskas ir 
V. Kolyčius. Jaunieji, neįsijungę dar 
į veiklą, prašomi sekti “Ateitininkų 
žinias”, kur skelbiami susirinkimai ir 
kitos informacijos.

PINIGAI Į S.S.S.R.

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO (NJ.) LEI
DIMĄ IR APDRAUSTA IKI $20,000 
PILNAI IŠMOKAMA. JOKIŲ AT
SKAITYMŲ. PASIRAŠYTI KVITAI. 
ĮTEIKIAMA PER 2 SAVAITES. NUO 
1946 TIESIOGINIS BANK FOR FOR
EIGN TRADE. MASKVOJE. AGEN
TAS.
Vertė — 9 rubliai už $10.00 
Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75 

per $30.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING 
COMPANY

118 East 28 Street, New York, N.Y. 
MU. 9-0598. Atidaryta 9-5.30.

Šeštadieniais 9-1 vai.

Pavojingos 
tabletės

Visokios tabletės nuo slogos ar 
energijos sužadinimui automobi
lio vairuotojui yra pavojingos, 
kaip ir alkoholis. Kas paima 
“222” šešias ar daugiau tablečių 
i dieną, jaučiasi lyg būtų gėręs 
svaiginamųjų gėrimų — skelbia 
Ontario vaistininkų sąjungos pir
mininkas.

SHIPPING INC.
744 Brood Street, Newark, N.J.

Buvęs Kanados uostų darbi- 
ninkų ir jūrininkų unijos va

das Harold Banks buvo anks
čiau suimtas ir paleistas už $25. 
000 užstato. Banks yra JA V-bių 
pilietis; išvyko Amerikon ir ne
besirodo. Jo užstatui gresia kon
fiskavimas.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentu, biznių. 
BLOOR — JANE. $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 augštų, 9 didelių 

kambarių; 9 pėdų šoninis įvažiavimas, garažas. Kaina $21.900.
SWANSEA. $3.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių bangaliukas, pri

vatus įvažiavimas, garažas. Kaina $14.900.
BLOOR — SHAW, $4.000 įmokėti, mūro namas. Pirmame augšte 4, viso 
10 kambarių, 4 virtuvės. 10 pėdų šoninis, privatus įvažiavimas, dvigubas 

garažas. Ūks viena skola balansui. Kaina $21.500.
BLOOR — JANE. $6.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambarių per du 

augštus, geras namas, $20.000.
BLOOR — RUNNYMEDE. $3.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių 

bangaliukas, prašoma $13.000.
COLLEGE — RUSHOLME RD. $ 7.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 8 kam

barių, per du augštus, 2 didelės virtuvės, vandeniu alyva apšildomas, 
garažas, privatus, geras įvažiavimas. Liks viena skola balansui. Kai
na $20.900.

— Lietuvos pranciškonų provinci
jolą T. Andriekų, OFM, aplankė Ka
nados rajono vadas v.s. V. Skrinskas 
ir s. F. Mockus. Jie padėkojo jam ir 
pranciškonų vadovybei už skautų-čių 
globą Kanadoje. Gerb. provincijolas 
pažadėjo aplankyti ateinančių metų 
stovyklą.

— 2-ji vilkiukų dr-vė, vad. s. L. Ka
linausko ir sk.v.v.sl. P. Gotceito, spa
lio 3 d., 3 v. p.p. skautų būkle turi su
eigą. Dalyvauja dr-vės vilkiukai pilnoj 
uniformoj. Geriausias laikas ir nau
jiem vilkiukam įrašyti. Tėveliai gali 
kreiptis ir į I-mos dr-vės dr-kę v.sk. 
V. Stukienę ME 3-0513 ir 3-čios dr-vės 
dr-ką s. J. Dambarą 536-1433.

— “Romuvoje” skautų-čių pastovyk- 
lėse jau pravesti kanalizacijai vamz
džiai ir pradėti pastato pamatų dar
bai, kurių patikrinti šį savaitgalį vyks
ta ps. inž. G. Sernas.

— LS Seserijos suvažiavime Kleve- 
lande iš Hamiltono dalyvavo “Širvin
tos” tunto tunt. ps. Gutauskienė ir ps. 
G. Bagdonienė.

— “Rambyno” tunto jūros skautai, 
vad. ps. P. Būtėno, pr. sekmadienį tu
rėjo gausią sueigą. Bebrų vienetui 
vadovauti atėjo vai. A. Empakeris. Pa
dėkos ilgąjį savaitgalį visa įgula vyks
ta į tradicinę iškylą “Romuvon”.

— Bazaras, kurį ruošia tėvai-rėmė- 
jai, įvyks lapkričio 7 d. Fantus renka 
visi skautų-čių vienetai, jų vadovai ir 
tėvai-rėmėjai.

— Sj mėn. numatoma skautininkų- 
kių ramovės sueiga.

Vandenilio bombos 
be nuodų

Atominių bombų mokslininkas 
dr. Teller paskelbė, kad JAV da
bar gaminančios vandenilo bom
bas, kurios neturi jokių radiaci
jos nuodų. Tuoj pat po sprogimo 
žmonės gali be jokio pavojaus ei
ti per sprogimo vietą. Taip pat 
šios bombos nesukeliančios pa
vojingų strontijaus dulkių nuosė
dų. Vandenilinės bombos gali bū
ti saugiai vartojamos naujam Pa
namos kanalui iškasti. Taip pat 
mokslininkai tikisi, kad vandeni
lio bombų sprogdinimas ant mė
nulio paviršiaus iššauktų vande
ni, kurio turėtų rastis mėnulio 
viduriniuose sluogsniuose.

— Vyr. moksleivių susirinkime iš
rinkta valdyba: A. Puteris, R. Kryža- 
nauskaitė, R. Petrauskas, I. Bartuse
vičiūtė ir J. Kvederys. Kandidatais 
liko L. Reginaitė ir A. Bušinskas. Se
kantis susirinkimas — spalio 18 d., 
6 vai.

— Jaunučių ir jaunesniųjų bendras 
susirinkimas buvo gausus. Laukiama 
daugiau jaunučių iki 6 skyriaus. 7 ir 
8 skyrių lankantieji sudaro jaunesnių
jų grupę. Jaunučius globos M. Bušins
kas, jaunesniuosius — stud. T. Gure
vičius. Jaunesniųjų būrelio valdybon 
išrinkti: A. Čepas, A. Kuolas ir P. Ko- 
lyčiuį.

— Sendraugių sąjungos c. valdybos 
pirm. prof. dr. J. Pikūnas su ponia 
lankėsi Toronte.

J. KUDABA, namų telefonas RU 3-2105

“Nėra kas veikti” — tipiškas 
jaunuolių pasiteisinimas, kai po
licija juos varinėja iš “plazų” ir 
kitų susitelkimo vietų, kuri jie 
dažnai užsiima vandalizmu, nors 
jiems netrūksta nei pinigų, nei 
laisvės, nei progų produktingai 
praleisti laiką.

Z. Orentienes lietuviškoje klasikinio

BALETO
darbas pradedamas rugsėjo 21 d. 
naujose patalpose — Boris Volkofl 
School of the Dance, 734 Yonge St.

Norintieji šių studijų lankyti prašomi registruotis kiekvienų 
pirmadienj pradedant rugsėjo 21 diena nuo 5 iki 8 vai. vak.
Informacijos: tel. RO 2-0935 nuo 10 v. ryto iki 3 v. p.p. Vakare nuo 8-11 v.

AL GARBENS
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.
DUFFERIN — COLLEGE, $14.500 visa kaina, su žemu įmokėjimu; atski

ras namas su dideliu sklypu; nauja apšildymo sistema.
DURIE — COLBECK, $21.000 visa kaina, Įmokėti $6.000, balansas — 

vienas atviras mortgičius 10 metų; rauplėtų plytų namas su 2 moder
niom virtuvėm; nauja vandeniu šildymo sistema; garažas.

GRENADIER—RONCESVALLES, $22.900 visa kaina, Įmokėti apie $6.000; 
atskiras, plytų DUPLEKSAS, 10 kambarių; vand. šildomas; garažas.

INDIAN RD. pne parko. Kaina $16.900. žemas Įmok. Balansui 1 atviras 
morgičius 10 metų; 8 dideli kambariai; 2 modernizuotos virtuvės; van
deniu alyva apšildomas; garažui galimybė; naujai dekoruotas.

WINDERMERE AVE. $18.900 modernus rauplėtų plytų vienaukštis 
(bungalow); užbaigtas rūsys; 2 prausyklos su voniom; vandeniu-alyva 
šildomas; platus privatus įvažiavimas — garažas.

TRIPLEKSAI — 
$42.500 — 18 
$374100 — 17 
$35.500 — 17 
$34.900 — 17 
$33.000 — 17

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

TRIPLEKSAI — TRIPLEKSAI:
kambarių, balkonai. $10.000.
kambarių. $10.000.
kambarių. ėtt $10.000.
kambarių. ėti $10.000.
kambarių, balkonai. $10.000.

— “Pirmyn Jaunime” — Toronto 
ateitininkų moksleivių neperiodinis 
laikraštėlis nutarta leisti ir šiemet 
Laikraštėlis buvo labai populiarus ir 
jo straipsnius diskutuodavo ne tik To
ronte, bet ir JAV. Prie jo išpopuliari
nimo daugiausia prisidėjo buv. red. 
A. Bušinskaitė, šiais metais pradėju
si studijas Toronto un-te. šiemet laik-

raštelį redaguos L. švėgždaitė, besi
reiškianti, kaip jauna poetė. Laukia
me straipsnių iš pačių moksleivių — 
įdomių, trumpų, aktualių.

— Šv. Jono Kr. par. jaunesniųjų 
ateitininkų susirinkimas — šį sekma
dienį po 9.30 vai. pamaldų salėje virš 
“T. žiburių”. Kviečiami visi betkada 
priklausę šiai kuopai, taip pat ir tie, 
kurie norėtų įsijungti į ateitininkų 
eiles. Laukiami ir tie, kurie jau pra
augo jaunesniuosius ir yra baigę VIII 
skyrių. Jiem bus padarytas trumpas 
pranešimas ryšium su ateitininkų 
veikla.

— Jaunučių at-kių susirinkime pr. 
sekmadienį dalyvavo 26 mergaitės. 
Būrelį globoja sės. M. Loreta ir V. Ta- 
mulaitytė.

— Jaunesniųjų moksl. ateitininkių 
susirinkime pr. sekmadienį atsisveiki
nom su trim Gintarių būrelio uoliom 
narėm: R. Sakalauskaite, A. Aušrotai- 
te ir J. Norkute, kurios įsijungė vyr. 
moksleivių veiklom šaunias vaišes su
ruošė pačios būrelio mergaitės; prisi
minimui įteikė dovanėles. Atsisvei
kindamos trys mūsų mielos draugės 
padainavo “Tykus vakars be vėjo”. 
Įsisiūbavom, įsidainavom ir trumpą 
vaizdelį suvaidinom.

— Jaunesnės moksl. at-kės pirmame 
savo susirinkime išsirinko naujas bū- 
relių pirmininkes ir jų pavaduotojas. 
Gintarės: I. Janeliūnaitę, Ir. Malinaus
kaitę; Vaidilutės: J. Čižikaitę, V. Ga- 
taveckaitę.

— Spalio 18 d. susirinkimai: 2 v. 
p.p. Gintarių būr. 7-8 sk. mergaitės; 
4 v. p.p. Vaidilučių būrelis 56 sk. ir 
4 v. p.p. Jaunutės mergaitės 1-4 sk. 
Visi susirinkimai vyks LV Namuose.

GERA PROGA pigiai nupirkti 10 vienetų 
MOTELI, RESTORANĄ

prie 11 kelio ties Orillia. Savininkas turėjo širdies priepuolį, 
yra pusiau paralyžuotas. Prašo $65.000, bet parduos pigiau 
ar iškeis.į 1-4 šeimų namą Toronte ar Hamiltone. Nepraleis
kite progos, rašykite ar skambinkite A. Z AR AN KAI, B. Kronas 
R.E. Ltd., 366 Main St. E., Hamilton, Ontario. JA 8-8492.

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

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

$900 Įmokėti, Ossington — Dupont, 
atskiras, viena virtuvė, nauja 
krosnis, Įvažiavimas. Prašoma 
kaina $8.900.

$21.900, Swansea — Bloor, 7 kam
barių, plytinis namas, šildomas 
karštu vandeniu, 2 virtuvės.

$1.000 Įmokėti, Dundas — Lans
downe, pusiau atskiras, 6 kam
barių namas, nauja krosnis, vie
nas mortgičius balansui.

Parduodamas palikimas King — 
Dunn, Parkdale; 12 nuomojamų 
kambarių, 5 praustuvės, nauja 
krosnis, šildymas — karštu van
deniu, plytinis, atskiras namas, 
dvigubas garažas, priimami pa
siūlymai grynais pinigais.

$3.500 įmokėti, Queen — Lans
downe, atskiras, plytų, 8 alyvos 
dažais išdekoruoti kambariai, 2 
modernios virtuvės, nauja kros
nis, nauji vandentiekio įrengi
mai, 1 mortgičius, įvažiavimas.

$3.000 įmokėti, College—Rusholme, 
plytų, 8 kambarių namas, 2 vir
tuvės, garažas, 1 mortgičius.

$5.000 įmokėti, Bloor — Kingsway, 
vienaaugštis bungalow, 6 dideli 
kambariai, įrengtas poilsio kam
barys, atskiras garažas, gražus 
didelis sklypas.

$8.000 Įmokėti, tripleksas, 14 kam
barių, karštu vand. šildomas, pil
nai išnuomotas, dvigubas gara
žas, vienas mortgičius balansui.

riose vietose tr {vairia kaina. Prašome tik

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

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.

Mokykla veikia jau 15 metų. 
Darbas pradėtas Sv. Jono Kr. pa-

* ’ ’ mjos rūsyje su kelioli-

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtūvč

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

rap.
ka m — -=— __
kaus senose m-kos patalpose yra 
virš 600 mokinių, 23 mokytojai, 
10 skyrių, kurie sutelpa 18-likoj 
klasių. Pagal mokinių skaičių, pa
talpos mažokos: prieš dvejus me
tus viena klasė buvo rūsyje (ce
mentinės grindys), kitoj klasėj 
tilpo 5 mokiniai, mokytojui nebu
vo kur atsisėsti; pr. metais I-ieji 
skyriai buvo LV Namų patalpose; 
š.m. V skyriuje iš trijų parai, kla
sių padarytos dvi. Blogiausia — 
permažas kiemas. Kelinti metai 
mokytojai pageidauja surasti 
naujas patalpas, bet m-klos tary
bai kažkodėl nesiseka.

Tarybą, kurios vienas pagrin
dinių uždavinių rūpintis patalpų 
gavimu, sudaro: visų trijų para
pijų klebonai, m-klos vedėjas, tė
vų kom. pirmininkas ir Bendruo
menės švietimo reik, vedėjas.

Per susirinkimą paaiškėjo, kad 
privačiose m-klose patalpas gau
ti sunku, gi viešosiose m-klose 
teirautis esą pavesta Liet. Bend
ruomenės atstovui.

Mokytojų tarybą sudaro 24: 
m-klos vedėjas, 18 klasių auklė
tojų, 3 tikybos ir 2 muzikos-dainų 
mokytojai. Senųjų mokytojų, įsi
gijusių išsilavinimą Lietuvoje, 
yra 10; 6 mokytojavę Lietuvoje 
ir 4 išsimokslinę ne pedagoginėje 
srityje. Jaunųjų mokytojų — 14. 
Iš jų 3 baigę mokytojų institutą 
Kanadoje, 4 — ped. kursus prie 
universiteto (vaikų darželio mo
kytojo cenzui), 3 un-to studentės 
ir 3 dvasininkai.

Miela, kad jaunieji pavaduoja 
vyresniuosius, bet nemiela, kad

vyresnieji (jų Toronte yra virš 
150) taip greit “nusiėmė”.

Mokytojai, kiek pasiruošimas ir 
patyrimas leidžia, stengiasi sąži
ningai atlikti savo darbą.

Tėvų komitetas su pirm. L. 
šeškum pasiliko tas pats tretiems 
metams. Komiteto svarbiausias 
uždavinys — sutelkti pinigus mo
kyklos išlaikymui. Išlaidas suda
ro: patalpų nuoma, mokyklos pa
rengimai (“Eglutės”, X sk. išleis
tuvės, 2 tradiciniai mokytojų po
būviai), mokytojų, sekretoriaus- 
buhalterio, m-klos sargo ir šviet. 
valdybos skirto prižiūrėtojo atly
ginimas, mokslo priemonės. Išlai
dų susidaro apie $12.000.

Pajamos: mokslapinigiai ($20 
mokiniui) ir aukos. Aukoms duos- 
nūs: Prisikėlimo ir Šv. Jono Kr. 
parapijos, “Parama”, Gydytojų 
S-ga. Prisideda: kaikurios organi
zacijos, Bendruomenė, Prisikėli
mo bankelis, dalis gydytojų, vie
nas kitas inžinierius ir pavieniai 
mokinių tėvai.

Komitetas atlieka sunkiausią ir 
nemaloniausią darbą — aukų rin
kimą. Pažymėtina: gražus, sutar
tinis veikimas, pilnas mokyklos 
supratimas ir atsidavimas. Yra 
komitete narių, kurie šeštadie
niais atsisako eiti Į darbovietes, 
nustodami dienai $20-30, kad ga
lėtu atlikti komiteto darbą. Jiems 
didžiulė padėka ir pagarba.

Aplamai, mokykla savo uždavi
nį pilnai atlieka. Tai liudija mo
kinių skaičius, kuris parodo: mo
kytojų darbo pasisekimą, tėvų 
sąmoningumą, lietuviškosios vi
suomenės jautrumą lietuvišku
mui ir visų pareigūnų, Įsijungu
sių i m-klos darbą, vertingumą.

© SKAITYTOJAI PASISAKO
AR NEBĖRA KITŲ BŪDŲ*

Jau taip įsismaginom, kad aukų pra
šymas pasiekė augščiausią laipsnį. 
Kas tik ką sumanė, tuoj į lietuvišką 
visuomenę aukų prašyti. Tačiau fak
tai rodo, jog įgyrūs prašymai aukų ir 
dovanų atgraso žmones nuo rėmimo 
kartais ir labai rimtų užsimojimų.

BALFą visi remiam ir nėra ko čia 
dejuoti, bet kodėl ir čia nepaimti ki
to būdo. Praeitais metais BALFas 
vien Čikagoj surinko netoli 25.000 do
lerių! Ar už tuos tūkstančius nebuvo 
galima nupirkti vasarvietės, žemės

ūkio, ar kokio verslo', kurie neštų kas
met pajamas ir BALFui uždirbtų gal 
ir tūkstančius? Pvz. skautai savo mu
gėmis sutelkia lėšų veiklai, kiti — ma
dų parodomis ir kt. būdais. Nesirem- 
kime vien visuomenės, tėvų ar sveti
mų aukomis. Jei sugebam, leiskim vi
sokius atsiminimus, ruoškim operas, 
leiskim plokšteles, knygas ir kurkim 
fondus, steikim gimnazijas, statykim 
Čikagoj didelius kutūrinius namus, 
kokių seniai reikia, tačiau visa tai or
ganizuokime prekybiniu mastu, o ne 
vien aukomis. Bal. Brazdžionis

TELKIME KAPITALĄ, 
NUOŠIMČIAI PATYS ATEIS

♦ A

ŠYPSENOS
Pasinaudojo proga

Škotas nuėjo Į valdišką biurą 
užregistruoti naujai gimusio kū
dikio. Surašius aktą paklausė, 
kiek reikės užmokėti. Valdinin
kas atsakė, kad nieko už tokius 
dalykus neimama.

— Iš tikro? — džiaugsmingai 
suriko škotas. — Tai užregistruo- 
kit dar vieną kūdikį; mano žmo
na turėjo dvynukus ...

AugŠtaičių patarlė sako: “Vil
kas gailisi to, kas pasiliko, pie
muo gailisi — ką vilkas pagro-

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

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS visoje. Kanadoje.' #

Pirmas milij'onas pasiektas per 20 mėnesių.
Už indėlius mokamos augsčiausios palūkanos' — 

4/2% -5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 6Vi %.
Priedo visi taupytoj’ai gauna nemokamą gyvybės 

apdraudę.

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30 -7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8 
Šešt. 9-12
Sekm. 9.30 - 1

999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami J tolimesnę kelionę 
patikrinti ir pasitaisyti savo automobilį!

Bill ar Frank, kvalifikuoti mechanikai su malonumu tai atliks. 
Paskambinkite ar užvažiuokite į 

BLOOR AUTORITE GARAGE c!U>° "mŽZ Svuos

Siuntiniai i Lietuva
t b

BE MUITO, LEIDIMŲ IR KITŲ MOKESČIŲ
Tokius siuntinius galima pasiusti per mus iš sandėlių, esančių Sovie

tų Sąjungoje. Taip siunčiame automobilius, motociklus, dviračius, siuva
mas mašinas, akordeonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, maistą, 
svaiginamus gėrimus, cigaretes ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, medžiagas 
ir kitas prekes iš Anglijos. Kviečiame pasinaudoti ir pasiųsti giminėms 
spacialų labai vertingą ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3, susidedantį iš dviejų 
atkarpų po 3 jardus dviem apsiaustam labai šiltos angliškos ULSTER 
medžiagos ir vienos atkarpos 3% jardo ekstra geros angliškos medžiagos 
žieminei vyriškai arba moteriškai eilutei tik už $75.00 (JAV) su sovieti
niu muitu ir persiuntimu.

Tap pat dar galima pasiųsti mišrų labai kaloringo maisto 22 svarų 
siuntinį M-13, susidedantį iš taukų, kakavos, miltų, kavos, šokolado, cuk
raus, arbatos, prieskonių tik už $30.00 (JAV) su sov. muitu ir pasiuntimu.

Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą* turėjusį specialų 
tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį V-3, susidedantį iš trijų 
atkarpų, trims eilutėms po 3% jardo, išviso 10% jardo, tik už $55.00 
(JAV) su sov. muitu ir pasiuntimu.

Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite į:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2., ENGLAND
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 metų.

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

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

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

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių „ „
Kredito Kooperatyve 1AKAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4^ % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas Hetuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vaL iki 1 vaL 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

raj|PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. "Road Service” 24 vaL klausti Adam RO 6-8503.

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

Atstovai Kanadoje:
A. Kusinskis, 124 Park Street, Sudbury, Ontario 

L Radzevičius, 61 N. Windermere Ave., Port Arthur, Ontario

APDRA ŪDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

Grįžę iš atostogų stengiamės 
apmokėti nuomas, elektros, dujų, 
telefono ir kitas išlaidas, kad vėl 
galėtume tęsti normalų kasdieni
nį gyvenimą. Nepamirškime ap
mokėti ir tos sąskaitos, kuri dau
gelio mūsų dar neapmokėta — 
tai Lietuvos ir lietuvybės sąskai
ta. Ją mes esame įpareigoti apmo
kėti, nes eame gimę lietuviais.

Tos sąskaitos dydis — pagal 
mūsų materialinį pajėgumą, bet 
kiekvieno dirbančiojo — nema
žesnė $100. Žmonėm su neper- 
gausiom šeimom ir be didesnių 
nelaimių tai neturėtų būti per
daug sunku atiduoti Lietuvai.

Kiekvienam iš mūsų rūpi, kad 
mes, kaip tauta, išliktume gyvi, 
kad mūsų vaikai trečioj ar ketvir
toj kartoj vadintųsi lietuviais. Jei 
nesudarysime dabar pastovaus ka
pitalo, kuris galėtų duoti nuola
tines pajamas lietuvybės išlaiky
mo reikalams, jau sekančioj kar
toj vaikai lietuviškai nekalbės. 
Nekalbės dėlto, kad nebegalėsi
me išleisti vadovėlių šeštad. mo
kykloms, nebeturėsime iš ko ap
mokėti, kad ir minimalines išlai
das mokytojams, nes dabar gau
nama iš kaikurių provincijų val
džios parama yra laikinė, o lietu
viški laikraščiai nebegalės išsilai
kyti, nes nebebus kas juos skaito. 
Apie perijodinius leidinius ar 
knygas nebebus galima ir galvoti.

Šiandien būdamas sveikas ir 
darbingas nelabai nuskriausi sa
ve ir savo šeimą įnešdamas tą 
$100. Pagalvokime,' ar ilgai dar 
būsime darbingi? O nedirban
čiam žmogui lietuviškas spausdin
tas žodis bus dar brangesnis, ta
da gal ir labai norėsi tą reikalą 
remti, bet nebeturėsi iš ko, o ta
vo vaikams tas nebebus supran
tama. • -

Kanados Lietuvių Fondas, suor
ganizuotas mūsų pačių per rink
tus atstovus — krašto tarybą, no- , 
ri sutelkti tą nejudomą kapitalą,! 
iš kurio pajamų galėsime išlaiky
ti lietuvybę ir per daugelį kartų. 
Bet visų tų asmenų darbhs, kurie 
įsijungė į įnašų telkimą negau
dami net susidarančių išlaidų pa
dengimo, bus nesėkmingas, jei 
mes savo įnašais neprisidėsime.

Labai gaila, kad daugelis Kana
dos lietuvių kolonijų to darbo 
dar nėra pradėjusios, o kur ir 
pradėtas, labai lėtai eina. Montre
alyje pasirodžius pirmosioms de
šimties žmonių šimtinėms balan
džio pradžioje, Fondas visiškai 
nebejuda. Torontas, kad ir pama
žu, bet kad ir po vieną kitą šimti
nę per mėnesį sukaupia. Gal ten 
prašytojai uolesni, o gal lietu
viai duosnesni? Reikia manyti, 
kad vasarai pasibaigus ir montre- 
aliečiai neliks abejingi šitam 
svarbiam reikalui, nes turime su
prasti, kad Fondo nauda priklau
sys nuo to, kaip greitai mes su

savo įnašais jame dalyvausime.
Su daugeliu Jūsų tuo reikalu 

kalbėjau; beveik visi pažadėjote. 
Ištesėkite savo pažadą. Atsiųski-

turėjau progos kalbėti, nes man 
prašyti yra daug sunkiau, negu 
Jum duoti.

Jūsų Įnašus dalimis arba iš kar
to visada priims “Litas” darbo 
valandomis L. Fondo sąskaiton 
nr. D-889.

Juozas Lukoševičius, 
Kanados Lietuvių Fondo 
įgaliotinis Montrealyje

GAISRO:
namai; 
įvairios įmonės,

inventorius — 
kilnojamas turtas.

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI
MO MAŠINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eteiira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

Pa j ieškojimą i
Petras Eismantas ir Juozas Paže- 

meckas arba apie juos žinantieji pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: B. Giruc- 
kas, 62 Angas Road, Westbourne 
Park, South Australia.

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.
TELFONAS LE 34908

STANLEY WM. FROLICK, BA. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575

118*4 Robinson SU Toronto 3, Ont.

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu) visus trukumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815sALfA RADĮO & TV

Parduodam ir taisom televizijos k radijo aparatus. Taisotn 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

Petrelis ir mama
— Petreli! Turbūt ir vėl trau

kai katę už uodegos, kad ji taip 
baisiai kniaukia?

— Ne, mamyt, aš nieko jai ne
darau! Aš tik užmyniau jai ant 
uodegos, o katė dabar pati ją 
traukia!

Neapsimoka varginti
Musulmonas išvyksta į užsienį. 

Viešbuty jam patiekiama bekono

— Bet mes girdėjome, kad su
kalbėjus tam tikrą maldą musul
monams leidžiama valgyti kiau
lieną.

— Visai teisingai. Dėl gero 
kiaulienos gabalo aš mielai tą 
maldą sukalbėčiau, bet dėl tokių 
plonų bekono riekelių neapsimo
ka poną Dievą varginti...

Parinko Pr. Al.

VAGYSTĖS: 
rezidencijų turtas — 
rūbai, brangenybės; 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir Lt

ATSAKINGUMO 
(liability): 
privataus asmens, 
profesionalo — 
daktaro, dantisto, 
architekto, ir t.t. 
biznieriaus, 
apt. gyventojo

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O-D.

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 JO vai. vak. šeštadieniais nuo

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

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

o

Teisininkas- 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-0978

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W„ Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

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

(prie Geoffrey St.) 
TEL LE 2-5493

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

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
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

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais Ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronte 4, 

(į rytus nuo Dufferin St)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKYZ R.O

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

NAMŲ,AUTOMOBILI Ų 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.VBIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vaL pat RO 94612 
Darbo vaL RO 94131 
Namų RO 6-71M
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X KANADOS LIETUVIU
DIENA HAMILTONE

Programoje:
ŠEŠTADIENĮ, spalio 10 d., 2 vai. p.p. sporto rung

tynės, Westdale Collegiate salėje, 700 Main St. 
W. Dalyvauja: Hamiltono "Kovas", Čikagos 
"Aras" ir "Toronto "Vytis".

’S ■ .

7 vai. vak. SUSIPAŽINIMO VAKARAS —. ŠOKIAI 
didžiulėje kareivinių salėje, James Street Armou

ries, 200 James Street N. Groja Vyt. Babecko 
orkestras. Turtingas bufetas, loterija ir kitos 
įvairenybės.

Visi mielai laukiami tradicinėje šventėje. Rengėjų komitetas

VISI
(0 MONTREAL

TORONTO"
Toronto kronika, studentų, skautų, ateitininkų žudos nukeltos į 6 p.

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Vaikučiai, kurie pavasarį 

pirmą kartą ėjo išpažinties ir Ko
munijos, prašomi šį sekmadienį, 
spalio 4 d., dalyvauti 9.30 vai. pa
maldose ir eiti šv. Komunijos. Iš
pažinčių sekmadienio rytą bus 
klausoma nuo 8.45 v. ryto. Ger
biami tėvai maloniai prašomi ati
tinkamai paruošti vaikus ir visus 
atvežti į bažnyčią minėtoms pa
maldoms.

— Pr. sekmadienį 9.30 vai. pa
maldose visi dalyviai pradėjo 
jungtis į dialogines Mišias. Iki 
šiol daugiausia aktyviai dalyvau
davo tik jaunimo choras ir sto
vykloje buvę vaikai. Mišių atsa
kai atspausdinti specialiame la
pe ir išdėlioti suoluose tikintie
siems. Tikimės, kad su kiekvienu 
sekančiu sekmadieniu vis dau
giau dalyvių aktyviai įsijungs į 
šias pamaldas, kurias įvesti ska
tina arkivyskupijos vadovybė.

— Šis penktadienis yra pirma
sis spalio mėn. Po rytinių pamal
dų namuose lankomi ligoniai. Va- 

" karinės dialoginės pamaldos — 
7.30 vai.

— Šią savaitę baigiami lankyti 
parapijiečiai Scarbore ir pradeda
mi — Westone.

— Nuo spalio 11 d. pradeda
mos tikybos pamokos vaikams, 
kurie pavasarį eis pirmos išpažin
ties. Pamokos — muz. studijoje 
sekmadieniais.

— Už savaitės pradedama or
ganizuoti nauja Mišių tarnautojų 
grupė.

Tradicinės Rožinio pamaldos 
parodų aikštėje — šį sekmadienį, 
spalio *4 d. Prieš pamaldas įvyks 
orkestrų paradas 1.30 p.p. šven
toji valanda prasidės apie 2 vai. 
ir baigsis 3.30 v. Blogo oro atve
ju pamaldos bus perkeltos į Koli- 
zėjų. Pamokslas — vysk. Morro- 
cco. šiose iškilmėse paprastai da
lyvauja apie 40.000 asmenų, jų 
tarpe nemažai lietuvių — moks
leivių ir suaugusių.

15 m. vedybines sukaktis gau
siame bičiulių būryje atšventė: 
M. ir Pr. Bėsąspariai; Br. ir J. 
Maziliauskai.

spalio 10 ir 11 dienomis - Padėkos Dienos savaitgalyje.

SEKMADIENĮ, spalio 11 d., 9.30 vai. ryto, iškil
mingos pamaldos evangelikams, latvių ev. liut. 
bažnyčioje, 20 Victoria Ave. S.

1 vai. 15 min. iškilmingos pamaldos katalikams 
St. Mary's bažnyčioje, Mulberry ir Park Street 
North kampas.

6 vai. vak. "Delta" kino salėje 1292 King Street 
E. (King ir Main g-vių kampas) IŠKILMINGAS 
AKTAS IR KONCERTAS.

Pagrindinis kalbėtojas — prof. dr. A. Musteikis. 
Sveikinimai ir rezoliucijos.

Meninė dalis: sol. D. Stankaitytė, sol. V. Verikai- 
tis. Hamiltono AV parapijos choras, Waterbury 
tautinių šokių grupė ir Hamiltono tautinių šokių 
grupė "Gyvataras".

Prisikėlimo par. žinios
— Parapiją ir vienuolyną ap

lankė naujasis liet, pranciškonų 
provincijolas D. gerb. dr. T. L* 
Andriekus, OFM. Ta proga gar
bingasis svečias aplankė Lietuvos 
gen. konsulą, šv. Jono parapiją, 
Nek. Pr. M. seseris ir “T. Žibu
rius”; matėsi su kaikurių organi
zacijų veikėjais, architektu ir po
sėdžiavo su par. komitetu. Pr. 
sekmadienį, kalbėdamas bažny
čioje, jis pareiškė, kad antrasis 
par. statybos etapas prasidėsiąs 
ateinančių metų pradžioje. Bū
sianti paimta didesnė paskola; 
laukiama nemažos realios pagal
bos iš parapijiečių ir kolonijos 
lietuvių — iki Kalėdų tikimasi 
gauti $50.000, o nuo Kalėdų iki 
statybos pradžios — dar $25.000.

— Atsiliepdamos į Tėv. provin
cijolo kvietimą prisidėti prie pa- 
rap. statybos, savo duosniomis 
aukomis jau prisidėjo pirmosios 
“kregždės”: po $100: Lukoševi
čius V., Sakalas B. S. ir dr. Užu- 
pienė A.; po $50: Barcevičienė 
G., Matulionis J. A., P. B., Sen
kuvienė E. ir Tamulaitis V. M. 
Nuoširdi padėka ne tik už aukas, 
bet ir už puikų pavyzdį!

— Anegeliką Sungailienę ir jos 
šeimą, mirus jos mamytei, nuo
širdžiai užjaučiame. Šeimos bi
čiulių užprašytos šv. Mišios už 
a.a. velionę — spalio 17 d., šeš- 
tad., 9 v.r.

— Šį šeštad., 7.30 v.r., laiko
mos dukros A. Gaidelienės šei
mos užprašytos Mišios už a.a. 
Ant. Skrebį; 9 v.r. — už a.a. V. 
Kalitienę, užprašytos J. O. Gus- 
tainių kaip užuojauta dukrai V. 
Valaitienei ir jos šeimai.

— Šį sekmad. Mišios 9 vai. — 
tretininkų intencija; 11 vai. — P. 
J. Dovidaičių užprašytos už a.a. 
P. Gudinską.'

— Ši trečiad., 6 v.v., muz. stu
dijoje bus Mišioms tarnaujančių 
berniukų susirinkimas. Visi būti
nai dalyvauja!

— Rožinis spalio mėn. šiokia
dieniais kalbamas rytais po 8 v. 
Mišių, o sekmad. — po 9 v. Mi
šių. Kurie negali ateiti į bažny
čią, kviečiami kalbėti rožinį na-

Qwners 
ENTRE

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
• įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus.

LIETUVIŠKI FILMAI
Prisikėlimo salėje šį sekmadienį, spalio 4 d., 7 vai. vak.

Pirmų kartų Kanadoje bus rodomi Toronte gaminti garsiniai filmai:

1. “PRERIJŲ LIETUVIAI” - spalvotas
2. “LIETUVOS TRAGEDIJA” - juoda-balta
Seansas truks 3 vai.

“Lietuvos Tragedija” turi angliškus paaiškinimus, kurie bus suprantami jūsų angliškai kalbantiems draugams.

Rodo — "Tėvynės Prisiminimai"

mie, jei įmanoma — kartu visa 
šeima. -

— Choro bendra repeticija — 
šį penktad., 6.30 v-V-, muz. studi
joje. Dar reikia antrųjų ir trečių
jų balsų!

— Šią savaitę — pirmas mėn. 
penktadienis. Mišios, išpažintys 
ir Komunija — 7, 7.30 ir 8 v. ry
to ir 8 vai. vak. Ligoniai sakra
mentais aprūpinami iš anksto su
sitarus.

— Visi raginami šį sekm. gau
siai dalyvauti Rožinio iškilmėse 
parodų aikštėje.

— Šį sekm. tretininkų mėn. su
sirinkimo nebus; nukeltas į spa
lio 11 d. po paskutiniųjų Mišių. 
Mišios kongregacijos intencija — 
kt. sekmadienį, 9 v.

— Šį sekm. po Mišių 10 v. LV 
Namuose šaukiamas pasitarimas 
visų tėvų, kurių vaikučiai tuoj 
pradės lankyti katechetines pa
mokas ir kurių vaikučiai ateinan
tį pavasarį eis pirmos Komunijos 
ir priims Sutvirtinimo sakramen
tą. Pasitarimo metu bus atlikta 
ir vaikučių registracija. Pirmos 
Komunijos* ir katechetinės pamo
kos prasidės spalio 18 d., sekm., 
po Mišių. Pamokas dėstys Nek. 
Pr. M. seserys.

— 1964-65 N. Metų sutikimą 
Prisikėlimo par. salėje rengti 
perleista par. Stipendijų Fondui.

— Spalio 5-10 d. bus lankomi 
parapijiečiai, gyveną į vakarus 
nuo Hghw. Nr. 27; mieste — Do- 
vercourt, Rusholme Rd., Dew- 
son, Hepbourne, Sylvan, Lindsey.

— Susituokė Aleksandras Sy- 
sak su Danute Simonaityte. 
Sveikinimai ir linkėjimai!

Lietuviška baidų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

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

30 DEWSON ST, TORONTO 
Tifonas TE. 4-1403

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst)

TEL. LE 2-3656

Tema “Prieš mokyklinio vaiko 
įvertinimas ir supratimas” kalbės 
sės. M. Viktorija LV Darželio tė
vų susirinkime šį šeštadienį, spa
lio 3 d., 3 v. p.p. Kviečiami visi 
tėvai, turintieji prieš mokyklinio 
amžiaus vaikų.

Dail. Vikt. Bričkaus mokinių 
darbų paroda bus atidaryta visą 
spalio mėn. vieš, bibliotekos pa
talpose Beaches 2161 Queen St. 
East. Lankymo valandos: nuo pir- 
mad. iki penkt. 12—8.30 v.v., šeš
tadieniais 10 v.r. - 6 v.v. Dail. V. 
B. dėsto W. A. Porter Collegiate, 
Scarboro.

Taut, grupių Padėkos šventę— 
“Thanksgiving Jubilee” rengia 
Toronto etninio meno taryba spa
lio 12-15 d. parodų aikštėje Koli- 
zėjaus pastate. Ta* proga įvairios 
grupės demonstruos savo išmo
nes. Taut, grupių spaudos sąjun
ga turės savo skyrių — parodą, 
kurioje bus išstatyti visi jų laik
raščiai bei kiti leidiniai.

Besiruošiant spausdinti šį “T. 
ž.” nr. gautas pranešimas,* kad 
visas suplanuotas parengimas dėl 
techniškų kliūčių atidėtas 1965 
m. spalio* mėn.

Ligoniai. Western — p. Karta- 
vičius; Mercy — p. Augaitienė ir 
p. Remeika; šv. Juozapo — p. 
Gursilaitis, J. Paliulis, R. Kybar- 
taitė, V. Marcinkevičius, B. Vai- 
vadienė, Ed. Zabiela, E. Jefremo- 
vas, p. Milerienė; Grace — G. 
Balsienė.

LV Namų Rėmėjų Būrelio po
sėdis įvyko* rugsėjo 23 d. Kelis 
metus būreliui sėkmingai pirmi
ninkavusi p. A. Kuolienė atsista
tydino. Šiais metais būreliui pir
mininkauti sutiko p. P. Urbonie
nė. Pramatyta lapkričio 14 d. su
ruošti tradicinį bazarą.

Priešvestuvinis pobūvis buvo 
surengtas jaun. Mildažiams.

“Tž” aukojo: $10 — Alf. Dau- 
sa; $5 — kun. Pr. Garmus; $2 — 
J. Dragašius; po $1 — Kaz. Bal
čiūnas ir P. Sabaliauskienė. Rė
mėjų prenumeratas atsiuntė: 
monš. J. Balkūnas ir J. Strodoms- 
kis. Jon. Stonys užmokėjo už sa
vo ir draugo prenumeratą 3 me
tams i priekį. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

TAUPYK IR SKOLINKIS "f IT A CJJ 
savo Kredito Kooperatyve L H MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q, tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties atveju pagal 
turimą draudimo polisą santaupos iki $2,000.00 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4J»%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vat; 
dieną — antrad, trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 1230 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.

“Varpo” chorvedžio muz. St. 
Gailevičiaus pagerbtuvės rengia
mos lapkričio 14 d. Prisikėlimo 
salėje. Nusipelniusį chorvedį ir 
muzikos mokytoją norima pa
gerbti 60 m. amžiaus ir 35 m. 
muzikinio darbo sukakčių proga. 
Sudarytas specialus komitetas iš 
Bendruomenės, parapijų, įvairių 
Toronto organizacijų, chorų ir 
muzikos studijos mokinių tėvų at
stovų; pirmininkas — J. Račys. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakviestas 
J. Matulionis. Į pagerbtuves kvie
čiami visi.

Tautos Fondo Toronto skyriaus 
v-ba prašo visus aukų rinkėjus 
iki š.m. spalio 15 d. baigti rinklia
vą. Aukų lapus grąžinti p. Vitar- 
tui, 8 Hewitt Ave.

Kanados opera O’Keefe Centre 
(vakarais 8.15): spalio 1 —- La 
Traviata; spalio 2 — Aida; spalio 
3 — Die Fledermaus (2 v. p.p.). 
Informuotis ar pasitikrinti telef. 
EM 3-6633.

Žibutės Peseckaitės ir Raimon
do Lalonde jungtuvės — lapkri
čio 14 d., 11 vai. Prisikėlimo 
bažnyčioje.
Kas sutiktą perimti I-mą $11.000 6% 
mortgičių skambinti 368-4189.

Išnuomojami 2 butai I-me augšte po 
3 gražius erdvius kambarius, atskiros 
prausyklos, privatus įėjimas, su bal
dais ar be jų, 2 garažai, prie gero su
sisiekimo, arti bažnyčios ir mokyklos, 
70 dolerių mėnesiui už butą, patiems 
apsimokėti apšildymą. Kreiptis G. 
Kupčinskas, 68 Allen St. E. Water
loo, Ont.

Išnuomojamas butas iš 3-jų kambarių 
ir virtuvės be baldų, Il-me augšte. 
Tel. 769-3361.

PARDUODAMI Latham aviečių daigai 
po $50.00 už 1000.

KLOOSTERMAN BROS. 
R.R. 6 Peterborough, Ont. 

Tel. 7454058, Peterborough.

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis:

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

1043 Bloor St. West, Toronto 4, Ont. 
Tel. LE 1-1161, namų tel. RO 6-8759

Šv. Kazimiero par. žinios
— Pirmąjį spalio mėn. penkta

dienį Mišios 8 v. vak. Išpažinčių 
bus klausoma ketvirtadienio va
kare nuo 7 v.

— Yvan Chenier su Betty Ta
mulyte susituokė rugsėjo 20 d.

— Grybų vakarienė — šį šeš
tadienį, spalio 3 d. Visi kviečiami 
dalyvauti. Bus geras orkestras, 
jaunimas galės pasišokti, o seni
mas pasižiūrėti ir pasikalbėti. 
Laukiama fantų loterijai.

— Parapijos lankymas prade
damas spalio 5 d.; parapijiečiai 
bus prašomi suteikti žinias, ku
rios reikalingos parapijos karto
tekos galutiniam užpildymui.

— Parapijiečiai yra prašomi 
grąžinti bazaro loterijos knygu
tes.

— Serga ligoninėse: J. Kleiza, 
J. Matusevičius, L. Liepinaitis.

— Rugsėjo 26 surengta didelė 
vakarienė Vaitiekūnams jų 35 m. 
vedybinio gyvenimo sukakčiai at
žymėti. Iš gausių dovanų ypač 
pažymėtinas didelis Telefunken 
radijo stereo aparatas.

— Jau pradėjo mokslo metus 
Rosemonto šeštad. mokykla. Vi
si tėvai, kurie dar neatsiuntė sa
vo vaikučių, prašomi nedelsiant 
juos leisti. Registracija į mokyklą 
— iki spalio 17 d. Sekmadieniais 
mokiniai laukiami 10 vai. pa
maldoms. . 1

— Spalio 10 d. šeštad. mokyk
loje pamokų nebus — Padėkos 
Savaitgalis.

— šeštad. mokyklos kapelionu 
bus kun. J. Gaudzė.

— Sekmadienio 10 vai. Mišios 
aukojamos už mokytojus, vaiku
čius ir jų tėvelius; gieda vaikučių 
choras, vad. p. Navikėnienės.

Gd.
T. J. Vaišnys, SJ, atostogas 

praleido Los Angeles, Kaliforni
joj, talkindamas vietinei liet, pa
rapijai, kurios biuletenis pažy
mi: “Kun. Vaišnio turiningi ir 
aktualūs pamokslai patiko.”

A. ir Bir. Jocai, persikėlę su 
šeima į Los Angeles, laikinai Įsi
kūrė Santa Monica.

236 SLA kuopa Toronte šau
kia savo narių susirinkimą spa
lio 4 d, 1 v. p.p. Liet. Namuose. 
Bus aptariami svarbūs reikalai; 
prašome narius gausiai dalyvauti.

Valdyba
Dr. M. Anysas, kaip Toronto 

mažlietuvių atstovas, dalyvavo 
M. Lietuvos atstovų suvažiavime 
Atlantic City ir ten skaitė paskai
tą apie mažlietuvių istoriją ir et
nografinę padėtį.

V. Vaidotas šią savaitę išvyks
ta į Niujorką dalyvauti VLIKo 
posėdžiuose.

Kas yra 
savistovus 

(INDEPENDENT) 

apdraudos 
agentas ?

SAVISTOVUS apdraudos agentas ir nepriklauso
mas komersantas, stengiąsis duoti kuo geriausią 
patarnavimą savo klijentams—parūpinti tvirtą, pil
ną draudimą ir nelaimei atsitikus tvarkyti reikalus.

SAVISTOVUS apdraudos agentas kainos pigumo 
nestato pačioje pirmoje vietoje, nors jis yra pakan
kamai susipažinęs su būdais ir šaltiniais, kaip pigią 
apdraudą parūpinti.

SAVISTOVUS apdraudos agentas dalyvauja drau
dimo bendrovėje sprendžiant problemas, remiantis 
apdraudos sutartimi, kaip klijento atstovas.

SAVISTOVUS apdraudos agentas savo pareigas 
paskirsto: pirmoje vietoje savo klijentams, o po 
to apdraudos bendrovei.

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.
Tel. 722-2472

SAVISTOVUS APDRAUDOS AGENTAS.

Atstovauja:
ROYAL LONDON LANCASHIRE APDRAUDOS BENDROVEI 

Tikslus ir greitas patarnavimas

Aušros Vartų par. žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Vakarinės Mišios — 
7.30 vai.

— Parapijiečių lankymas pra
sidės spalio pradžioje.

— Parapijos mėnesiniai įsipa
reigojimai siekia tarp $700-900. 
Tvarkomasi labai taupiai. Kuni
gai, dirbą parapijoj, algų kol kas 
negauna, nes parapija dar nėra 
pajėgi jas mokėti.

— Užpraeito sekmadienio rink
liava — $214,50.

— Praėjusį sekmadienį įvyko 
tradicinis kapų lankymas. Buvo 
aplankyta visa eilė lietuvių ka
pų. Bit.

Lietuviškas radijo pusvalandis 
yra visų mielai klausomas. Pir
mųjų metinių paminėjimas ren
giamas spalio 7 d. Molson Brew
ery Reception Room. Lietuvių 
programos organizatorius ir ve
dėjas yra L. Stankevičius. Svei
kiname jo pastangas ir linkime 
ištvermės:

t

Sesuo Laurencija, dirbusi vai- . 
kų darželyje, išvyko į JAV, o jos 
vieton paskirta sesuo Kristina 
(Ramanauskaitė). K.

Pakartotinai primename visiem 
“Lito” nariam, kad tik už eina
mąsias sąskaitas 4% palūkanų 
skaičiuojami kas mėnesį. Už in
dėlius (šėrus) 4,5% dividendų 
skaičiuojami kas pusė metų. Už
tat patartina pusmečio santaupas 
dėti į einamąsias sąskaitas ir tik 
pusmečio gale pervesti į indėlius, 
jeigu tuos pinigus numatoma pa
stoviai ‘Lite’ laikyti. Gyvybės ap- 
drauda iki $2.000- galioja abiejų 
rūšių sąskaitoms.

Naujiems nariams už indėlius 
dividendai skaičiuojami nuo se
kančio mėnesio 1 dienos po są
skaitos atidarymo.

Norintieji Rosemonto skyriuje 
paimti didesnes sumas grynais 
pinigais r— virš $300,00, prašomi 
apie tai painformuoti vedėją 
bent viena dieną iš anksto.

Pr. R.

VOKIETIJOS KOMUNISTAI
Pastaruoju metu V. Vokietijos 

komunistų partija plečia veiklą. 
Ji verbuoja naujus narius ir sie
kia “liaudies fronto” sudarymo. 
Norima pritraukti “pažangiuo
sius” socialdemokratų sluogsnius. 
Komunistai Vokietijoje tūri apie 
7000 narių. Įvairiose įmonėse 
leidžiama bent 350 kom. laikraš
čių ir veikia apie 300 nelegalių 
grupių. Veikla daugiau sutelkta 
Š. Reino - Vestfalijos pramonės 
įmonėse — veikia virš 2000 na
rių, leidžiama 120 laikraščių ir 
esama per 100 grupių. E




