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Kongresą palydint
Pasitikdami Kanados lietuvių jaunimo kongresą sveikinom, 

linkėjom ir kartu reiškėm viltį ateičiai. Dabar gi, kai kongresas 
nuaidėjo praeitin, galime pažvelgti į ji vertinančiu žvilgsniu. Ren
gėjai ir lietuviškoji visuomenė laukė, kad šis kongresas paska
tins jaunimą į aktyvesnę lietuvybę ir parodys gaires į tolimesnį 
lietuviškumo ugdymą. Ar šis kongresas tą tikslą atsiekė? Atidžiai 
sekus visus kongreso darbus, reikia pripažinti, kad jis ta linkme 
visdėlto nemažai pajudino mūsų atžalyną. Ir tai pajudino ne tiek 
tų dviejų dienų darbai, kiek pasiruošimo laikotarpis, kuris buvo 
gana netrumpas. Per tą laiką jaunimas įvairiose apylinkėse dirbo, 
rengdamasis kongreso programai: rinkosi dainų ir tautinių šokių 
repeticijoms, ruošėsi vaidinimui, mokėsi melodeklamacijų, kank
lių muzikos, lavinosi akordeono muzikoje, diskutavo kongrese 
svarstysimus klausimus, piešė paveikslus dailės parodai, redagavo 
kongreso leidinį, paruošė kongreso plakatą bei ženklą ir t.t. Tai 
vis darbai, kuriuos paskatino kongresas. Be jo daugelis tų daly
kų nebūtų buvę padaryti. O kai jaunimas metėsi į tuos darbus, su
aktyvėjo jų lietuviškumas ir susidomėjimas lietuviškąja veikla. 
Tai jau pozityvus įnašas į Kanados ir aplamai visos lietuvių išeivi
jos gyvenimą, teikiąs vilties ir ateičiai. Tiesa, tas jaunimo kongre
sinis išjudėjimas nebuvo visuotinis, neapėmė viso Kanados lietu
vių jaunimo, ypač tolimose apylinkėse, visdėlto jis buvo ir dar 
tebėra gera, paskata aktyvesnės lietuvybės linkme.

★ ★ ★

Pasitikdami Kanados lietuvių jaunimo kongresą taipgi linkė
jome, kad jis nurodytų gaires tam jaunimui, kuris auga nelietu
viškame krašte ir nori būti lietuvišku. Visi žinome, kad mūsų jau
nimas, bręsdamas dviejų kultūrų sankryžoje, nebegali būti toks 
pat, kaip ir vyresnioji karta, užaugusi nepriklausomoje Lietuvo
je. Tą kryžkelę nesunku matyti iš šalies, bet sunku ją išgyventi ir 
surasti tikrąjį kelią. Šiam klausimui nagrinėti buvo skirta jauno 
akademiko Romo Vaštoko paskaita. Jis pats tą kryžkelę išgyveno, 
subrendo Kanados ir JAV universitetuose ir, remdamasis savo 
patirtimi bei teoriniu žinojimu, pateikė nuosekliai paruoštą pa
skaitą. Joje jis parodė, kad nutautėjimas nėra neišvengiamas, kad 
jaunimas gali išlikti lietuviškas ir kartu būti vietinio — kanadiš- 
kojo arba amerikietiškojo gyvenimo dalimi. Bet to išlikimo sąly
ga yra perėjimas iš senųjų atsineštinių lietuvybės formų į naujas, 
išaugusias jau iš vietinio gyvenimo. Gaila tik, kad paskaitos min
tys pasiekė labai ribotą būrį jaunimo. Tas lietuvių jaunimas, ku
riam iškeltosios mintys buvo reikalingiausios, paskaitos negirdė
jo. Taigi, šia prasme kongresas neatsiekė to, ko norėjo visu šim
tu procentų. Paskaitos idėjas reikėtų skleisti pokongresįnėmis 
priemonėmis, kad jos pasiektų kiek galint didesnius jaunimo bū
rius ir būtų diskutuojamos. * ,

Geriausiai pavyko pramoginė kongreso dalis. Jaunimas la
biausiai domėjosi šokiais ir talentų popiete. Tai parengimai, ku
riuose netrūko dalyvių. Talentų popietė pasižymėjo savo įvairu
mu ir gana plačia geografine apimtimi — dalyvavo net aštuonių 
Kanados lietuvių apylinkių jaunieji meno talentai. Jie rodė au
gančias lietuvių jėgas, nors toli gražu nevisas. Trūko ne tik kaž
kurių apylinkių, bet ir talentų. Reikia tikėtis, jie galės pasirody
ti sekančiame jaunimo kongrese. Talentai sutraukė daug publi
kos, bet dar daugiau — šokiai. Pozityvioji jų pusė yra ta. kad juo
se mūsų jaunimas turėjo progos tarpusavyje susipažinti. O tos 
pažintys lietuviškajai ateičiai gali būti labai reikšmingos.

Vertinant praėjusį jaunimo kongresą, tenka pastebėti ir kai
kuriuos trūkumus. Pirmiausiai krito į akis permenkas jaunimo 
domėjimasis rimtąja kongreso dalimi, kalbų bei paskaitų baimė. 
Visai kitą įspūdį sudarė pvz. ateitininkų kongresas Toronte š.m. 
liepos pradžioje. Jame dalyvavo daug jaunimo, bet jis nepasida
vė “good time” viešbutinei nuotaikai ir aktyviai domėjosi paskai
tomis bei diskusijomis. Daugelis Kanados lietuvių jaunimo kongre
so dalyvių buvo apsistoję viešbutyje, kur trūko laiko miegui, po
sėdžiams. bet užteko jo ilgom šnekom, pavilgytom įprastiniais 
gurkšniais. Net ir organizacijų nariai. įpratę prie didesnio draus
mingumo. šiuo atveju nesijautė angažuoti didesniam atsakingu
mui. Organizacijų vadai, atrodo, laikėsi nuošaliai kaip stebėtojai. 
Be to. ir kongreso planavimas nevisur buvo sėkmingas: net ir jau
nųjų atstovai negalėjo atspėti savo kolegų nuotaiku. Bet juk tai 
pirmas bandymas, kuris galėjo visai nepasisekti, šis gi kongre
sas pavvko gana didžia dalimi. Mūsų sąlygomis tai jau daug. Rei
kia sveikinti visus tuos kongreso darbuotojus, jaunuosius ir vy
resniuosius. kad jie. darniai veikdami, sugebėjo atlikti tokį dide
lės reikšmės darbą. Pr. G.

Religinis lietuvių 
kongresas

rengiamas 1966 m. rugsėjo 4-6 
d.d. Vašingtone, D.C., drauge su 
Šiluvos Marijos koplyčios šventi
nimo iškilmėmis. Kongresui 
rengti komitetas jau sudarytas ir 
išrinkta valdyba š.m. rugsėjo po
sėdyje. Valdybą sudaro: prel. J. 
Bafkūnas — pirm.. J. Boley — 
I vicepirm., P. Minkūnas — II 
vicepirm., dr. A. Janacci — III 
vicepirm., kun. V. Dabušis ir kun. 
St. Raila — sekretoriai, kun. L. 
Jankus — ižd., kun. V. Budrec- 
kas — muzikos reikalų vedėjas. 
Kiti komiteto nariai: kun. N. Pa
kalnis. kun. J. Aleksiūnas, dr.
V. Vygantas, P. Vainius, J. Stu- 
kas, P. Jurkus, P. Ąžuolas, kun. 
P. Baniūnas, OFM. Nauji įsijungs 
į komitetą vėliau.

Muzikinę komisiją sudaro: 
prof. J. Žilevičius, P. Arminas, 
P. Vacbergas, A. Smilga, kun. 
Ad. Stašys, Iz. Motekaitienė, kun.
VI. Budreckas.

Informacijos komisija: prof. J. 
Stukas, kun. V. Dabušis. kun. St. 
Raila.
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Talentų popietė Kanados lietuvių jaunimo kongrese sutraukė gausią minią žiūrovų iš įvairių Kanados ir JAV vietovių

NUSIKALTĖLIAI KANADOJE
Kvebeko provincijoje iškilo 

aikštėn organizuotų nusikaltė
lių tinklas. Konstatuota, kad jie 
steigdavo arba perimdavo fir
mas, jų vardu pirkdavo skolon 
prekių už didelę sumą, tas pre
kes greitai parduodavo ir skelb
davo bankrotą. Tuo būdu jie 
pasipelnydavo ir dargi gaudavo 
apdraudą. Be to. rasta, kad kai
kurie agentai samdydavo žmo
nes namams padegti, kad tuo 
būdu gautų apdraudą ir pasi
pelnytų. Kvebeko prov. policijos 
vadas J. Brunet atsistatydino, 
nusiskųsdamas. kad teisingumo 
ministeris nepritaręs jo pastan
goms sustiprinti policijai. Tei
singumo min. Wagner nusiskun
dė nesąžiningais advokatais, 
esą jie padeda nusikaltėliams iš
vengti bausmių.

Kanados filmų pramonė vis 
dar menka. Beveik visi filmai 
yra gaminami JAV. Kanados fil
mų pramonei paskatinti federa
cinė vyriausybė paskyrė $10 mi
lijonų.

Liberalu partijos populiaru
mas pagal viešosios nuomonės 
instituto duomenis nėra suma
žėjęs. nežiūrint visų skandalų 
Kvebeko liberalų tarpe. Iš apsi
sprendusiu balsuotoių 48% na- 
sisako už liberalus ir tik 28% 
už konservatorius. Tačiau 36% 
visu Kanados balsuotoių dar yra 
neansisprende ir gali nulemti 
rinkimus. Tokius duomenis skel-

bia viešosios nuomonės institu
tas Gallup.

Vaikų priedai neturėtų būti 
mokami pirmam vaikui. — pa
reiškė prof. I. Goffman, kuris 
ruošia vyriausybės pranešimą 
apie mokesčius ir vyriausybės 
mokamas pašalpas. Tik daugia
vaikėm šeimom vyriausybė tu
rėtu duoti paramą, nes dabar 
vaikų priedus gauna visos šei
mos. turinčios ir viena vaika. 
nors ta parama joms dažnai nė
ra reikalinga.

Toronto universitetas Pade 
kos savaitgalyje suruošė politinį 
seminarą, vadinamą “teach-in”. 
Varsity arenoje. Dalyvavo net 
5000 studentų ir klausėsi įvai
rių profesorių ir politikų, kurie 
užsidegę stengėsi perduoti savo 
idėjas jauniem klausytojam. 
Keletas profesorių buvo iš J. A. 
V., kurie pareiškė turi gėdytis 
esą amerikiečiais, nes J.A.V. po
litika Vietname prilygstanti 
Hitlerio nacių politikai. Vėliau 
paaiškėjo, kad tokie seminarai 
yra patekę į komunistuojančių 
rankas ir yra propagandos prie
monė. .

$100 milijonų projektą viešų
jų kelių pagerinimui paskelbė 
Ontario provincijos vyriausybė. 
Ontario provincijoje viešųjų ke
liu tinklas vra geriausias visoje 
Kanadoje ir jis kas metai dar 
gerinamas.

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Jau nekartą esąme skelbę apie 
“Tėviškės Žiburių” savaitraščio 
leidėjų organizacijos persitvarky
mą, kuris buvo reikalingas ry
šium su darbo ir lėšų nacionali
zavimu. Iki šiol savaitraščio lei
dimu rūpinosi dvi atskiros įstai
gos: K.L.K. Kultūros Draugija ir 
Spaudos Bendrovė “Žiburiai”. 
Pirmoji tvarkėsi kaip kultūrinė 
organizacija, o antroji — kaip ak
cinė bendrovė, turinti savo žinio
je spaustuvę. Tokia santvarka 
per eilę metų pasirodė mūsų są
lygose perdaug sudėtinga, ir abie
jų organizacijų susirinkimuose 
buvo nutarta susijungti į vieną 
įstaigą bei leidyklą su viena va
dovybe. Su teisininko G. Balčiū
no pagalba buvo įregistruota 
jungtinė draugija vardu “Kana
dos Lietuvių Katalikų Kultūros 
Draugija Žiburiai”. Ši draugija 
tęsdama darbą ir siekdama už
tikrinti tolimesnį “Tėviškės Žibu
rių” leidimą, kreipėsi į visus šė- 
rininkus, kviesdama paremti per
sitvarkymą ir paaukoti turimus 
šėrus tolimesniam “Tėviškės Ži
buriu” leidimui. I ta kvietimą • * v
atsiliepė jau visa eilė šėrininkų 
ir savo šėrus su dividendais pa
aukojo tolimesniam savaitraščio 
leidimui užtikrinti. Štai
10 aukotojų:
Pr. Alšėnas. Toronto 
Ant. Basalykas, Toronto 
Jz. Kaknevičius. Toronto 
J. Pleškūnas. Hamilton 
Jz. Dragašius, Toronto 
Kun. A. Sabas. Sudbury 
P. Ancevičienė. Ottawa 
Al. Kelmelis, Toronto 
J. Juzėnas, Oakville 
Pr. Kalvaitis. Hamilton

Stipriai juda Niujorko žygininkai
Siūlo išnaudoti paskutines savai
tes prieš manifestaciją, sklei
džiant žinias apie manifestacijos 
prasmę per universitetų bei kole
gijų laikraščius ir vidujines radi
jo programas. Studentai skatina
mi išnaudoti visus jiems prieina
mus būdus informuoti ir viešąją 
savo miestų spaudą, radiją bei 
televiziją.

Amerikos Latvių Sąjungos va
dovybė savo komunikate pareiš
kė padėką jauniesiems lietuviams 
ir kitoms lietuvių grupėms už ini
ciatyvą suorganizuoti demonstra
ciją Pabaltijo klausimu ir paragi
no latvius manifestacijoje daly
vauti. Niujorko latviai sudarė

Šiuo metu turimomis žiniomis, 
žygis į Jungtines Tautas Niujorke 
rengiamas visu spartumu ir iš 
lietuvių visuomenės pusės sulau
kė visuotinio pritarimo. Jau pa
ruoštas specialus atsišaukimas 
anglų kalba į amerikiečių visuo
menę. Jis bus paskelbtas įtakin
game dienraštyje “New York 
Times”. Tekstas jau surinktas 
spaustuvėje. Pusantro tūkstančio 
kopijų to teksto < siuntinėta žy
miesiems amerikietėms kad pa
sirašytų. Drauge išsiunti
nėtas KLNA garbės pirmininko 
prel. J. Balkūno laiškas, paaiški
nąs atsišaukimo reikšmę ir pra
šąs jį paremti. Pirmasis atsiliepė 
ir sutiko pasirašyti buvęs JAV veiklų aktyvą, daugiausia iš jau- 
viceprezidentas R. Nixon. Be to, nesniųjų latvių veikėjų, ir užsi- 
atsiliepė sen. F. J. Lausche, vysk, brėžė išplatinti 2.500 bilietų i 
B. G. McEntegard, buvęs sen. W. MSG.
F. Knowland ir visa eilė kitų žy- Veikliai reiškiasi ir Niujorko 
mių amerikiečių, kurių parašai estai, kuriems šiame reikale uo- 
atsišaukimui teiks didesnį svorį, liai vadovauja “Eesti Postimees”

Savaitės įvykiai
ŠIAURĖS AMERIKOS STUDENTŲ DEMONSTRACIJOS 

PRIEŠ VIETNAMO POLITIKA BUVO SURENGTOS KELIUOSE 
MIESTUOSE. Gausiausia demonstracija įvyko Berkley, Kaliforni
joje, kur dalyvavo apie 10.000 studentų, kituose miestuose jos bu
vo mažesnės. Jų metu kaikurie jaunuoliai viešai degino mobiliza
cijos korteles. Demonstracijos buvo suorganizuotos prokomunisti
nio Vietnamo komiteto vardu, bet faktiškai jos išaugo iš JAV uni
versitetuose pradėto sąjūdžio, vadinamo “teach-in movement”, ku
ris su prokomunistinių profesorių pagalba rengė labai išreklamuo
tas viešas diskusijas. Pvz. Toronto un-te į tokias profesorių disku-

s f si j as susirinkd/vo 5000 studentų. Tokių diskusijų ir paskaitų 
' įkaitinti studėnUd išėjo į gatves.#--------------------------=-----------

Veikliai reiškiasi ir Niujorko

pirmieji

$22.40

Aukos žygio išlaidoms padeng
ti plaukia iš visų pusių. Iki šiol 
žygio komitetas gavo apie $8000. 
Juos suaukojo apie 500 asmenų 
bei paskirų organizacijų. Čikagos 
lietuviai gydytojai atsiuntė $700: 
Klevelando komitetas $700; Det
roito komitetas $600; Worcester 
parapija S326: Ohio liet, gydy-

redakcija: kiekviename numeryje 
deda pranešimus - atsišaukimus 
apie manifestaciją pirmo pusla
pio pirmoj vietoj. Kor.

Krašto tarybos 
nutarimai

Kanados Liet. Bendruomenės
JdldUld OOiU. 11CI. XVUV- ........ ,
toju dr-ja 8100: Ročesterio kimi- ““l31 Isrln?t0J1 taryba pirmosios

J J cncnnc niitoriYYinnca inarnictnin11*20 j tetas 8290: Hartfordo k-tas $406: ?esij,os nutarimuose įpareigojo
33.60 Toronto bankelis “Parama“ 8100; braatn va,dvha
11.20 Delhi. Ont., apvl. valdvba S100;
11.20
78.40
11.20
11.20
11.20
11.20

212.80
K.L.K. Kultūros Draugijos “Ži

buriai” valdybos nariai, redakci
jos ir administracijos personalas 
jau paaukojo savo turėtus Šerus 
su dividendais. 1 
$936.50.

krašto valdybą sustiprinti ryšius 
su apylinkėmis ir kreipti specialu 

i.iemvrn Fondas' SlįiTčikagoš teFktXsS
k-tas $100: J. L. Jatis S100; Bata- 
linai iš Niujorko $100: Atsimini
mų radijo gegužinė $156. Kitų 
aukos — po $50, $25 ir pan. Vi
sa tai rodo visuomenės pritarimą 
ir didėjančią paramą.

Žygio komitetas atskiru atsi
šaukimu kreipėsi į lietuvius stu
dentus. kviesdamas visus populia
rinti lietuvių žygį į Jungtines

lingą pagalbą: rūpintis lietuvių 
imigracija Kanadon iš P. Ameri
kos bei šelpti jų veiklą; remti 
trečiosios jėgos Kanadoje orga- 
nizavimąsi (neanglų ir neprancū- 
zų). Be to. krašto taryba pritarė 
leidimui enciklopedijos anglų 
kalba ir pabrėžė reikalą išjudinti 
lietuvių jaunimo veiklą apylinkė
se. Ji padėkojo visiem pareigū
nam už atliktus darbus: jaunimo 
kongreso komitetui, buvusiai 
krašto valdybai ir kitiems KLB 
vadovybės organams. Pilnas nu- 

se-
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kurie sudaro Tautas tarp nelietuvių studentų 
ir profesorių ir skatinti prisidė-

Visiems aukotojams, prisidėju- ti jaunesniuosius studentus lietu- 
siems prie lietuviškosios spaudos vius. kurie dėl kurių nors prie- _
išlaikymo, reiškiame nuoširdžią žasčių lietuvių spaudoje esamos tarimų tekstas bus paskelbtas 
padėką. Valdyba • informacijos yra likę nepasiekti., kančiame “TŽ” numeryje.

Kanados lietuvių jaunimo kongreso dalyviai. Uniformuoti pirmose eilėse — organizacijų 
vėliavnešiai

'* N ja -i. ■: II
f vf hM *• *

it

pasmerkti JAV politikos Vietna
me. Būdinga, kad rimta publika 
JAV nedemonstruoja, o tik jau
nuoliai, kurie lengviausiai pasi
duoda pašalinei įtakai. Kad toji 
įtaka pridengtu būdu eina iš 
prokomunistinių šaltinių, nekri
tiški jaunuoliai nepastebi. JAV 
senato saugumo komisija paskel
bė dokumentuota leidinį, kuria- v 
me aiškiai parodyta, kad umver- - - * - - to- r - —
sitetuose

nuo užsienio. Jis ir toliau puola 
amerikiečių žvalgybą.

Pagarsėjęs Kongo politikas 
Čombė buvo atleistas iš centrinės 
valdžios premjero pareigų. Jį at
leido prez. Kasavubu, motyvuo
damas tuo, kad Čombė nesilaikęs 
konstitucijos. Nauju premjeru 
prezidentas paskyrė E. Kimba,

ministerį Čombės vyriausybėje.veikianti komunistu„ , , - • r - Kaip ten bebutu, reikia pnpazin-propaganda panaudojo ir profeso- ti £ d Combė yra kieta 
nūs, ir jų studentus pries jų pa-u ’ kadaise vadovavęs Katan^os v • * • a • i • • i • I • XV CL LA d A O V d LA \J i d. V A x d L d 11 >«. U/ O
<•111 towno AmonL’ū ir inc L’ormo. . 7 . c °cių te nę . mer ą ir jos kanuo pr0Vmcijai, bandžiusiai atsiskirti 
menę, ginančią tautų laisve nuo £u0 KoJ į respublikos, o per 
komunistines vergijos. . . pastaruosius 15 mėnesių jis jau 

Ilgai flirtavo su komunistais buvo įvedęs tvarką visame kraš- 
Indonezijos prez. Sukamo ir lei- te įr nugalėjęs sukilėlius. Afrikos 
do jiem įsigalėti. Pajutę savo ga-: kraštų politikai nemėgo Čombės. 
lią. komunistai suorganizavo slap- nes jįs nėra komunistų simpati- 
ią sukilimą prieš paų puharno kas ir nesibijo baltųjų žmonių 
ir vos nenuvertė. Išgelbėjo tik iš- pagalbos atstatant normalų gyve- 
tikimieji kariuomenės daliniai. nimą krašte. Politikos žinovai 
Įsiutusi visuomenė sudegino ko- mano, kad jo konfliktas su Kasa- 
munistų partijos būstinę, polici- vubu kilo, tarp kitko, ir dėl bū- 
ja suėmė apie 1000 komunistų. sjmu prezidento rinkimu, nes 
kurie skelbe. kad sukilimą orga- abu‘taikosi į tą pareigavietę.

pastaruosius 15 mėnesių jis jau

nizavo “vakarų imperialistai”. 
Kai paaiškėjo tikrasis kaltinin
kas. Indonezijos spauda pradėjo 
viešai pulti Kiniją, esą ji priki
šusi pirštus. Sukamo kol kas lai
kosi santūriai ir. prisibijodamas 
komunistų partizaninio karo, pla
nuoja leisti steigti naują komu
nistų partiją, kuri nepriklausytų

su

Krašto valdybos 
pareigūnai

Spalio 11d. krašto tarybos 
važiavime išrinktoji valdyba jau
perėmė pareigas iš senosios val
dybos ir spalio 14 d. turėjo pir
mąjį posėdį, kuriame oficialiai 
pasiskirstė pareigomis:

Rinkimas — pirmininkas, Stp. 
Kairys — vicepirmininkas ir kul-

Amerikos pagalbos vėl prašo 
Jungtinės Arabų Respublikos 
prez. Nasseris, flirtuojąs su ko
munistais ir dažnai keikiąs vaka
riečius. Senoji pagalbos sutartis 
pasibaigė ir Nasseris paprašė ją 
atnaujinti vėl trejiems metams. 
Jam ypač rūpi gauti maisto. Pa

i gal senąją sutartį. Egiptas per 3 
metus gavo maisto gaminių už 
SI65.000.000. be to. CARE drau
gija nemokamai išdalino maisto 
už $10.000.000. JAV kongresas 
šį kartą nėra linkęs sudaryti il
galaikę sutartį. Jo atstovai siūlo 
sutartį vieneriems metams ir. jei
gu Nasseris vėl nepradės anti- 
amerikietiškos politikos, galės ją 
pratęsti. Nasseris dabar jau su
tinka sulaikyti ginklų gabenimą

tūroš knmisiios nirm L Tarno- ■ Konč° sukilėliams ir atsisakyti 
šauskas — sekretorius. S. Čepas nu0 antiamenkmes propagandos.

Nori pasiskelbti nepriklauso
ma valstybe britų kolonija Rode- 
zi ja. Britų vyriausybė tam nėra 
priešinga, tik reikalauja, kad

— iždininkas, kun. A. Žilinskas— 
informacijos vadovas. E. Miliaus
kas — švietimo komisijos pirmi
ninkas. O. Indrelienė — šalnos 
Fo/ido pirm.. J. R. Simanavičius juodiesiems būtų duotos lygios
— rvšininkas su kitomis tautvbė- teisės. Dabartinė I. Smith vyriau-
niis ir G Rinkūnaitė — jaunimo 

.sekcijos pirm.
Krašto valdvbos adresas: 941 

Dundas St. W„ Toronto 3. Ont. 
Tel 535-9397.

Iš naujosios valdybos sudėties 
matyti, kad įvesta keletas naujo
vių Nebėra Kultūros Fondo, ka
dangi krašto taryba suspendavo 
jo statutą. Vietoj jo sudarytos 
atskiros komisijos — kultūros ir 
švietimo Tain pat nauias dalykac 
— iaunimo sekcija. Šiuo metu 
atskiru šakų vadovai rengia veik
los nlanus. kurio bus svarstomi

sybė remiasi tik baltaisiais ir 
nenori isileisti juodųjų gyvento
jų. Dėlto iširo derybos Londone 
ir dėlto pareiškė protestą Jungt. 
Tautu kolonijų globos komitetas. 
Pastarasis ragina Britaniją imtis 
iėeos priemonių sulaikyti viena
šališkam Rodezijos užsimojimui. 
Britanijos premjeras pasiūlė Su
daryti Britų Bendruomenės 
nremieru komisija tam ginčui 
snr^sti. o Rodezija paprašė Aust- 
raliios premjera tarpininkauti. 
Knl kas reikalas lieka neišsprę- 
tas.
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Kitiem kasė duobe, patys įkrito

Kodėl Italijoj daug komunistų?
Kai popiežius Paulius VI itališ

kos vasaros karščius praleidžia 
vėsios kalnuotos Romos apylinkės 
viloje Castel Gandolfo, mėgsta 
sekmadieniais apsilankyti įvairio
se apylinkės bažnytėlėse ir ten at
našauti Mišias. Aišku, toks atsi
lankymas — didelė šventė žmo
nėms. Namai išpuošiami, susiren
ka didžiulės minios žmonių. Ta
čiau turbūt, nė viena vietovė ne- 
pasipuošia taip gražiai, kaip Gen- 
zano.

pavyko. Katalikiškos jaunimo 
grupės veikia ten gana aktyviai.

Kavinės padavėjo -

Spalio 1 d. pasaulį apskrido ži- BR. ZUMERIS
nia, kad Indonezijos prezidentas Mūsų korespondentas Australijoj 
Sukamo suimtas, o valdžią į savo 
rankas perėmė 45 vyrų revoliuci
nė taryba. Prezidentą Sukamo 
nuvertė jo asmeninės sargybos 
viršininkas pik. Untung, kuris bu
vo paskelbtas revoliucinės tary
bos pirmininku. Pik. Untung ži
nioje esą 3000 gerai ginkluotų 
vyrų, kurie saugojo prezidentą 
Sukamo ir prezidentūros rūmus. 
Revoliucinėje 45 vyrų taryboje 
yra trys komunistai ir visa eilė 
prokomunistų, jų tarpe Suband- 
rio, aviacijos viršininkas marš. 
Dani, laivyno viršininkas adm. 
Martadinata ir kiti. Indonezijos 
komunistų partijos vadas Andit 
neįėjo į revoliucinės tarybos są
statą. Tai, žinoma, padaryta poli
tinio žaidimo sumetimais, kad ne
sukeltų didesnio antikomunistų 
pasipriešinimo.

Miestelis, kuriame 
atsispindi Italija
Kai popiežius Paulius ten nuvy

ko, visos gatvės ir Švenč. Trejy
bės bažnyčia buvo tiesiog grūste 
prigrūstos žmonių. Gale bažny
čios trispalviu raiščiu persijuosęs 
stovėjo miestelio burmistras ir vi
sa taryba. Pasibaigus Mišioms, 
Šv. Tėvas perėjo per tikinčiųjų 
minią ir ištiesė savo rankas bur
mistrui, pagarbiai ir rimtai iš
klausiusiam pamaldų. Burmistro 
veide nušvito plati šypsena šv. 
Tėvui. Popiežius ir burmistras 
kalbėjosi gyvai; buvo pristatyta 
visa taryba. Šv. Tėvas kiekvienam 
jų įteikė po medalį su savo atvaiz
du. Visi meiliai atsiveikino, o 
burmistras dar sykį paspaudė po
piežiui ranką. Minia garsiai plojo.

Šiaip viskas atrodytų normalu, 
tiktai burmistras ir dauguma to 
miestelio tarybos narių yra komu
nistai arba kairieji socialistai, o 
didžioji dalis gyventojų — 65% 
— balsuoja už komunistų partiją. 
Tai vaizdus ir labai būdingas reiš
kinys visai pokario Italijai.

Protestas prieš negeroves
Genzano vietovėje nėra atviro 

ar organizuoto pasipriešinimo 
Bažnyčiai. Klebonas kun. Monal
do Cenciarelli, kuris ten jau yra 
išbuvęs 15 metų, reiškiasi kaip 
savos rūšies Don Kamilius santy
kiuose su burmistru ir visais ki
tais komunistais, nes tų žmonių 
ištikimybė komunizmui eina ne is 
kokio nors ideologinio įsitikini
mo, o iš migloto jausmo, kad jie 
medžiaginiu atžvilgiu bus geriau 
aprūpinti komunistų partijos. 
Krikščionių demokratų partija, 
kuri valdo Italiją nuo II D. karo 
pabaigos, pasak miestelio gyven
tojų, nieko gero jiems nepadarė. 
Prisijungdami prie komunistų, 
kurie niekad neužmiršta propa
gandos, šie žmonės tikisi išsikovo
ti geresnį socialinį gyvenimą ir 
kartu pasilikti katalikais. Tas jų 
viltis stiprina nuolatiniai komu
nistų organizuojami streikai. Be 
to, jie mano, kad komunistams 
perėmus krašto valdymą, blogiau 
jiems nebus kaip dabar. Jie bal
suoja už komunizmą ne paneigda
mi religiją, o tiktai matydami ja
me geresnį gyvenimą bei priemo
nę atkeršyti tiems politikams, ku
rie iki šiolei turėjo jais rūpintis, 
bet nesirūpino. Tokie komunistai 
savo vaikus krikštija, paruošia 
pirmajai Komunijai, tuokiasi baž
nyčioje ir savo mirusius laidoja 
su religinėmis apeigomis. “Jie la
bai pasipiktintų, jei lieptum 
jiems tokiais atvejais eiti kur 
nors kitur” — sako kun. Cencia
relli. Tarp 30—35 % visų mieste
lio žmonių reguliariai lanko sek
madieniais pamaldas, o per Kalė
das ir Velykas lankytojų skaičius 
pakyla iki 70%.

Galbūt geriausiai Genzano ko
munistų padėtį nušviečia mieste
lio didžiausios kavinės padavėjas 
socialistas Mario Sabatini. Gen
zano savivaldybė turėjo komunis
tų valdžią visą laiką nuo karo 
pabaigos. Tai nieko nuostabaus, 
nes prieš tai visi pakankamai at
sikando fašizmo, o komunistų po
grindis didele dalimi prisidėjo 
prie Mussolinio žlugimo bei Ita
lijos išvadavimo. Pasak jo, komu
nistų vadovaujamas Genzano 
miestelis labai gražiai susitvarkė. 
Žmonės turi geresnes pastoges ir 
darbo sąlygas. Jis nemato priešta
ravimo tarp komunistiškų politi
nių įsitikinimų ir priklausymo ka
talikų Bendrijai: “Aš gimiau ka
taliku, buvau pakrikštytas katali
ku, tad ar turėčiau būti nekatali- 
kas vien dėl to, kad nepalaikau 
katalikiškos partijos?” “Mes visi 
mylim laisvę” — sako jis. “Tai 
reiškia — nemėgstam, kad kas 
diktuotų. Ar esam komunistai ar 
socialistai ar kokie kiti, mes ei
nam savo keliu ir mums nesvarbu 
ką komunistai ar socialistai daro 
kitur”.

Kunigu neveiklumas
Italijoj komunizmas daugiausia 

išplitęs šiauriniuose pramonės ra
jonuose ir neturtinguose pietuo
se, kur žmonės apiplyšę ir be
moksliai. Tačiau Genzano yra že
mės ūkio krašte, kur žmonės gy
vena iš vyno ir alyvos gamybos. 
Iš dalies komunizmo pasisekimas 
tokioje vietoje glūdi kunigų apsi
leidime, nes pagal statistikas, kur. 
tik Italijoje radoėi drąsių ir iš-‘ 
mintingų kunigų su aiškia atei
ties vizija, ten komunizmas retai 
kur turėjo progos įleisti šaknis. 
Tai patvirtina ir kun. Cenciarelli, 
prisimindamas dar popiežiaus Le
ono XIII laikais mons. Grassi su
organizuotą “baltąją grupę”, kuri 
savo narius vedė tikru krikščio
nišku keliu, o antikatalikai pasi
priešino suorganizuodami “rau
donųjų grupę”. Po kiek laiko 
mons. Grassi buvo iškeltas, ir 
“baltoji grupė” be vadovo pradė
jo irti, o nusivylę nariai tapo 
lengviau prieinami “raudonųjų 
grupei”, ypač, kai fašistai ėmė 
spausti.

Kaimyniniame miestelyje Ma
rino, pasak minėto kun. Cencia
relli, klebonas į padėtį žiūrėjo 
pro pirštus ir atrodė, kad jo para
piją ištiks panašus likimas, kaip 
Genzano. Tada vyskupas, kuris 
buvo iškėlęs mons. Grassi iš Gen
zano į Romą, atsiuntė jį į Marino 
parapiją, kuri šiandieną yra kata
likiškiausia parapija toje srityje. 
Minėtasis mons. Grassi tapo vys
kupu.

Genzano miestelyje šiuo metu 
būklė yra nusistovėjusi: kurie 
priklauso komunistų partijai, jos 
ir laikosi. Kun. Cenciarelli yra 
optimistas ir mano, kad būklė per 
10 metų pasikeis gerojon pusėn. 
“Bet tai bus sunkus darbas — lyg 
kopimas i kalną” — pareiškė jis. 
(Sign 1965. X.). K. J. Štš.

Salų ir skurdo valstybė
Indoneziją sudaro dešimt tūks

tančiu salų ir salelių, kuriu di
džiausios yra Java ir Sumatra. 
Sukamo ginklavimosi politika la
bai alino kraštą. Skurdo ir vargo 
Indonezijoje visą laiką netrūko. 
Sukamo save laikė Indonezijos 
įkūrėju ir dievybės įsikūnijimu 
jo asmenyje. Jis skelbė socializ
mą, bet savęs nelaikė komunistu, 
nors komunistus toleravo ir leido 
laisvai veikti. Diktatūrinį režimą 
rėmė tautinė partija. Sekanti di
džiausia Indonezijos partija yra 
komunistai (PKI), kuri turi virš 
3 mil. narių ir seniai laukė tin
kamos progos paimti valdžią į sa
vo rankas. Sukamo vedė šešis 
kartus. Su pirmom dviem, žmo
nom išsiskyrė. Dabar turi 4 žmo
nas, pagal musulmonų religiją. 
Ketvirtoji žmona yra japonų gra
žuolė, kuri ištekėjo už Sukamo 
šiais metais. Sukamo yra 64 me
tų amžiaus ir turi 7 vaikus. Indo
nezijos valstybėje yra 100 milijo
nų gyventojų. Salos išsimėčiusios 
3000 mylių plote. Sukamo suge
bėjo 10.000 salų-salelių išlaikyti 
centralizuotoje valdžioje savo 
rankose. Paskutinę dieną prieš 
sukilimą Sukamo kalbėjo sostinė
je, bet atrodė suvargęs. Buvo 
skelbiama, kad Sukamo serga, 
bet savo ligą slėpė.

Minkštieji ir kietieji 
komunistai
Be “minkštųjų” komunistų, 

yra ir “užkietėjusių”, kurie suda
ro apie 25% visų komunistų. No
rint susidaryti pilnesnį vaizdą, 
reikia suprasti, kad italų komu
nistų partija yra didžiausia vaka
rų pasaulyje ir išnaudoja ūkinius 
sunkumus, kurie dabar slegia Ita
liją. Būdinga tai, kad palaipsniui 
per paskutinius kelis metus bal
suojančių už komunistus nuošim
tis pakilo. Per paskutinius par
lamento rinkimus iš 50 milijonų 
balsuotojų 26% balsavo už komu
nistus. t. y. 1 milijonu daugiau 
nei anksčiau, tačiau partijai pri
klausančių asmenų skaičius ma
žėja. Tai iš dalies pasekmės pasi
piktinimo rusų brutalia taktika 
malšinant 1956 m. sukilimą 
Vengrijoje. Italų komunistai sa
ko: “Mes už jus balsuojam, bet 
jums nesilenkiam”. Savo balsavi
mu jie siekia tiktai didesnės me
džiaginės gerovės. Tai atsispindi 
ir jaunime. “Kietieji” komunistai 
labai stengėsi suorganizuoti jau
nimo grupes Genzane, tačiau ne-

Montrealis. — Iš Canada Air 
bendrovės gauna pensijas šios 
šeimos, netekusios savo narių lėk
tuvo katastrofoj ir gyvenančios 
Ontario prov.: Alletson iš Bur- 
lingtono — $83.000, Girdwood iš 
Guelph — $75.000, Wozniak — 
$63.000.

nai reikalauja uždaryti komunis
tų partiją. Patirta, kad komunis
tai kaikuriuos ginklus gavo iš in- 
donezų karo aviacijos. Sukamo 
spalio 5 d. sušaukė pirmąjį po su
kilimo ministerių kabineto po
sėdį. Jame dalyvavo ir užsienio 
reik. min. Subandrio, kurio pa
vardė figūravo revoliucinės tary
bos sąraše.

Susilpnino kariuomenę
šešių žymiausių generolų nu

žudymas susilpnino indonezų ka
riuomenę. Ar likusieji du gyvi 
generolai pajėgs atsilaikyti prieš 
komunistų ir prokomunistų jė
gas — šiuo metu sunku pasakyti. 
Sunku suprasti ir teigimą, kad 
Sukamo žinojęs apie ruošiamą 
sukilimą. Tai liudija ir jo neaiš
kus pasitraukimas iš prezidentū
ros bei laukimas sukilimo rezul
tatų aerodrome, 15 km nuo sosti
nės. Pik. Untung, prezidento as
meninės gvardijos vadas, kuris su 
3000 vyrų įvykdė sukilimą, yra 
pasislėpęs. Kažkas neaiškaus ir 
nešvaraus slypi Indonezijos suki
limo užkulisiuose.

Kiek visa tai atsilieps Indone
zijos gyvenime — parodys atei
tis. Viena, atrodo, aišku, kad ir 
pats Sukamo bijojęs savo deši
niųjų generolų. Tačiau išlikusiem 
dviem pavyko padėtį atstatyti ir 
suimti komunistus. Neaišku, kiek 
sostinės įvykiai atsilieps į toli
mųjų Indonezijos salų gyvenimą. 
Sumatra, Celebes ir kitos dides
nės salos jau ir praeityje yra ban
džiusios išsivaduoti iš Javos val
džios. Kaikurie politiniai komen
tatoriai net iškėlė galimybę, esą 
kaikurios salos pradės dairytis į 
Maleziją. Tai priklausys nuo to. 
kiek bus pajėgi centrinė valdžia 
ir kaip išryškės tikrieji sukilimo 
užkulisiai. Tai gali paliesti ir Su
kamo. kurio žaidimas, kaip minė
ta, kelia įtarimų. Šiuo metu ko
munistų partijai yra suduotas di
delis smūgis. Jeigu dešiniesiems 
generolams pavyks išlaikyti savo 
rankose karines pajėgas, smūgiai 
gali ateiti ir tiems, kurie žaidė 
su raudonaisiais. Prokomunisti
nio elemento yra gana daug in
donezų valdžioje ir jų laimėji
mas ar pralaimėjimas turės dide

, lės įtakos ne tik Indonezijai, bet

PETRONĖLEI BALTRUKONIENEI mirus,
jos dukrai JANINAI BUBULIENEI bei jos šeimai 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —
J. B. Mačkiniai 
V. L. Pevcevičiai

tai vis nerizikuoja perimti Indo
nezijos valdžią į savo rankas.

Tyli kova
įtampa dėl valdžios tarp ko

munistų ir dešiniųjų (tautinė 
grupė) prasidėjusi praėjusiais 
metais, kada Sukamo pergyvenęs 
pavojingą inkstų ligą. Ta kova 
virusi užkulisyje visą laiką. Krau
ją komunistams atvėsindavo gen. 
Nasution su savo antikomunistiš- 
kai nusiteikusiais kariniais dali
niais. Tačiau komunistams pavy
ko savo pusėn patraukti kaiku- 
riuos kariuomenės dalinius ir jie 
sukilimą ryžosi pradėti. Antrą 
sukilimo dieną prasidėjusios kau
tynės centrinėje Javoje šį teigi
mą patvirtino, nes čia grupavosi 
stipriausios Indonezijos komunis
tų jėgos, kadangi čia kaip tik gy
vena gausiausia Indonezijos var
guomenės dalis.

Nužudyti generolai
Nors raudonųjų inspiruotas 

sukilimas pasviro į dešiniųjų ge
nerolų laimėjimą, bet padėtis te
bėra įtempta. Vakariečių šalti
niai nurodo, kad Sukamo žinojęs 
apie ruošiamą sukilimą, nes no
rėjęs nusikratyti stipria dešinių
jų generolų grupe, susispietusią 
jo kariuomenės vadovybėje. Iš 
sukilėlių numatytų nužudyti aš- 
tuonių žymių generolų, dviem pa
vyko pabėgti. Tai karo ministe
ris gen. Nasution, kuriam pavy
ko pasprukti peršokant savo gy
venamo namo užpakalinę tvorą, 
ir rezervo kariuomenės vadas 
gen. Suharto, kuris tą naktį bu
vo išvykęs, šeši kiti generolai bu
vo nužudyti užklupti miegant ir 
jų lavonai sumesti į griovį. Gen. 
Nasution buvo sužeistas į koją, 
tačiau griebėsi gelbėti padėtį. 
Gen. Suharto rezervo daliniai 
likvidavo sukilėlius.

Komunistu suėmimai
£

Komunistų suėmimai tebevyks
ta. Iš viso suimta virš 3000 žy
mesnių veikėjų. Komunistų par
tijos vadas Aidit pasislėpė. Mi
nėtiems generolams ištikimoje 
kariuomenėje kilo didelis pasi 
piktinimas dėl generolų nužudy- ir visai pietų-rytų Azijos sričiai, 
mo ir manoma, kad kaikurie ko- Padėtis Indonezijoje vis dar tebė- 
munistų veikėjai gali būti likvi-.ra itempta ir kiekvienu momentu 
duoti. Kril^ionys ir mahometo- gali iškilti netikėtumų.

ANTANUI POCEVIČIUI mirus,
jo žmoną ir sūnų VYTAUTĄ su šeima

V. J. Vingeliai

JANINAI BUBULIENEI ir šeimai

jos mamytei Hamiltone mirus, 

reiškiame gilią užuojautą —
. Medelių šeima

J. VIZGIRDAI mirus,
reiškiame užuojautą M. VIZGIRDIENEI, R. RICKIENEI, 

žentui JUOZUI, anūkams ir visiems velionies artimiesiems —
S. S. Rakščiai
L. J. KriaučiūnaiFruitland, Ont.

Brangiai Mamytei mirus Lietuvoje, 
GENOVAITĘ BARCEVIČIENĘ - 

nuoširdžiai užjaučia —
Prisikėlimo parapijos choras

Azijos milžinu karo pavojus
Pakistano ir Indijos karas dėl 

Kašmyro kol kas, formaliai, yra 
sustojęs, Jungtinėms Tautoms 
tarpininkaujant, bet santykiai 
tarp tų dviejų kraštų tebėra 
įtempti: abu partneriai skundžia
si susišaudymais pasienyje, o In
dija be to dar skundžiasi pakista- 
ninių partizanų veikla Indijos 
Kašmyre. Pakistano pretenzijos į 
Kašmyrą remiamos tuo, kad toje 
provincijoje dauguma gyventojų 
yra mahometonai. Ir pats Pakis
tanas skiriasi nuo likusios Indijos 
savo tikėjimu; jei ne tikėjimo 
skirtumas, tai Pakistanas nebūtų 
atskilęs nuo Indijos. Indija savo 
teisę į Kašmyrą remia tuo, kad 
jo maharadža, Pakistano kariuo
menei veržiantis į Kašmirą, -pa
prašė Indijos ginkluotos pagalbos 
ir globos. Pakistanas reikalauja 
Kašmire plebiscito, o Indija prie
šinga plebiscitui. Jungt. Tautų 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba, siekdama sudaryti Saugumo Taryba apeliavo į “visas 
politika sutriuškinti Maleziją bus sąlygas dabartinei lietuvių jaunimo padėčiai laisvojo pasaulio kraš- 
tęsiama.

Norėjo apsiginti nuo generolų
Pik. Untung paskelbė pervers

mą padaręs dėlto, kad norėjęs ap
saugoti Indoneziją ir prezidentą-, 
nuo dešiniojo sparno generolų 
perversmo, kuris buvęs numaty
tas įvykdyti spalio 5 d. indonezų 
kariuomenės šventės dieną. Anot 
Untung, generolai ruošę pervers
mą remiami amerikiečių slapto
sios žvalgybos. Untung išėjęs gel
bėti respubliką pasitaikinęs pro- 
komunistus ir komunistus. Dėl 
skonio į tarybą įėjo vienas kitas 
neutralių bei tautinės partijos. 
Untung paskelbė, kad Sukamo

1 
i

SKELBIAME JAUNIMO METUS
1 Laisva, ugninga, nežabota

Kliūčių, jaunyste, nežinai!
. Į ateities žavingus plotus

Pirmyn veržiesi amžinai 
Jonas Aistis

Jaunimas laiko tėkmėje perima vyresniųjų darbus. Išeivijos, 
lietuvių tautos ir Lietuvos ateičiai reikia jaunimo, kuris savo ide
alizmu ir entuziazmu brandintų ir vykdytų tautinius mūsų idealus.

Sekančios dienos sąmyšis
Sekančią dieną po sukilimo iš 

Indonezijos sostinės sklido viena 
kitai prieštaraujančios žinios. Bu
vo paskelbta, kad gen. Sabur su 
savo daliniais sutriuškino proko
munistinį sukilimą ir išvaikė re
voliucinę tarybą. Išvykstantieji iš 
Jakartos girdėję patrankų šūvius 
ir kautynių garsus gatvėse. Vieni 
šaltiniai skelbė, kad kariuomenės 
vadas ir karo min. gen. Nasution 
suimtas, kiti — sužeistas, o treti, 
kad grupuoja jam ištikimus dali
nius perimti valdžią į savo ran
kas. Nasution komunistai laiko 
vienu didžiausių komunizmo prie
šų visoje Azijoje. Kiti Nasution 
laiko provakarietiško nusistaty
mo ir jo atėjimas į valdžią reikš
tų Indonezijos nusisukimą nuo 
komunizmo, žodžiu, jis tebėra 
misterinis vyras Indonezijos po
litikoje, nors Sukamo juo pasiti
kėjo paskirdamas karo ministerių 
ir kariuomenės vadu. Nasution 
likvidavo 1958 m. sukilimą prieš 
Sukamo diktatūrą. Komunistai 
Nasution laikė vienu pavojin
giausių ir stipriausių priešų Su
kamo vyriausybėje. Buvo kalba
ma, kad Nasution dėka komunis-

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J Baliūnai,
061 COLLEGE ST. TEL. 536-4767

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

• Darbas atliekamas 
sąžiningai

tuose ir pavergtoje Lietuvoje apžvelgti, jaunimui į lietuviška gy
venimą įtraukti ir jo pasiektiems laimėjimams mokslo, meno, li
teratūros, politikos, religijos ir kitose srityse išryškinti, jaunimo 
dvasiai naujiems darbams, polėkiams ir pasiryžimams uždegti, jau
nimo tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo nuotaikoms kelti, 

skelbia
1966 METUS PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO METAIS.

Šiam tikslui Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba:
1. Kviečia laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą į šio jaunimo 

kongresą Čikagoje, JAV, 1966 m. birželio 30 — liepos 3 d.;
2. Kreipiasi į laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenes, orga

nizacijas, parapijas, spaudą, radijo valandėles ir visus lietuvius, 
prašydama jaunimui dėmesio, jo siekimų supratimo ir visokerio
pos paramos;

3. Skatina visus domėtis jaunimo klausimais ir prašo vykdyti 
Lietuvių Jaunimo Metų programą;

4. Prašo visuose raštuose, leidiniuose, spaudoje ir kitur 1966 
metus žymėti Lietuvių Jaunimo Metais.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metai pradedami Kanados Lietu
vių Jaunimo Kongresu 1965 spalio 9 Toronte, Kanadoje.

Metų šūkis: Mūsų jėgos, mūsų žinios laisvai Lietuvai Tėvynei!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba:

Vytautas Kamantas 
Milda Lenkauskienė 
Julius Staniškis 
Dr. Jonas Purinas, 
PLB Kultūros Tarybos pirm. 

Klevelande, 1965 m. spalio 4 d.

Juozas J. Račiūnas, pirm. 
Stasys Barzdukas
Dr. Algirdas Nasvytis 
Alfonsas Mikulskis

tautas”, kad susilaikytų nuo to
kių veiksmų, kurie galėtų sukel
ti karą ir nutarė apsvarstyti po
litinius Kašmyro problemos as
pektus. f

Kinijos siekimai
Kai Jungt. Tautų Saugumo Ta

ryba apeliavo į “visas tautas” 
vengti tokių veiksmų, kurie galė
tų sukelti tarptautinį karą, tai tu
rėjo galvoje ne “visas tautas”, o 
tik komunistų Kiniją, kuri yra su
interesuota ilgesniu Pakistano ir 
Indijos konflikto užtrukimu ir tu
ri agresinių intencijų Indijos atž
vilgiu. Pekingo vyriausybė, kiek 
matyt iš jos elgesio tame Pakista
no ir Indijos konflikte, buvo pa
sirengusi savo kariniais veiks
mais atitraukti pagrindines Indi
jos jėgas nuo Pakistano fronto į 
Himalajus ir tuo padėti Pakista- 
nui karą laimėti. Pekingo intenci
jos siekia toliau negu Pakistanui 
pagelbėti: Pekingas nori sociali
nės revoliucijos Indijoje ir per ją 
savo viešpatavimo tame subkonti
nente. Dėlto Kinija kaltina Indiją 
sienų Himalajuose pažeidimu ir 
ultimatyviai reikalavo likviduoti 
visus karinius įrengimus Sikkim

krašte, kuris yra Indijos globoje.
Sikkim valdovas
Norėdamas karo išvengti, Šast- 

ri pareiškė, kad jis esąs pasiren
gęs sudaryti mišrią komisiją, kuri 
ištirtų būklę pasienyje, bet įspėjo 
Kiniją, kad jos užpuolimo atveju 
Indija gintų savo teritoriją “iki 
paskutinio žmogaus”. Panašų pa
reiškimą, atvykęs į Kalkutą, pa
darė Sikkim maharadža Palsen 
Thondup Namgyal, kuris neseniai 
yra vedęs Niujorko gražuolę 
Hape Cook ir tuo “susigiminia
vęs” su Amerika. Maharadža pa
sakė, jog visi Indijos kariniai 
įrengimai yra tik jo valstybės te
ritorijoj ir Pekingo kaltinimai, 
kad Indija skverbiasi į Kinijos te
ritoriją, neturi jokio pagrindo. 
Sikkim’o valdovas pasakė, kad jo 
krašto gyventojai kovos prieš už
puoliką. •

Pakibęs karas
Sikkimą nuo broliško Bhutan’o 

skiria Chumbi tarpukalnis; mano
ma, kad Kinija savo puolimo kylį 
varytų iš Chumbi; ar ji tai darys 
po paliaubų, nežinia; atrodo, kad 
nedarys, nes Pekingo radijas pa
skelbė, jog Indija savo karinius 
įrengimus Tibeto teritorijoj likvi
davusi ir savo karinius dalinius 
atitraukusi į Indiją. Premjeras 
Šastri tą teigimą paneigė, pa
reikšdamas, jog Indijos kariuo
menė nieko Tibeto teritorijoj nė
ra pastačiusi ir nieko nelikvida
vo. Tie kontroversiniai pareiški
mai visą bylą pakabino ore. Be 
to, pastebėta, jog Kinija savo dė
mesį nuo Vietnamo atkreipė į In
diją. Pakistanas, Indija ir Kinija 
yra gyventojų skaičiais milžiniš
kos valstybės, tad karas tarp to
kių valstybių pareikalautų milži
nišku žmonių auku ir sunaikini* * <
mų ir tuo būdu panašus į pasauli
nį karą, šitą pavojų supranta J. 
Tautos ir šv. Tėvas, kuris, turėda
mas galvoję įtampą Azijoje, suti
ko atvykti į JT sostinę Niujorke 
ir kreiptis į visą pasaulį, kad sau
gotus! karo, kaip didelės žmoni
jos nelaimės. J. Gobis

Kanados lietuviu jaunimo kongreso žodis
Kanados lietuvių jaunimas, su

sirinkęs 1965 m. spalio 8-10 die
nomis Toronte i savo pirmąjį 
kongresą, kurį pats paruošė, pats 
pravedė ir kuriam vadovavo, vie
šai pareiškia savo ištikimybę lie
tuvių tautai, savo susirūpinimą 
lietuviškosios kultūros 
savo senosios tėvynės 
ateitimi.

Kaikada mes esame 
nutautėjimu. Bet mes nei Lietu
vos, nei lietuvių tautos neatsiža
dėjome ir nemanome atsižadėti. 
Mūsų pažiūra į lietuviškąjį rei
kalą kartais gal kiek skiriasi nuo 
mūsų tėvų, nes mes išaugome ir 
gyvename kitose sąlygose, bet tas 
skirtumas yra ne turinyje, o for
moje ir metoduose. Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais ir lie
kame. didžiuodamiesi, kad esame 
tos tautos vaikai.

likimu ir 
Lietuvos

kaltinami

Pirmojo Kanados lietuvių jau
nimo kongreso ir pasaulio lietu
vių Jaunimo Metų paskelbimo 
proga sveikiname visą lietuvišką
jį jaunimą kuriame žemės rutulio 
kampe jis bebūtų ir linkime, kad 
šie metai daugiau mus supažin
dintų su lietuviškąja kultūra, su
artintų, sujungtų bei paskatintų 
aktyviai dirbti lietuviškosios kul
tūros ugdymui ir Lietuvos laisvės 
atgavimui.

Šią iškilmingą valandą mūsų 
mintys krypsta ypač į pavergtą 
Lietuvą, reikšdamos mūsų jau
niesiems broliams ir sesėms ana
pus geležinės uždangos padrąsi
nimą. meilę ir viltį.

Kongreso Prezidiumas, 
visų vienbalsiai įgaliotas 

Pasirašė: Saulius Masionis 
Giedrė Rinkūnaitė 
Aldona Bušinskaitė

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

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

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
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Pirmoji diena lietuviškoj mokykloj
Pirmą dieną mokykloje buvo 

sumišimas. Kiemas buvo pilnas. 
Buvo daug vaikų. Maži ir dideli. 
Vieni laimingi, o kiti susirūpi
nę, nes galvojo į kurią klasę eis. 
Viskas buvo kitaip, nes visi lan
kys lietuvišką mokyklą kitoje 
vietoje, negu pernai.

Kristina Augėnaitė, 4C sk.
Šiandien yra pirma diena mo

kykloje. Viskas atrodo nauja. 
Kiemas didelis ir šiandien kie
me yra daug balų.

Regina Zubrickaitė 4C sk.
Pirma diena lietuviškojel mo

kykloje man labai gera. Man ši 
mokykla graži ir didelis kiemas 
žaisti yra. šiandien nebus daug 
darbo. Kai aš įėjau į kiemą, ne

mačiau nė vienos draugės. Pas
kui ątėjo Dalia Kiškūnaitė. Ji
nai gera pažįstama. Skambutis 
jau suskambėjo ir jau pradėjo
me darbą.

Aida Greięiūnaitė, 4C sk.
Pirmą dieną lietuviškoje mo

kykloje man buvo gera, nes ta 
mokyklą man nėra nauja. Aš į 
šitą mokyklą einu kiekvieną die
ną. Man atrodo, kad man čia 
bus labai gera ir linksma.

Lina Vaitiekūnaitė, 4C sk. 
f i
Man pirma diena mokykloje 

patinka, nes viskas naujai atro
do. Atrodo, kad ilgesnė pertrau
ka. Dar ir kita mokytoja.

Rima Bumbulytė, 4C sk.

Voverytės Ta i va rytės nuotykiai
Taip ir buvo — palojęs nurūko 
kaimo link. Kai išlipau iš me
džio, jau pradėjo temti, ir aš su
sirūpinau, ar surasiu savo na
mus. Rainiukas pasigyrė: “Pa
žiūrėk, aš turiu spindinčias 
akis ir tamsoje matau geriau, 
negu dienos metu, aš tave pa
lydėsiu.”

Grįžusi radau susirūpinusią 
mamytę. Kai papasakojau savo 
kelionės įspūdžius, kaip aš jieš- 
kojau rudens, ji nusišypsojus 
pasakė: “Taivarytė, ruduo yra 
turtingas metų laikotarpis. Jis 
ateina nematomas ir savo duos- 
nia ranka paliečia mišką. Ste
bėk kasdien gamtą ir pati pama
tysi, kokiu būdu jis viešės pas 
mus.”

Iš tikrųjų, mamytės buvo tie
sa; už poros savaičių aš pati su
šukau: “Mamyte, ruduo jau miš
ke!’* Jis nudažė medžių lapus 
įvairiausiomis spalvomis, prino
kino riešutus ir ąžuolo giles, o 
samanas apdengė šlamančių la
pų patalu, pasidarė vėsiau.

Dabar aš kasdien su mama 
riešutauju ir darau atsargas žie
mai. Nekartą sutikau ežį ir jis 
taip pat žino, kaip atrodo ruduo, 
tik niekuomet nebesutikau sa
vo nuoširdaus kelionės draugo 
katinėlio Rainiuko — nežinau 
kur jis gyvena.

Mieli vaikučiai, turiu prašy
mą į jus. Jei pas kurį gyvena 
katiniukas Rainiukas, praneški
te jam, kad į mišką jau atėjo ru
duo; papasakokite, koks jis gra
žus ir turtingas. Būsiu jums la
bai dėkinga —

Voverytė — Taivarytė 
A. Abr.

Traukinėlis
Traukinėlis tri-tu tra-tu 
Bėga jis ant šimto ratų. 
Bėga naktį, bėga dieną, 
Turi jis tik kelią vieną.
Sunkūs geležiniai ratai, 
Tai ne šliurės ir ne batai! 
Dunda, trankos, kaip perkūnai, 
Kaista bėgiai, rūksta dūmai.
Daug šimtų žmonių jis veža, 
Tempia dar ir jų bagažą. 
Nuo Atlanto per žemyną 
Iki Didžio vandenyno.
Eikš, ir tu drauge važiuoki, 
Pasiskubink, nevėluoki. 
Traukinėlis tri-tu tra-tu 
Dar vėluoti nepaprato.

V. Šmaižienė
Lengvas sprendimas

Mokytoja: Verut, kaip tu pa
dalintum aštuonis obuolius dvy
likai vaikų?

Mokinė: Aš iš ju išvirčiau kom
potą.

— Gyvenu miške, seno ąžuo
lo skylėje, moku vikriai šokinė
ti nuo vienos medžio šakos ant 
kitos ir kraipyti uodegaitę į ša
lis. Turiu keturis dantukus ir 
mėgstu kramtyti riešutėlius. 
Gal atspėsite kaip aš vadinuos? 
Jei ne, tai aš pasakysiu, kad at
simintumėte: vadinuosi Vovery
tė — Taivarytė.

Kartą su mama bešokinėda- 
mos tarp medžių, pasiekėme iš
sišakojusi lazdyną. Ji man pa
rodė riešutų kekes, sakydama: 
“Neužilgo ateis visų laukiamas 
svečias, turtingas ruduo. Jis pri
nokins riešutėlius, tada mes ga
lėsime riešutauti.” Aš nepapras
tai laukiau to svečio rudens, 
bdl nesulaukusi, kitą rytą išėjau 
jo pasitikti plačiuoju miško ta
ku. Galvoju: o kokia bus staig
mena, jei aš pati jį pasitiksiu ir 
parsivesiu namo.

Bešokinėdama taku, pama
čiau atbėgantį trumpom kojy
tėm, spygliais apaugusį žvėrelį. 
Aš jį sustabdžiusi paklausiau: 
“Ar tik nebūsi ruduo?” “Ne — 
aš vadinuosi ežys! Aš pažįstu 
beveik visus miško žvėrelius, 
bet apie tokį, kuris vadinasi ru
duo, man dar neteko girdėti. 
Ar galiu padėti jį tau surasti?” 
“Mielai”, — atsakiau.

Abu keliavome toliau, praei
dami nevieną miško žvėrelį. Pri
ėję miško pakraštį pamatėme 
ateinantį ūsais pasipuošusį sve
čią. Priėjęs kiek arčiau jis dai
liai išrietė nugarą ir savo žvil
gančiom žaliom akim pažiūrėjęs 
į mus sukniaukė: “Miau, miau”. 
Ežys man kumštelėjo į pašonę 
ir sako: “Aš jo nepažįstu, tur
būt tai bus ruduo.” Aš jį užklau
siau: “Pasakyk, ar tik tu nebū
si ruduo?” Šis išsitiesęs atsakė 
“Ne, aš vadinuos katiniukas 
Rainiukas, tik pažiūrėkit, kokia 
mano nugarytė ir uodegytė. 
Miau-miau, pasakykite man, 
kaip atrodo ruduo?” “Aš neži
nau, mama sakė, kad jis turtin
gas ir neužilgo ateis, o ji visuo
met tiesą sako.” “Ar galiu padė
ti jums jį surasti?” — paklausė 
katinėlis. “Mielai”, — atsakiau, 
ir taip keliavome visi trys jieš
koti rudens.

Vos pradėjome eiti, kažkas 
smarkiai ėmė loti. Rainiukas su
šuko: “Slėpkimės kuo greičiau!” 
Aš net nepajutau, kaip atsidū
riau ant gluosnio šakos šalia ka
tinėlio, o širdelė taip smarkiai 
plakė. Mačiau, kaip ežys, susi
rietęs į kamuolį, nuriedėjo į 
krūmus. Dviem kojom atsirė
męs į gluosnį, kažkas vėl sulo
jo. Rainiukas mane nuramino: 
“Tai mano priešas šuo loja; jis 
nemoka įlipti į medį; palos, ma
tys, kad nebijom, ir pasitrauks.”

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

B. Naujalis, Ps.D.R.M.NJH.

Kuo busi, 
kai užaugsi?

Vytas sėdi ketvirtame suole, 
vidurinėje eilėje. Jis per lietu
vių kalbos pamokas sukinėjasi 
į šalis, užkalbina draugus, žo
džiu, visai nenori mokytis. Mo
kytoj3 j3u kelintą kartą perspė
ja jį, o jis staiga atsistojęs sako:

— Aš nenoriu daugiau mo
kytis, aš noriu eiti namo.

Mokytoja nusišypsojus už
klausia:

— Pasakyk, Vytuk, kuo no
rėtum būti, kai užaugsi ir būsi 
didelis?

Vytas, patraukęs pečiais, atsa
kė:

— Aš norėčiau visiems padė
ti.

— O kokiu būdu? — tęsia 
mokytoja.

Vytas tyli, nieko neatsako.
— Jis nežino, — įsiterpia Da

nutė.
— O ar tu žinai? — atkerta 

Vytas.
Mokytoja kreipiasi į vaikus:
— Pasakyk, Onute, kuo tu 

galvoji būti, kai užaugsi?
— Aš būsiu gydytoja, išrasiu 

tokių vaistų, kad mano senelė 
daugiau niekados nebesirgtų.

— O tu, Algiuk?
— Aš būsiu jūrų kapitonas. 

Per platų vandenyną pasieksiu 
Baltijos jūrą ir ten iškovosiu 
Lietuvai laisvę.

— Jonuk, o tu?
— Aš būsiu inžinierius, su

projektuosiu greitą erdvių lai
vą, kuriuo pirmas pasieksiu mė
nulį ir sidabro žvaigdždes.

Pagaliau mokytoja klausia 
Danutę:

— O kuo tu būsi?
— Aš būsiu seselė, vaikų dar

želyje pasakosiu vaikučiams 
apie Lietuvos grožį ir jos var
gus, mokysiu lietuviškų dainų 
ir eilėraščių.

— Vaikučiai, — tęsė toliau 
mokytoja, kiekvienas, kuris no
ri padėti kitiems ir būti nau
dingu, turi daug metų ištver
mingai mokytis, daug skaityti. 
Reikia pačiam daug žinoti no
rint padėti kitiems.

Vytas išraudęs, nepakelda
mas akių, tylus sėdėjo savam 
suole. Jis jau nieko nebesakė, 
bet visi suprato, kad jis nebe
nori eiti namo, bet mokytis su 
draugais mokykloje. A. Abr.

KANADOS VAKARUOSE

PAS IŠBLAŠKYTUS LIETUVIUS
Nevisi lietuviai galėjo įsikurti 

didelėse kolonijose, kur kultūri
nis gyvenimas yra gyvesnis ir 
lengviau organizuojamas. Dauge
liui mūsų tautiečių dėl įvairių 
priežasčių teko įsikurti mažes
niuose miestuose, kur lengviau 
buvo galima gauti darbo ir tai 
geriau apmokamo. Viena tokių 
vietovių yra Sudburis, kuriame 
pagaminama 85% viso pasaulio 
nikelio. Vakarop įsėdęs traukinin 
Toronto stotyje pasieki Sudburį 
jau po vidurnakčio. Dienos metu 
pastebi uolėtas apylinkes, kurio
se įrengtos nikelio, vario, gele
žies kasyklos ir milžiniškos meta
lo įmonės. Ten dirba dauguma 
Sudburio lietuvių, uždirbdami 
sau ir šeimoms pragyvenimą.

Kova dėl pamaldų
Bejieškodamas lietuvių Sudbu

ry pirmiausia pastebi jų religinį 
židinį — Kristaus Karaliaus baž

Sudburio lietuviai 1965 m. birželio 2 d. dalyvavo tautybių 
parodoje. Lietuvių skyriaus įrengimu rūpinosi (iš kairės): P‘. 
Venskevičius, dabartinis apyl. pirm., Ag. Pranskūnienė, M. 
Venskevičienė, J. Gabrėnienė, M. Cebatorienė, J. Bataitis

Nuotrauka J. Bataičio
nyčią. Tiesa, tai ne lietuvių šven
tovė, bet joje yra prisiglaudusi ir 
lietuvių katalikų parapija — ka- 
pelionija. Kas sekmadienį erdvio
je tos kanadiečių parapijos salė
je laikomos lietuviškos pamaldos, 
o kartais surengiami ir pobūviai. 
Mano lankymosi metu, nors buvo 
vasara, kuri daugelį išvilioja sek
madieniais iš miesto, — gana 
gausus būrys tautiečių dalyvavo 
pamaldose. Choras, vadovauja
mas varg. A. Kusinskio ir vargo
nais palydimas jo sūnaus, labai 
gražiai giedojo įprastines gies-

“TŽ” 41 nr. paskelbėm bendro 
pobūdžio informacijas apie Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
naujosios krašto tarybos sesiją, 
kuri įvyko Toronte spalio 10 ir 
11 dienomis. Čia pateikiame de
talesnį aprašymą, iš kurio maty
ti kas buvo svarstyta ir nutar
ta. Red.

Valdomųjų organų pranešimai
Baigiąs savo trejų metų kaden

ciją KLB krašto valdybos pirmi
ninkas dr. P. Lukoševičius apibū
dino tame laikotarpyje nuveik
tus darbus. Krašto valdybos pa
grindiniu rūpesčiu buvo lietuvy
bės išlaikymo reikalai. Kadangi 
tas išlaikymas daugiausia remia
si šeima, antroji krašto tarybos 
sesija, įvykusi 1964 m. St. Cath
arines mieste, buvo specialiai 
tam reikalui skirta. Trečioji tary
bos sesija, kurioje pasisakė ir 
patys jaunimo atstovai, įvyko 
1965 m. pavasarį Delhi, Ont.

Lietuvybės išlaikymas Kana
dos vakarų provincijose kėlė ir 
tebekelia daug rūpesčio. Norėda
mas išsiaiškinti asmeniškai, pats 
pirmininkas dr. P. Lukoševičius, 
yra aplankęs kaikurias vakarų 
apylinkes. Be to, jas savo inicia
tyva yra aplankęs “Tėviškės Ži
burių” redaktorius kun. dr. Pr. 
Gaida, kuriam valdyba ir visas 
suvažiavimas pareiškė už tai pa
dėką.

Trečias didelis rūpestis šiai 
krašto valdybai buvo Bendruome
nės įregistravimas Kanados val
džios įstaigose. Tai truko ištisus 
trejus metus. Po ilgų pastangų 
Montrealyje, Toronte ir Otavoje 
pagaliau Bendruomenė buvo įre
gistruota kaip pelno nesiekianti 
organizacija, o jos Šalpos Fon
dui duota teisė išduoti aukoto
jams kvitus, atleidžiančius auko
tas sumas nuo mokesčių.

Kultūros Fondo pirm. dr. H. 
Nagys pranešė, kad Fondas pa
laikė asmeninius ryšius su apy
linkėmis per Fondo įgaliotinius, 
raštais ir anketa. Jo manymu, 
dabartinis Fondo statutas yra 
jau pasenęs ir reikalingas esmi- 
nių pataisų.

Politinio komiteto pirm. J. Kar
delio ir Baltu Federacijos atsto
vo J. R. Simanavičiaus praneši
mai vėliau sukėlė įdomias disku
sijas dėl galimo trečiosios tauty
bių grupės organizavimo Kana
doje.

mes. Tai vieta, kur lietuviai, po 
sunkių savaitės darbų, atsigaivi
na dvasine rimtimi, o po pamal
dų susitinka pasikalbėti su savo 
bičiuliais. Be to, ten pat rengia
mi įvairūs minėjimai bei šventėsr

Tas religinis židinys, kad ir ne
savose patalpose, jungia visus ge
ros valios tautiečius. Bet jis ne
atsirado savaime — dėl jo rei
kėjo kovoti. Prieš 15 metų Sud
bury gyveno ir dirbo kanadiečių 
parapijoj kun. Vikt. Skilandžiū- 
nas. Jis pradėjo organizuoti lie
tuviams pamaldas. Kai jis išvyko 
studijuoti į Kvebeką, į Sudburį 
atvyko kun. Ant. Sabas iš North 
Bay, kur dirbo kanadiečių parapi
joj. Vyskupas tada nebuvo linkęs 
leisti tęsti pradėtas atskiras lie
tuvių pamaldas ir lietuvių sielo
vadą norėjo susiaurinti. Lietu
viai su kun. A. Sabu priešakyje 
sujudo: sudarė delegaciją ir nu
siuntė pas vyskupą. Kadangi nau

jai atvykusieji nemokėjo anglų 
kalbos, delegacijon pakvietė vie
ną lietuvių bičiulį ukrainietį, ku
ris išdėstė vyskupui lietuvių pra
šymą. Vyskupas R. H. Dignan 
pradžioje laikėsi rezervuotai, bet 
kai jam buvo paaiškinta, kad lie
tuviams buvo leistos pamaldos 
Vokietijoj net nacių laikais, vys
kupas sutiko, nors dar reikėjo' 
papildomų pastangų.

Lietuvoj tik 16 metų
Kun. A. Sabas, kuris nuolat 

rūpinasi dvasiniais lietuvių reika

Ką svarstė Kanados lietuvių atstovai?
Kanados Lietuvių Fondo vardu 

kalbėjo jo pirm. dr. A. Pacevi
čius. Tik šiemet pradėtas orga
nizuoti Fondas jau išsiplėtė viso
se Kanados lietuvių kolonijose. 
Pastebėta, kad proporcingai ma
žosios kolonijos yra jau davusios 
Fondui didesnes sumas, negu di
džiosios. Yra mažų kolonijų, kur 
kiekvienam lietuviui jau išeina 
Fondo įnašų $7-8 asmeniui, tuo 
tarpu didelėse kolonijose, saky
sime Toronte, vienam asmeniui 
vidutiniškai išeina tik apie $1. 
Profesijonalai Kanadoje taip pat 
toli atsilieka nuo savo kolegų J. 
A. Valstybėse. Artimiausias Fon
do rūpestis yra įregistruoti Fon
dą valdžios įstaigose, kad jis ga
lėtų duoti aukotojams nuo mo
kesčių atleidimo kvitus. Tam rei
kalui teks kiek pakeisti Fondo 
statutą, kas ir numatoma padary
ti artimiausiame Fondo narių su
važiavime.

Garbės teismo pranešimą pa
darė jo narys J. R. Simanavičius. 
Savo kadencijoje teismas išspren
dė keletą bylų, jų tarpe ir Wind
soro rinkiminę bylą, kuri uždel- 
sė kr. tarybos rinkimų rezultatų 
paskelbimą.

Apylinkių pranešimai
Juos galima paskirstyti į tris 

dalis: didžiųjų, mažųjų ir vakari
nių. Didžiosios Toronto, Montre
alio ir Hamiltono apylinkės pa
darė išsamius pranešimus apie 
savo plačią veiklą, kuri daugiau
sia jau žinoma iš spaudos. Mažo
siose kolonijose vaizdas įvairus. 
Kaikuriose jų lietuvybė menkė
ja dėl nuotolių ir dirbančiųjų 
stokos. Entuziastingi pranešimai 
buvo iš Londono, St. Catharines, 

Jaunieji KLB krašto tarybos nariai pirmajame posėdyje Toronte

lais, yra gimęs Lietuvoje, bet jo
je gyveno, rodos, tik 16 metų. La
bai jaunas išvyko Italijon pas sa
leziečius, ten buvo išmokslintas, 
redagavo kurį laiką “Saleziečių 
Žinias” ir Lietuvon grįžo prieš 
pat karą. Trumpai joje pagyvenęs 
vėl turėjo išvykti užsienin. Dabar 
jis yra ne tik lieluvių dvasios va
das, bet ir ligoninės kapelionas, 
ir kanadiečių parapijos vikaras. 
Į jį kreipiasi taipgi italai, kurių 
apylinkėje yra labai daug. Kun. 
A. Sabas yra visada judrus, aske
tiškas, pasiruošęs visiem patar
nauti, domisi medicininiais klau
simais. Savo lėšomis jis yra išlei
dęs vieną kitą liet, knygą ir nuo
lat remia lietuvišką spaudą.

Pirmininkas — kaip milžinas
Užeiname pas KLB Sudburio 

apylinkės pirm. P. Venskevičių. 
Iš pažiūros — tikras milžinas sa
vo ūgiu. Atodo, ir Bedruomenė 
turėtų būti tvirta, kaip ir jos pir
mininkas.

— Kaip laikosi jūsiškė Bend
ruomenė? — paklausiu.

— Jei spręsti pagal muskulus, 
tai taip — Bendruomenė tvirta. 
Deja, Bendruomenė laikosi ne 
muskulais, o tautiečių susiprati
mu. Tautiniu sąmoningumu ne
galime perdaug girtis, nes yra 
nutautėjimo ženklų. Kaip senovės 
Lietuvoje pirmieji nutautėjo ba
jorai, taip ir pas mus. Atspariau
si tebėra paprastieji tautiečiai.

— Kaip sekasi veikti?
— Mūsų veikla gana sunki. Ne

lengva sudaryti valdybas, ypač 
sunku rasti pirmininką. Veikėjų 
entuziazmą atšaldo intrigos, nepa
grįsta kritika ir stoka bandradar- 
biavimo. Per metus surengiam 
penketą minėjimų, porą geguži
nių, parenkam aukų lietuviš
kiems reikalams.

Jaunasis atžalynas
Nežiūrint sunkaus dirvožemio, 

Sudburio lietuvių atžalynas stie
biasi augštyn. Tėvams į pagalbą 
ateina šeštadieninė mokykla, vei
kianti jau bene 15 metų. Per ją 
perėjo beveik visas priaugantis 
Sudburio lietuvių jaunimas. Da
bartiniai studentai ir moksleiviai 
daugiau ar mažiau moka lietuviš
kai. Plačiau teko išsikalbėti su 
A. Paulausku ir V. Jasiūnaite. 
Pirmasis yra baigęs chemiją Sud
burio un-te ir dabar dirba nikelio 
įmonėse. Jis gana gerai kalba lie
tuviškai. nors jo darbas bei par

Sudbury, santūresni iš Delhi, 
Otavos, Rodney, Windsoro, Wel
lando, Fort Williams. Bendra iš
vada — pagrindinis lietuvybės 
ramstis mažoje apylinkėje yra 
lietuviškoji parapija. Otavos apy
linkė atlieka dalį ir krašto valdy
bos darbo, pasinaudodama savo, 
kaip sostinės, padėtimi.

Ilgesnį pranešimą padarė kun. 
dr. Pr. Gaida apie Kanados vaka
rų apylinkes. Jose dar tebegyve
na, pagal 1961 m. visuotinio su
rašymo duomenis, apie 5000 lie
tuvių, tačiau išsisklaidymas dide
liuose plotuose k^rta lietuvybės 
šaknis. Siūlė asmeninį ryšį ir kul
tūrinės paramos teikimą iš rytų. 
Reikalas paramą teikti iš vienos 
pusės ir neturėjimas tam lėšų iš 
kitos pusės sukėlė ilgesnes disku
sijas.

Lietuvių Diena
Išrinkus valdomuosius orga

nus, kurie jau paskelbti pr. “T. 
Ž.” numeryje, buvo dar ilgiau su
stota ties Lietuvių Diena ir kai- 
kuriais statutiniais klausimais.

Lietuvių Diena 1966 nutarta 
rengti Darbo Dienos savaitgaly
je. Po ilgesnių diskusijų nutarta 
tuo reikalu kalbėtis su Toronto ir 
Otavos apylinkėmis. Torontui jau 
atėjo eilė, o Otavoje tokia diena 
dar nėra buvusi.

Dar kartą patvirtintas nutari
mas, kad pusė Lietuvių Dienos 
gryno pelno skiriama krašto val
dybai. Šių metų Lietuvių Dieną 
rengusios St. Catharines apylin
kės pir. J. Alonderis pranešė, kad 
į krašto valdybos iždą bus įnešta 
$400. Taip pat iš anksto nutarta, 
kad 1967 m. Lietuvių Diena bus 
rengiama Montrealyje ryšium su 

eigos verčia jį nuošaliai laikytis 
nuo lietuviškos veiklos. V. Jasiū- 
naitė, baigusi filologinius moks
lus Toronte, aplankė su sesute 
Ispaniją bei kitus Europos kraš
tus. Ji savo įspūdžius laisvai pasa
kojo lietuvių kalba. Jeigu ir kiti 
Sudburio jaunuoliai taip kalba 
lietuviškai, tai galima sušukti 
“bravo!” Gal kiek kitokios nuo
monės apie savo šeštad. mokyk
lą yra patys jos mokytojai. Be di
delio entuziazmo kalbėjo apie 
darbą šeštad. mokykloje mokyt. 
M. Venskevičienė, kuri, šalia 
kun. Sabo, bene ilgiausiai yra ta
me darbe ištvėrusi. Ji ypač pagei
davo didesnio dėmesio liet, mo
kyklai iš tėvų pusės. Su kitais 
mokytojais neteko išsikalbėti. 
Mat, atostogos ... Šiuo metu mo
kyklai vadovauja mokyt. G. Lum- 
bienė. Per praėjusius 15 metų 
mokykloje dirbo, be jau minėtų, 
J. Gabrėnienė, Vyt. šadreika. J. 
Vaičeliūnas, A. Kusinskis, L. Re
meikienė. Vyt. Grinius, B. Zlat- 
kienė. Visi jie turi kuo skųstis, 
bet turi kuo ir džiaugtis. Jie iria
si prieš stiprią srovę, tačiau ma
to ir pasigėrėjimo vertų pragied
rulių, kurie turėtų gaivinti jų at
eities viltis.

Aplamai, Sudburio apyl. valdy
ba, kapelionas, mokytojai į jau
nimą kreipia daug dėmesio, nors 
dažnai sutinka nelengvų kliūčių. 
Porą kartų buvo suorganizuota 
mokyklinio jaunimo vasaros sto
vykla. Šiemet ji nebuvo organi
zuojama — patarta jaunimui vyk
ti į stovyklą Toronte. Ateityje va
dovai, rodos, numato organizuo
ti stovyklą kartu su Sault Ste. 
Marie lietuviais.

Muzikai ir kanklininkai 
Jau buvau girdėjęs, kad Sud

bury gyvena jaunas akordeonis

Prieš keletą metų Sudburį ir kaikurias lietuvių kolonijas Kanados 
vakaruose aplankė su koncertais sol. J. Liustikaitė (vidury) ir muz. 
kun. Br. Jurkšas

ten vykstančia Kanados šimtme
čio ir pasauline paroda.

Jaunimo kongreso 1966 m. nu
tarta Kanadoje nerengti, bet vi
sus kviesti dalyvauti Pasaulio 
Liet. Jaunimo Kongrese liepos 
pradžioje Čikagoje.

Statuto keitimas
Daugiausia sustota ties Kultū

ros Fondo statutu. Konstatavus, 
kad prieš dešimtmetį priimtas 
statutas jau paseno, o naujas dar 
nėra paruoštas, nutarta senąjį 
statutą suspenduoti, pavesti kraš
to valdybai paruošti naują pro
jektą sekančiai krašto tarybos 
sesijai, o tuo tarpu leisti darbus 
organizuoti naujais pagrindais, 
nebenaudojant Kultūros Fondo 
vardo ir paskirstant buvusio Kul
tūros Fondo darbą trims atski
roms sekcijoms: kultūros, švieti
mo ir jaunimo. Taip pat nutarta 
panaikinti atskirą Kultūros Fon
do iždą, viską suvedant į vieną 
krašto valdybos iždą ir skiriant 
jai 60% viso solidarumo mokes
čio.

Tarybos narys iš Windsoro p. 
Januška siūlė padaryti pataisų 
krašto tarybos rinkimo taisyklė
se. Nutarta pavesti valdybai tą 
reikalą išstudijuoti ir pateikti pa
keitimus kitai tarybos sesijai.

Pagaliau rezoliucijų komisijos 
pirm. J. Matulionis pasiūlė eilę 
rezoliucijų, kurios priimtos ir bus 
skelbiamos atskirai.

Apskritai, visas suvažiavimas 
vyko labai sklandžiai ir per šeše
tą valandų išsprendė visą eilę 
klausimu. A.t

ĮDOMIAUSIOS ANTRAŠTĖS’
Niujorko madų žurnalas “Mc

Call’s” užklausė 150 amerikiečių 
moterų laikraštininkių bei re
daktorių, kokios antraštės ar te
mos labiausiai patrauktų jų skai
tytojų dėmesį. Pirmoj vietoj buvo 
atsakymas: “Jaquehne Kennedy 
vėl išteka”. Antroj vietoj: “Visos 
tautos pasirašė taikos sutartį”. 
Toliau iš eilės sekė kitos antraš
tės: “Moteris išrinkta JAV pre
zidentu”; “Našlės atleidžiamos 
nuo turto mokesčių”; “Žmonių 
gyvenama mėnulyje”; “Rojuje 
žmogus nupuolė ne dėl Jievos 
kaltės”; “JAV valdžia apdėjo 
viengungius mokesčiais”; “Gali
mas staigus suliesėjimas”. Pasku
tinę vietą gavo antraštė: “Šian
dien vakare galima lankyti Ričar
dą Burton”.

tas Algis Petras Kusinskis. lai
mėjęs visą eilę premijų įvairiose 
miesto varžybose. Pasirodo, jis 
mielai dalyvauja ir lietuvių po
būvių programose, padeda savo 
tėvui vargoninkauti liet, pamal
dų metu, retkarčiais pasirodo te
levizijoj, su savo kapela groja sa
lėse. Neabejotinai, tai talentingas 
jaunuolis, ir jeigu jis dar gero
kai padirbės, pasitobulins, galės 
augštai iškilti kanadiečių visuo
menėje.

Muzikos srityje taip pat gra
žiai reiškiasi Danguolė Remeiky- 
tė — vargoninkauja kanadiečių 
bažnyčioje, lanko vargonų kur
sus ir stengiasi šio meno neap
leisti.

Bene vienintelę kanklininkų 
grupę visoj Kanadoj turi Sudbu
rio lietuviai. Jos vadovas — p. 
Semežys iš Krekenavos. Užėjęs 
pas jį radau 4 kankles, atsiųstas 
iš Lietuvos. Jos atrodo labai dai
liai, ir jaunimas domisi jomis. P. 
Semežys išmokė kankliuoti kelias 
lietuvaites, kurios, apsirengusios 
tautiniais drabužiais, jau nekarta 
yra dalyvavusios lietuviškose 
programose. P. Semežienė, kilu
si nuo Ašmenos, pasakojo, kad 
kanklininkų repeticijos vyksta jų 
bute. Esą. kai susirenka jauni
mas. tai ne tik kankliuoja, bet ir 
dainuoja ... Kalbėdami su p. Se- 
mežiu prisiminėm V. Kadžį, kuris 
neprikl. Lietuvoje išmokė kank
liuoti daug jaunimo Kėdainių 
gimnazijoj, Krekenavoj ir kitur. 
Atėję bolševikai jį suėmė ir pra
žudė . .. Apgailestavom, kad iš
eivijoj mažai kas domisi kanklė
mis, skudučiais, šalia taut, šokių, 
kurie yra nesvetimi ir Sudburio 
liet, jaunimui, tai būtų lietuviš
kojo gvvenimo praturtinimas.

Pr. G.
(Bus daugiau)
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@ PAVERGTOJE, TEVW
LIETUVIAI PASAULYJE

DIDŽIOJI KOMEDIJA
“Tiesa” paminėjo komunistinės že

mės reformos 25 m. sukakti, pakar
todama savo 1940 m. rugsėjo 26 d. 
vedamojo žodžius: “Su nepaprastu 
džiaugsmu sutiks Lietuvos darbo 
valstietis didžią kariuomenę matinin
kų, kurie išeis šiandien į Tarybų 
Lietuvos laukus. Jie pasitiks juos 
džiaugsmingai, nes gerai žino ir jau
čia, kad, atrėždami naujus sklypus, 
matininkai nubrėžia ne tik jų sklypo 
planą, bet taip pat planą i naują gy
venimą ...” Zarasų rajono “Pirmū
no” kolchozo narys Mykolas Mažei
ka ta proga pasakoja, kaip jam ko
munistinė žemės dalinimo komisija 
suteikusi vestuvinę dovaną — 10 ha 
žemes, kuri anksčiau priklausė Nau- 
jadvaric savininkui Starkui. Vokie
čių okupacijos metais reforma buvu
si panaikinta, bet 1945 m. Rutuliš- 
kių kaime jis antrą kartą buvęs ap
dovanotas žeme. Kas įvyko su ta do
vana. M. Mažeika nutyli, bet duoda 
suprasti: “... Gražioje sodyboje prie 
Avilių ežero dabar Įsikūrusi mano 
šeima. Abu su žmona dirbam kolūky
je. ..” Patoso pilna kompartijos 
kalba apie žemės reformą ir jos iš
dalinimą bežemiams ar mažažemiams 
yra bene didžiausias pasityčiojimas 
iš lietuvio ūkininko žemę mylinčios 
širdies. Kam gi buvo reikalingas že
mės dalinimas, jeigu iš anksto kom
partija žinojo, kad žemė vėl bus at
imta ir sujungta Į nepalyginamai di
desnius dvarus — kolchozus bei sov- 
chozus? Į ši klausimą atsako “Tie
sos” gudragalviai: “Tai buvo iš tik
rųjų didžios revoliucinės reikšmės 
Įvykis, naujais pagrindais pertvar
kant Lietuvos gyvenimą. Jis dar la
biau sutelkė Lietuvos kaimo darbo 
žmones apie Komunistų partiją ir 
Tarybų valdžią...” Taigi, kompar
tijai rūpėjo ne lietuvio ūkininko ar 
žemės darbininko gerovė, bet propa
gandinė nauda savo pačios labai jau 
abejotinam populiarumui.

PRASTI TALKININKAI
Derliui nuimti iš Lietuvos miestų 

i kolchozus siunčiami tūkstančiai 
moksleivių, tarnautojų ir Įmonių dar
bininkų. Kaikurie jų,’ matyt, jaus
damiesi moderniais baudžiauninkais, 
Į kompartijos užkrautą darbą žemės 
ūkyje žiūri pro pirštus. Zarasų rajo
no “Jaunosios gvardijos” kolchozo 
pirm. P. Tatauskas nusiskundžia vil
niečiais: “Penketas merginų iš “Vaiz
do” spaustuvės iš tiesų stengėsi, bu
vo darbštesnių ir “Bato” fabriko 
darbininkų grupėje, bet kiti, trumpai 
tariant, tinginiavo. Brigadininkams 
dažnai reikdavo ieškoti išsilaksčiu- 
sių talkininkų. O argi tai darbas? 
Vyrukai nė maistui neuždirbdavo, 
nors dirbantiems prie derliaus nu
ėmimo mokame neblogą pastovų at
lyginimą ...”

GRYBAI, VAISIAI, 
UOGOS IR DAŽOVĖS
Lietkoopsąjungos valdybos pirm. 

A. Jankauskas “Tiesos” puslapiuose 
kelia kiekvieną rudeni besikartojan
čias gyventojų aprūpinimo vaisiais

Delhi, Tillsonburg
K. L. K. MOTERŲ DR-JOS skyriaus 

veikla reiškiasi įvairiais būdais. Po va
saros darbų rugsėjo 30 d. skyriaus 
pirmininkės p. J. žiogienės namuose 
įvyko valdybos posėdis, kuriame daly
vavo ponios: Šiumienė. Rugienienė, 
Augustinavičienė. Bačiūnienė ir sky
riaus dvasios vadas kun. J. Gutauskas. 
Negalėjo atvykti ponia M. Gordon ir 
p. St. Rosenberg.

Nutarta greitu laiku pradėti platin
ti Kalėdų sveikinimo korteles ir tuo 
būdu papildyti skyriaus iždą. Spalio 15 
d. Tillsonburgo IGA krautuvėje buvo 
suruoštas pyragų išpardavimas. 
Lapkričio 6 d. Delhi lenkų salėje sky
rius ruošia pirmuosius šio rudens šo
kius Pritarta centro valdybos pirm. A. 
Sungailienės minčiai spalio 10 d. pa
maldose melstis už jaunimą ir “Tylos 
Bažnyčią” Lietuvoje, kur ateistinė pro
paganda varoma įvairiausiais būdais.

D. L. KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 
šaulių būrys Delhi, kuriam vadovauja 
St. Jakubickas, lapkričio 27 d. rengia 
didelį pobūvį — bus pašventinta bū
rio įsigytoji vėliava.

ŠEŠTADIENINĖJE MOKYKLOJE 
šiais metais dirba mokytojai: A. Rata- 
vičienė. K. Lukošius, Br. Dirsė ir vie
tos klebonas. Pasigėrėtina, kad atsi
randa pasišventusių žmonių, kurie au
koja laiką ir jėgas lietuviškam auklė
jimui ir švietimui. Iš šios apylinkės 
mokytojų 5 metus dirbo E. Augusti
navičienė, 4 metus Z. Augaitienė. apie 
6 metus jau mirusi R. Račienė.

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS ir 
bažnytinio komiteto rinkimas įvyks 
spalfo 24 d. sekmadienį tuoj po pa
maldų parapijos salėje.

ORGANIZUOJASI SKAUTAI, pir
miausia mergaičių skiltis, kuriai vado
vaus vadovų kursus baigusi Rita 
Augustinavičiūtė. Kor. 

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, morfgttig 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠERUS mokamo 4!4 % divi
dendo ii pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamos gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

ir daržovėmis problemas. Ir šiemet 
kartojama ta pati klaida — prekybi
nės organizacijos užmiršo pasirašyti 
sutartis su kolchozais. Daržovių plo
tai maži, išblaškyti po visus kolcho
zus, o, be to, dėl nepalankių gamti
nių sąlygų agurkų ir pomidorų der
lius esąs labai menkas. Negeresni 
reikalai ir su obuoliais, kurių šiemet 
obelys davusios visu trečdaliu ma
žiau, negu pernai. Dėl šios priežas
ties bus superkamas visas obuolių 
derlius — netgi ankstyvieji ir ne
standartiniai obuoliai. A. Jankauskas 
siūlo raugti daugiau kopūstų, o gry
bų bei uogų rinkimui panaudoti mo
kinius, pensininkus, atostogaujančius 
darbininkus ir tarnautojus, parūpi
nant jiems transporto priemones. 
Jis taipogi bara grybų supirkimo 
punktus, kad lig šiol būdavo perka
mi tik baravykai ir voveruškos, nes 
Šios rūšies grybus lengviausia yra 
nuvalyti ir perdirbti. Komunistini 
dėmesį šiemet, girdi, reikia skirti ir 
kitiems mažiau populiariems gry
bams. Vartotojų kooperacija Įparei
gota išplėsti vaisių ir daržovių su
pirkimą ir padidinti konservavimo 
įmonių darbą Kapsuko mieste. Ro
kiškyje, naujai atidaromame Varė
nos fabrike. Planuojama statyti kon
servų Įmones Biržuose ir Joniškyje. 
Dvigubai daugiau gaminių yra paža
dėjusi Naujosios Vilnios vyno ga
mykla, Trakų ir Švenčionėlių vaisių 
sulčių gamyklos. Tas, žinoma, neiš
sprendžia agurkų ir pomidorų trū
kumo — šių daržovių nemažą kiekį 
teks atsigabenti iš kitų respublikų. 
A. Jankauskas prisipažįsta, jog var
totojo poreikius būtų lengviau pa
tenkinti, jeigu kolchozai vaisiams ir 
daržovėms Įsitaisytų savo sandėlius ir 
netgi mažas įmonėles jų paruošimui 
bei perdirbimui.

DAINŲ ŠVENTĖS 
REPERTUARAS
Iš 28 dainų — 18 lietuvių kompo

zitorių ir 10 svetimųjų. Nevisos dai
nos žinomos, bandom spręsti tik iš 
pavadinimų jų pobūdį. Lietuvių kom
pozitorių 18 dainų pasiskirsto: liau
dies — 5. tendencingos (politinės) 
— 4, neaiškios — 9. Svetimųjų kom
pozitorių 10 dainų taip pat panašiai 
galima suskirstyti: liaudies — 3 (po 
1 latvių, lenkų ir rusų), politinės — 
5 (1 italų, 4 rusų), tarptautinių kla
sikų — 2 (R. Šumano ir L. Beetho- 
veno). Taigi, iš svetimųjų net pusė 
buvo politinės, pusė — rusų dainos. 
Tačiau iš bendro 28 dainų repertua
ro 5 teko rusams. Iš 28 dainų 9 bu
vo grynai tendencingos ar politinės.

PRIE KANADOS KRANTŲ
Newfoundland seklumos rajone iš

bandyti centrinio projektavimo biu
ro Klaipėdos skyriaus pagaminti 
nauji giluminės žvejybos Įrankiai. 
Sėkmės susilaukė kampinės tralų 
lentos, pakeisdamos ovalines. Šiais 
kampiniais tralais bus galima žve
joti net 500 m. gylyje. Egzaminą iš
laikė ir naujos konstrukcijos 19,6 m 
ešerių žvejybos tralas. V. Kst.

Sault S. Marie, Ont.
TOKIO RUDENS NEBUVO. Rugsė

jo mėn. tik 5 dienas nelijo. Ne tik kad 
lyja, bet ir peranksti atšalo oras. Rug
sėjo 29 d. vietos termometras rodė 29 
1. Farenheito, o tokio šalto rudens ne
buvo nuo 1901 m.

M. IR J. PAREIGIAI turėjo ilges
nes atostogas ir lankėsi Vokietijoje.

PRASIDĖJUS MEDŽIOKLĖS SEZO 
NUI mūsų mieste matosi vis didėjan
tis pravažiuojančių amerikiečių me
džiotojų skaičius. Gi vietinius tautie
čius medžiotojus šį rudenį “nunešė” 
Eugenijus Kutkus, pats pirmas nu
versdamas gan stambią “mūsą”.

K. IR KL. SLIŽIAI surengė tradici
nį priėmimą, kuriame dalyvavo jų Šei
mos kūmai ir bičiuliai. Jų tarpe buvo 
Vyt. ir M. Poškai, kurie savo atžalyną 
auklėja lietuviškai. Tokiose sąlygose, 
kaip mes gyvename, tai nėra smulk
mena. bet dilelio pasiryžimo rezulta
tas. J. Sk.

WINDSOR, Ont.
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA. 

Metiniame visuotiniame Bendruome
nės apylinkės narių susirinkime iš
rinkta nauja valdyba pareigomis pa
siskirstė: pirm. — R. Dumčius, ižd. 
— D. Kraniauskienė ir sekr. — P. Ja
nuška.

PAREMKIME ŽYGĮ Į JUNGTINES 
TAUTAS. — Apylinkės valdyba žy
giui į Jungtines Tautas paremti vyk
do piniginę rinkliavą aukų lapais. 
Yra prašomi visi šios apylinkės lietu
viai savo aukomis prisidėti prie šio 
reikšmingo žygio.

LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESE 
Toronte spalio 8-10 d.d. dalyvavo Ni
jolė Giedriūnaitė, Danutė Kozulytė, 
Aldona Tautkevičiūtė ir Rūta Januš- 
kaitė. Jaunimo popietės programoje 
jos gražiai pasirodė su lietuviškomis 
dainomis. Kor.

DALYVAUKIME VISI
PIRMUOSIUOSE ŠOKIUOSE
JAUNIMO CENTRE
HAMILTONE!
Rengia Aušros Vartų parapijos komitetas 
spalio 23 dienų, šeštadienį, 7.30 vai. vakaro 
48 Dundurn St. N.
Programoje: P. Babecko šešių asmenų orkestras, 

bufetas ir turtinga loterija.
Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti!

g HAMILTON
TAUTOS FONDO VEIKLA. Dabar 

tinę TF valdybą Hamiltone sudaro 
pirm. A. Vainauskas ir nariai — L. 
Skripkutė, A. Pilipavičienė, P. Saka
las, K. Norkus, K. Mileris ir St. Da
lius. Praeitais metais valdyba vykdė 
lietuvių tarpe rinkliavą ir surinko $ 
771.50 aukų, kurios pasiųstos centrui, 
pridėjus iš iždo bendrą sumą $815. 
Tais metais valdyba surengė du šokių 
vakarus, kurie irgi davė šiek tiek pa
jamų. Bendra iždo apyvarta per 1961 
m. atrodė šitaip: pajamos — perimta 
iš senosios valdybas $76.87: surinktos 
aukos $771.50; dviejų parengimų pel
nas $233.73; kitos smulkios pajamos S tų, kai buvo įsteigtas Hamiltono Tau- 
7.00: iš viso turėta pajamų S1089.10; tos Fondo skyrius. Valdyba svarsto bū- 
išlaidos — persiųsta centrui S815.00; dus kaip šią sukaktį atžymėti ir pla-i 
smulkios išlaidos vietoje S9.28; iš vi- čiau paminėti. Organizacijos gyvenime 
so išlaidų S824.28; likutis 1965 m. — 
S264.82 ižde.

Šiais metais valdyba irgi vykdo aukų 
rinkliavą, kuri pradėta pavasarį, bet 
dėl vasaros atostogų nebuvo suspėta 
pilnai užbaigti. Aukų rinkimą numato
ma užbaigti spalio mėn. pabaigoje, ninėn atsigulti pirmininkas A. Vai- 
Kas dar nespėjo savo aukos atiduoti 
arba nebuvo aplankytas namuose, pra
šomas auką perduoti betkuriam valdy
bos nariui.

Vasaros metu buvo surengti du šo-

IVANAUSKAITĖ-YVANS RŪ- [ kuri laiką padirbėjusi, įstojo i 
Vašingtono universitetą studijuo
ti tos pačios medicinos šakos — 
nursing, siekdama magistro laips
nio (Master Degree). Kaip labai 
gabi studentė, iš Amerikos val
džios gauna stipendiją: jai apmo
ka už mokslą, butą ir maistą, ir 
Rūta, be to, kas mėnesį gauna 
$250. Linkime Rūtai sukurti lie
tuvišką jaunos kartos lietuvių 
mokslininkų šeimą! Sk. St.

TA yra ankstyvesnės mūsų emi
gracijos Ivanausko ir Nelės Vi- 
liūnaitės vienturtė duktė, gimusi 
Kanadoje. Vidurini mokslą baigė 
Hamiltone Centrai gimnazijoje. 
Po to baigė gail. seserų kolegiją 
— College of Holy Name, Oak
land, Calif. Kuri laiką padirbėju
si savo profesijoje, Įstojo i Co
lumbus, N. Y., universitetą ir ji 
baigė 1963 m. B.Sc. laipsniu. Vėl 

PADĖKA
Mirties angelui, š. m. spalio 25 d. pakvietus Amžinojon Švieson, 

mylimą vyrą, mielą tėvą, brolį ir senelį a. a. Joną Vizgirdą, — šią per
pildytą didelio žmogiško skausmo ir liūdesio valandą mus raminusiems 
ir nuoširdžiai užjautusiems tebūna leista mums tarti nuoširdų padėkos 
žodį: didžiai gerb. Hamiltono lietuvių A. V. parapijos klebonui prela
tui dr. J. Tadarauskui už atkalbėtas rožinio maldas; atlaikytas šv. Mi
šias, pasakytus turiningus gilios religinės minties, raminančius pa
mokslus ir už palydėjimą į amžino poilsio vietą; gerb. kun. Br. Jurk- 
šui, padėjusiam giedoti egzekvijas, vargonavimą šv. Mišių metu ir gie
dojimą solo; gerb. T. Tarcizijui, O.F.M. ir T. Kornelijui. O.F.M. už at
laikytas šv. Mišias ir pasakytą guodžiantį pamokslą; didžiai gerb. Mont
realio lietuvių A. V. parapijos klebonui T. Pečkiui. S.J., už sukalbėji
mą rožinio ir šv. Mišių auką; gerb. T. St. Kulbiui, S.J., už lankymą kop
lyčioje: Tėvui J. Kubiliui, S. J., T. Borevičiui, S.J. ir T. Aranauskui, 
S.J., Čikagoj už šv. Mišių auką ir pareikštą užuojautą; didžiai gerb. dr. 
J. šemogui per eilę metų taip rūpestingai saugojusiam a. a. Jono svei
katą; mūsų mieliems kaimynams p. Kdulakių. p. Burbų, p. Juodkojų 
šeiihoms ir nuoširdžioms ponioms (Ham.), mus raminusiems ir taip 
daug padėjusiems; mūsų mieliems giminėms, gausiai susirinkusiems 
paskutiniam atsisveikinimui; mieliems Montrealio. Hamiltono ir To
ronto lietuviams už gausų dalyvavimą laidotuvių koplyčioje, rožinio 
maldoje, pamaldose ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Nuoširdi padėka visiems už užprašytas šv. Mišias, gėles, pareikštas 
žodžiu, laiškais, spaudoje ir telegramomis užuojautas.

šią valandą trūksta žodžių padėkai išreikšti už tai. kad parodėte 
tiek daug meilės, supratimo ir geros širdies. Teatlygina Jums gerasis 
Dievas!

Ilsėkis ramybėje, mylimas Vyre, mielas Tėve. Broli. Seneli svetingo
je Kanados žemėje, nebesulaukęs valandos grįžti Į gimtosios žemės lau
kus Suvalkijos lygumose, kur savo rankomis sėjai ir kurią taip mylėjai.

Esi visų mūsų su didžiu skausmu, didele pagarba ir meile palydė
tas. bet nepamirštas!
NULIŪDĘ: žmona, dukterys, sūnūs, brolis, marčios, žentai ir anūkai

kių vakarai lietuvių mėgiamoje vieto
je Brant Inn. Burlingtone. Pirmieji šo
kiai per Victoria Day gegužės mėn. 24 
d. davė Tautos Fondui $188.91 pelno, 
o antrieji per Dominion Day — $151. 
60.

Valdyba šiais metais dar rengia pas
kutinius šokius prieš adventą lapkričio 
27. šeštadienį. Jaunimo Centro patal
pose. Todėl visi prašomi atsiminti šią 
datą ir rezervuoti šį vakarą smagiam 
pasilinksminimui gražiose naujose pa
talpose paremiant Tautos Fondo veik
lą.

Kitais metais pavasarį sueina 15 me-

15 metų tarpas jau yra žymus laikotar
pis. per kurį daug darbų atlikta ir su-; 
kelta didelės sumos TF naudai. Todėl į 
našaus darbo sukaktis verta tinkamai 
paminėti.

Buvo staigiai susirgęs ir turėjo ligo-

nauskas ir valdybos narys P. Sakalas. 
Abu jau yra grįžę iš ligoninės ir svei
ksta namuose. Linkime greito pasvei
kimo ir grįžimo prie įprasto darbo.

St. D.

Hamiltono AV parapijos komitetas

AflESTO BIBLIOTEKŲ LITUA
NISTINĖ ENCIKLOPEDIJA. KLB Ha 
m Itono apylinkės valdyba, pirminin
kaujama Kazio Mikšio, užsakė Hamil
tono miesto centrinei bibliotekai J. 
Kapočiaus leidžiamą anglų kalba litua
nistinę enciklopediją, kurios numato
ma išleisti šešis tomus. ši valdyba 
taip pat buvo užsakiusi B. Kviklio 
“Mūsų Lietuva”, kurios du pirmieji to-. 
mai yra jau įteikti ir suinteresuotieji 
gali gauti tenai pasiskaityti.

1953 m. apylinkės valdyba, pirmi
ninkaujant inž. J. Kšivickui, užsakė 
miesto bibliotekai “Lietuvių Enciklo- 
peliją”, o sekančių valdybų kadencijos 
toliau tęsė ir apmokėdavo prenumera
tas ir dabartiniu metu miesto bibliote- 

' kos antrame augšte, tarp kitų enciklo- 
' pedijų. stovi išrikiuoti LE 33 tomai.

Taip pat bibliotekoje yra ir kitų 
lietuviškų knygų skyrelis, kuris yra 
pirmame augšte. Laikas nuo laiko rei
kėtų šį skyrelį papildyti naujai išleis- 

; tomis lietuviškomis knygomis, ši pa- 
' reiga tektų apylinkės valdybai, nes šis 
’ skyrelis įsteigtas 1957 m. apylinkės 
valdybos, pirmininkaujamos inž. A. 
Jazbučio. Ji nupirko pirmąsias lietu
viškas knygas.

Minint apylinkės valdybos nuopel
nus. reikia paminėti, kad tais pačiais 
1953 m. mons. dr. J. Tadarauskas, už
sakydamas sau LE, užsakė kitą komp
lektą ateitininkų vedamai bibliotekai. 
Per ištisą dešimtmetį jis mokėjo už du 
LE egzempliorius.

NESUTVARKYTAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SKYRIUS centrinėje bibliote
koje, Main St. W. Nors užrašas yra 
“Lithuanian”, tačiau daugumą knygų 
sudaro kroatų, vengrų ir lenkų leidi
niai, kai tuo tarpu daugumas mūsų 
knygų sudėta tų tautų skyriuose. Vie
tos L. B-nės valdyba turėtų tuo pasi
rūpinti. juo labiau, kad toje bibliote
koje dirba ir viena lietuvaitė. K. B.

HLSK KOVAS spalio 30 d. rengia 
pasilinksminimą. Ankstyvesni sporti
ninkų parengimai visuomet susilauk
davo didelio susidomėjimo, tad reikia 
tikėtis, kad ir šį kartą Jaunimo Cent
ro salė bus užpildyta netik sportinin
kais, bet ir jų rėmėjais.

PIRMIEJI ŠOKIAI. — Aušros Var 
tų parapijos komitetas rengia Jaunimo 
Centre pirmuosius šokius spalio 23 d., 
šeštadienį, šokiams gros Vyt. Babec- 
ko orkestras. Veiks loterija ir savas 
bufetas. Komitetas kviečia visus gau
siai dalyvauti. Pradžia 7.30 v.v. Įėji
mas tik $1.50.

JAUNIMO VEIKLA. — Parapijos 
salėje savaitės eigoje visados rasi jau
nimo. Pirmadieniais parapijos sale 
naudojasi skautai, antradieniais — 
ateitininkai, trečiadieniais repetuoja 
mažųjų ir moksleivių tautinių šokių 
grupės, ketvirtadieniais — “Aukuras”, 
vad. režisorės E. Kudabienės, penkta
dieniais — jaunime ir suaugusiųjų 
chorai, vad. muziko V. Verikaičio. o 
šeštadieniais 
niais po 11 vai. pamaldų repetuoja su
augusiųjų choras ir. be to. vyksta 
įvairūs susirinkimai bei sueigos. Jau
nimo Centre repetuoja vyresniųjų 
tautinių šokių grupė, vad. G. Breich- 
manienės. Be to. Jaunimo Centro sa
le naudojasi didesnėms iškilmėms at
eitininkai. JC salėje greitu laiku bus 
įrengtos krepšinio lentos ir sportinin
kai pradės žaisti. Jaunimas turi sąly
gas praleisti laisvą laiką tarp savų, 
bet, deja, nenoriai renkasi. Trūksta 
noro ir pasiryžimo dalyvauti kultūri
niame veikime. Tėveliai paraginkite 
savo jaunimą, kad įsijungtų į organi
zacinį ir kultūrinį darbą.

JAUNIMO CENTRE statoma nauja 
didžiulė sudedama scena, kuri tiks vi
sokiems scenos pastatymams.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI da 
lyvavo su savo vėliava jaunimo kon
greso atidaryme spalio 9 d. Toronte. 
Hamiltono jaunimas gausiai dalyvavo 
kongrese.

TARPTAUTINĖ KREDITO koope
ratyvų diena Kanadoje ir kitur mini
ma spalio 21 1. Hamiltone ta proga 
bus iškilmės atidarant CUNA namams 
nupirktą naują vietovę Burlingtone, 
o vakare banketas Fisher Hotel. “Tal
kai” tos dienos iškilmėse atstovaus 
bankelio vedėjas E. Lengnikas.

VAJUS LORETO GIMNAZIJAI IR 
JAUNIMO CENTRUI Vietos vysku
pas uždėjo tam tikrą mokestį mūsų pa
rapijai Loreto gimnazijos statybai. Ta 
proga parapijos klebonas mons. dr. 
J. Tadarauskas skelbia vajų šiai gim
nazijai, kartu prijungdamas Jaunimo 
Centrą skoloms sumažinti. Rinkėjai 
aplankys parapijiečius, prašydami pa
remti šį vajų. Parapijietis pasižada 
dvejų metų laikotarpyje aukoti kas 
savaite Loreto gimnazijai ir Jaunimo 
Centrui. J. P.

BANKELIS “TALKA” užbaigė rug- 
sėjo mėnesį, pasiekdamas $934.408.92 
balansą. Narių šėrai sudarė $666.488- 
08 ir depozitai $169.045.77. Išduotos

skautės. Sekmadie-

JA Valstybės
ŽURN. VLADO MINGĖLOS 60 

metų amžiaus ir 40 m. spaudos dar
buotės sukaktims paminėti spalio 
31 d. Lietuvių Namuose, Detroite, 

. ruošiamas pobūvis.
ADV. KESTUTIS AMBROZĖ, dėt- 

roitietis, Amerikoj gimęs ir augęs 
lietuvis, leidžia savo keturis vaikus 
Į Dr. Vinco Kudirkos lituanistinę 
mokyklą.

DR. E. IR J. DRAUGELIAI iš 
Brazilijos i Ameriką parašė: “Su 
žmona apsidžiaugėme, kad ten — 
jūsų didžiausioje kolonijoje, S. Ame
rikoje, atsirado energingų idealistų 
patriotų, kurie sugalvojo Lietuvių 
Fondą. Tai dar vienas teigiamas ir 
reikalingas žygis padėti okupuotai 
tėvynei ir gelbėti lietuvybei. Nori
me savo skatiku prisidėti prie svar
baus žygio.”

TRAGEDIJA LIETUVIŲ ŠEIMOJ. 
Stasys Stagniūnas, gyv. Elizabeth, 
N.J., rugsėjo 18 d. trimis šūviais nu
šovė žmoną Agotą Stagniūnienę ir 
pats nuėjęs į policiją pasidavė. Trem
tyje Stagniūnai gyveno Kasselio sto- 

- vykioje. 1949 m. jie, šešių narių šei
ma (vyresnįjį sūnų paliko Vokieti
joje džiovininkų sanatorijoj, kurioj 
jis vėliau mirė), atvyko į JAV. Ten 
sunkiai kūrėsi, nes vienam tėvui 
reikėjo išlaikyti didelę 
vaikai paūgėjo, vienas 
eismo nelaimėje, duktė 
išvažiavo i Kaliforniją, 
nė susirado darbą ir abu dirbdami 
bei taupiai gyvendami susitaupė lė
šų ir nusipirko namą, kuri gražiai 
sutvarkė. Deja, Stagniūnų šeimoj 
ėmė maišytis nepasitikėjimo šmėk
los, kurios ir privedė prie šios bai
sios tragedijos.

A. RUŽANCOVAS, mūsų žymusis 
bibliografas, guli Sv. Elzbietos ligo
ninėje, Danville, III. Serga sunkiai. 
Gydytojai nutarė, kad būtina opera
cija. Dėl ligos “Knygų Lentynos” 
pasirodymas užsitęs.

J. KARVELIS nuo rugsėjo 1 d. 
perleido savo prekybą ir knygų lei
dyklą dukrai Diamantei ir jos vyrui 
Sauliui Grėbliūnams.

DR. A. RAČKUS, žinomas Čikagos 
lietuvis gydytojas, plunksnos darbi
ninkas ir visuomenininkas, mirė spa
lio 9 d. Velionis buvo gimęs 1893 m. 
Lietuvoje. I Ameriką atvyko 1910 
m.; padirbėjęs audimo įmonėj, pra
dėjo mokytis. 1922 m. Lojolos un-te 
gavo med. ir chirurgijos doktoratą. 
Lietuvių periodikoj gausiai rašė 
straipsnius. Vien “Drauge” sveikatos 
reikalais parašė apie 2000 rašiniu. 
Jis domėjos numizmatika, organizavo 
parodas, redagavo laikraščius. Už 
nuopelnus Lietuvai 1935 m. apdova
notas Vytauto Didž. UI I. ordinu ir 
Šaulių žvaigžde. Palaidotas spalio 
mėn. 13 d.

ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ Čika
goje vadovybė skelbia, kad netolimoj 
ateity pradėsianti plataus masto ka
pinių atnaujinimo programą. Numa
tyta pagerinti bendrą kapinių vaiz- 
d-» ir sumažinti išlaikymo išlaidas. 
Tikimasi iki 1968 m. užbaigti numa
tytus darbus.

DU TĖVAI MARIJONAI: A. Nau
džiūnas ir J. Baltrušaitis atšventė 
savo kunigystės 25 m. jubilėjų. Abu 
marijonai yra daug darbavęs! tarp 
lietuvių JAV ir Argentinoj. Jie abu 
gimė JAV.

KUN. V; MARTINKUS, BALFo 
pirm., ir kun. L. Jankus, reik, vedė
jas, praleido visą mėnesį Europoje 
ir BALFo labui daug nuveikė. Kar
tu ar atskirai buvo aplankyta dauge
lis tremtinių kolonijų, prieglaudų, 
sanatorijų ir pavienių šeimų; pada
ryti vizitai Lietuvos atstovams Lon
done ir Romoje, lankyti JAV kon-

šeimą. Kai 
sūnus žuvo 
ištekėjo ir 
Stagniūnie-

paskolos — asmeninės $371.247.20 ir 
nekilnojamo turto-pirmųjų mortgičių 
$418.289.83. Iš viso nariams išskolin- 
ta yra 789.537.03. Kasoje-banke buvo 
grynais pinigais $59.878.13. Grynas 
pelnas už 9 mėnesius $29.340.91.

Per rugsėjo mėnesį į bankelį įsto
jo 12 naujų narių, tad bendras narių 
skaičius dabar yra 895. Depozitorių 
yra 230 ir skolininkų 279. Kredito ko
mitetas per šį mėnesį apsvarstė ir lei
do išduoti naujų paskolų 15 narių 
$34.020.00 sumai. .

Spalio 8 d. įvykusiame benkelio val
dybos posėdyje buvo nutarta išduo
dant pirmiesiems mortgičiams pinigus 
padidinti iki 66%% turto vertės. Iki 
šiol nariams buvo išduodama tos pa
skolos tik 60% turto vertės. Padidi
nus šį procentą, galima bus gauti di
desnę sumą pinigų ant to paties tur
to, tačiau neperžengiant nustatytos 
$15.000.00 sumos.

SPAUDOS BALIUS visai jau nebe
toli, lapkričio 6 d. Programą išpildys 
Klevelando “Vėjūnių” kvartetas. Bus 
renkama spaudos baliaus karalienė ir 
kitos staigmenos. Kviečiame visus 
ruoštis šiam tradiciniam spaudos ba
liui.

PRIMENAME VISIEMS “TALKOS” 
NARIAMS, kad spalio mėnesis yra pa
togiausias perkelti pinigus iš banko į 
bankelio sąskaitą be nuostolio sau, 
nes bankai šį mėnesį prirašo nuošim
čius. Pinigai dabar labai reikalingi vis 
augančiam paskolų pareikalavimui 
patenkinti, nes nebeužtenkant savų 
pinigų teko net $42.000.00 pasisko
linti iš Ont. Credit Union League. To
dėl nariai, turintieji laisvo pinigo, pra
šomi perkelti savo sutaupąs į bankelį 
tuo padidinant galimybes geriau pa
tarnauti kitiems nariams. Visų narių 
pastangomis jau artėjame prie mili
jono dolerių balanso. SL D.

sulatai, karinės įstaigos, vokiečių 
sostinė ir vokiškos šalpos organiza
cijos, jieškant paramos Vasario 16 
gimnazijai. Aplankyta ir saleziečių 
gimnazija Italijoj. Romoje Įkalbėtos 
kelios juostos pranešimams į Lietu
vą. BALFo vadovybė smulkiai susi
pažino su kritiška Vasario 16 gimna
zijos būkle ir dalyvavo dviejuose 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos posėdžiuose.

Vokietija
BALFO VADOVYBĖS PASTAN

GOS nedaug teatnešė materialinės 
naudos Vasario 16 gimnazijai. Visos 
lankytos vokiečių įstaigos davė gra
žius pažadus, bet pažadais vaikų ne
pamaitinsi. Visi gyrė lietuvių pastan
gas šviestis, tačiau pagyrimais vaikų 
neišmokslinsi. Visi buvo patenkinti 
gimnazijos atskaitomybe ir taupu
mu, bet dėl to ižde pinigų neatsiran
da. Tuo tarpu tik kat. šalpos orga
nizacija Caritas davė 15.000 DM, bet 
jų* neužtenka nei dviem savaitėm 
mokyklą išlaikyti. BALFo centro 
valdyba paskyrė S5000 (buvo prašy
ta $25.000) gimnazijai ištaikyti, bent 
kol sukrus jos rėmėjai.

Italija
LIETUVIAI TELEVIZIJOJ. Pa

grindinėje Italijos televizijos progra
moje buvo parodyta Venecuelos lie
tuvių jaunimo grupė, kuri Karakas 
mieste savo tautiniais šokiais pa
sveikino ten besilankiusį Italijos res
publikos prezidentą Saragat. Vene
cuelos lietuvių grupė televizijos žiū
rovų dėmesį atkreipė savo gražiais 
tautiniais drabužiais. Televizijos pra
nešėjas iš Karakas, pristatydamas 
lietuvius, išreiškė savo nuoširdžias 
simpatijas kenčiančiai Lietuvai.

XI TARPTAUTINIS RADIJOLO- 
GŲ KONGRESAS, kuriame dalyvavo 
keli tūkstančiai rentgeno specialis
tų iš viso pasaulio tautų, Įvyko Ro
moje. Dalyvių tarpe buvo ir radijo- 
logijos prof. dr. Eugenijus Gedgau
das su žmona, atstovaujantis Minne- 
apolio universitetui Minnesotos vals
tijoje, ir radiologas dr. Kazys Amb- 
rozaitis su žmona iš Gary, Ind. Visi 
kongreso dalyviai rugsėjo 25 ČL buvo 
priimti Šv. Tėvo Pauliaus VI audien
cijoje.

JUODAS LIETUVIUKAS. BALFo 
reik, vedėjas kun. L. Jankus, aplan
kęs saleziečiu gimnaziją Italijoj, ši
taip parašė: “Labai nustebau, kai 
kelių berniukų tarpe pamačiau juo
duką. Maniau, kad tai svečias iš Af
rikos ir vos nepadariau klaidos jį 
užkalbindamas. Tai nors juodas, bet 
tikras lietuviukas iš V. Vokietijos, 
kuris kitos kalbos, kiap lietuvių, ir 
nemoka. Tėvai vienuoliai pasakojo, 
kad turėjo daug vargo, kol Įvykdė 
integraciją, nes balti lietuviukai ne
norėjo tikėti, kad yra ir juodų lie
tuvių. Tik griežta disciplina pavyko 
išlaikyti Įstaigos tvarką, o dabar 
niekas klausimo nekelia, išskyrus pi
ligrimus iš JAV”.

Britanija
PLB PIRM. J. J. BACIŪNAS vie

šėjo Londone; padarė keletą prane
šimų apie Bendruomenės veiklą ir 
ateisiančiais metais Įvyksianti lietu
vių jaunimo kongresą. Svečias domė
josi Britanijos lietuvių gyvenimu.

PREKYBININKAS I. TUNYS iš 
Australijos lankėsi Londone. Sve
čias Adelaidėje yra LAS skyr. pir
mininkas, todėl Londono draugai su
ruošė susipažinimo vakarienę.

ROMANA RATAITĖ, dail. Vacio 
ir balerinos Reginos (Drazdauskai- 
tės) Ratu duktė yra baleto šokėja. 
Australijos “The Herald” atspaude 
nuotrauką, kurioje pavaizduota Ro
maną (sėdinti ant kito baletininko 
peties) iškeliaujanti su Australijos 
valstybiniu baletu gastrolėms. Aust
ralijos valstybinis baletas aplankys 
eile valstybių Europoje, o po to už
suks į Ameriką ir Japoniją. Šiuo me
tu baletas gastroliuoja Britanijoj.

Kolumbija
MARIJA ELVIKIENĖ, sulaukusi 

74 m. amžiaus, nuo širdies smūgio 
staiga mirė rugsėjo 13 d. Medely
no mieste, Kolumbijoj. Liko liūdin
tis vvras ir sūnus, kuris gyvena 
prie Bogotos miesto. Velionės vy
ras yra naujai pastatytų 
Namų prižiūrėtojas.

KUN. M. TAMOŠIŪNAS 
jai išrinkta Bendruomenės
stengiasi j lietuvišką veiklą įtrauk
ti jaunimą. Naujuose Lietuvių Na
muose įrengtas kambarys jaunimo 
susirinkimams. Ten taip pat bus 
įsteigta lietuviškų knygų biblioteka, 
šachmatų stalas i rkt.

INŽ KĘSTUTIS KALĖDA spalio 
pradžioj tarnybos reikalais išskrido 
į JAV.

Lietuvių

su nau- 
valdyba

Naujoji Gvinėja
TĖVAS PIJUS SARPNICKAS • 

SHARP, OFM, dirba kaip misionie
rius raupsuotųjų kolonijoj. "TŽ” bu
bo rašyta, kad jis ketina persikelti į 
Australiją. Laiške redakcijai jis ra
šo: “Jau daugiau kaip metai gyvenu 
tarp akmens amžiaus kultūros žmo
nių Naujosios Gvinėjos saloje ant 
ekvatoriaus Ramiajame vandenyne ir 
čia skelbiu krikščionybę tarp raup
suotu vietinių gyventoją. Australijo
je nesu gyvenęs ir nemanau ten vyk
ti”. Dabartinis jo adresas: Rev. Pins

tape — via Wewak. New Guinea. 
Paruošė Pr. AL
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Pastabos, pastabėlės
EDVARDAS ŠULAITIS j »

darni, mūsų inteligentai nuolatos 
mėgsta amerikiečiams prikaišioti, 
būk jie tik dolerius medžioti te
moka, nors man rodosi, kad tiktai 
ten, kur yra pakankamai turtų, 
idealizmas ir optimizmas tepasi
reiškia. Parodykite susimildami 
man šalį, kuri pristeigė tiek mo
kyklų, muziejų, knygynų, ligoni
nių, universitetų, laboratorijų, 
prieglaudų etc. privačiu duosnu- 
mu, kiek turtuoliai Amerikoje!”

Taip rašė buvęs žymus Ameri
kos lietuvių veikėjas dr. J. Šliū
pas 10 metų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvėms paminėti 
Lietuvos Šaulių Sąjungos išleisto
je knygoje 1928 m.

Iš tiesų, dr. Šliūpas tomis die
nomis, atrodo, buvo teisus cha
rakterizuodamas Lietuvos inteli
gentus. Nes dabar, tų inteligentų 
dalis, jau atvažiavusi į svetingąją 
Ameriką nieku kitu neužsiima, 
kaip tik besaikia Amerikos kri
tika. Ir ko tik šioje šalyje jie ne
beranda? Daugiausia baisių daly
kų, o gerų — mažai. Jų ašmeni
niai nepasisekimai šioje šalyje 
neturėtų būti vertinimo mastu 
kraštui, kuris tiek daug gero pa
darė lietuvių bei kitų tautų išei
viams ir davė žymiausią Įnašą pa
saulio mokslui bei kitose šakose.

‘•Chicago Sun-Times” televizi
jos programų kritikas Paul Mol
loy, rašydamas apie naują seriji
nę komediją (rodoma penktadie
nių vakarais per CBS televizijos 
tinklą Amerikoje) “Hogan’s He
roes”, pastebėjo, jog laikas yra 
užmiršti nacių darbus, o daugiau 
stengtis vaizduoti komunistų vei
ksmus. Šioje serijoje pagrindi
niais veikėjais yra Hitlerio armi
jos kariai ir amerikiečiai belais
viai. Čia daugiausia iš vokiečių 
juokiamasi, keliami aikštėn jų 
žygdarbiai, nubrėžiama nacistinė 
filosofija ir kt.

Kaip rašo minėtas žurnalistas, 
šiuo metu iškilo kita daugiau dė
mesio verta jėga — komunizmas, 
kuris grasina pasauliui. Jis mini 
Lietuvą. Latviją ir Estiją, komu
nistu pagrobtus kraštus. Apie tai, 
Paul Molloy nuomone, reikėtų 
daugiau ir televizijoje rodyti, o 
senuosius nacių darbus palikti ra
mybėje.

Kalbant apie šią televizijos se
rijinę programą, reikia pažymėti, 
jog joje šalia daugelio vyrų vie
nintelę pastovią moters rolę turi 
latvaitė Cynthia Lynn. Ji yra gi
musi Latvijoje ir prieš kraštą už
imant rusams, kartu su tėvais pa
sitraukė i Vakarus. Vėliau yra gy
venusi Vokietijoje, o iš jos atvyko 
į Ameriką. Ji laikraštininkams, 
kurie teiravosi apie jos rolę ir 
darbą televizijoje, pareiškė: “Tai 
nėra darbas, o svajonė. Irjsati ro
lė yra labai puiki, kadangi netu
riu jokios konkurencijos” (ji yra 
vienintelė moteris šioje progra
moje.

Lietuviškų pavardžių ir apla
mai pasižyminčių lietuvių galime 
visur užtikti. Štai, šiemet'Kolum
bijos mieste, Missouri universite
to patalpose buvo surengta 22-ji 
metinė “Annual Pictures-of-the- 
Year” foto paroda. Joje, kiek su
žinojome iš amerikiečių spaudos, 
dalyvavo ir Joe Rimkus, dirbantis 
“Miami News” laikraštyje. Jo šio
je parodoje išstatyta nuotrauka, 
vaizduojanti pasaulio bokso meis
teri Cassius Clay buvo specialiai 
atžymėta ir atspausdinta ameri
kiečiu žurnale “Saturday Re
view”.

Neseniai amerikiečių spaudoje 
teko skaityti aprašymus apie lie
tuvių kilmės vyrą Joe Balsi, ku
ris pasižymėjo kaip geras bilijar
do žaidėjas.

Amerikiečių knygų bibliografi
joje užtikome vieną knygą, kurio
je yra kalbama apie lietuvius ka
ro belaisvius, pakliuvusius i so
vietų nelaisvę. Knyga vadinasi 
“Kelias i nežinią” (“The Road to 
Nowhere), turi 382 psl., išleista 
1964 m. Henry Regnery b-vės Či
kagoje. Jos autorius — Joseph 
Mackiewitz.

• • •
Spalio mėnesio pirmoji pusė 

yra skiriama Vilniui prisiminti, 
įvairiose Amerikos ir Kanados 
vietose yra rengiami Vilniaus 
Dienos minėjimai ar panašiai. Ry
šium su šiais minėjimais parinko
me žymiųjų lietuvių išsireiškimų, 
pasakytų prieš 40 ar daugiau me
tų, kuriuose yra minimas Vilnius.

Vilniui vaduoti Sąjungos pirm, 
prof. Mykolas Biržiška yra pareiš
kęs: “Lietuva tol bus gyva, kol 
ji eis Vilniaus keliu. Vilniaus iš
sižadėjusi, niekam ji nebus reika
linga — nei mums bei pasauliui, 
ji bus kaimynų išdraskyta ir pra- 
rvta. Kiekvieną, kuris išsižada 
Vilniaus, išmesčiau iš lietuvių 
tautos kaip numirėli”.

Lietuviai savanoriai, atsitrauk
dami iš Vilniaus 1919 m. sausio 
5 d., skelbė tokius žūkius: “Grei
čiau ugnis užšals i ledą, negu lie
tuvio krūtinėje užges Vilniaus 
meilė”, “šiandien pasitraukiame 
iš Vilniaus tik todėl, kad ryt i ji 
vėl sugrįžtume“.

O žymusis poetas Maironis ei
liavo:

Sunkioj kovoj už būvi
O, Vilniaus neužmiršk lietuvi!
Ten tavo bočių praeitis, 
Ten irgi tavo ateitis!

• • •
“Lietuvos inteligentuose Ame

rika ir amerikiečiai neturi gero 
vardo; mat, patys nuo idealizmo 
nutolę, o gal būt jo nė neišmany-

EMIGRANTAI JAV 
KARIUOMENĖJE

Rugsėjo 7 d. raudonosios armi
jos laikraštis Maskvoje “Krasna
ya Zvezda” pranešė, kad “JAV 
kariuomenės žvalgybos-diversijos 
dalis papildo ne tik patys blogiau
si avantiūristai, bet ir emigran
tai, pabėgę iš savo kilmės kraštų 
ir patekę i amerikiečių kariuo
menės eiles”. Pagal maskvini 
laikraštį, tų karių-žvalgybininkų 
daliniai virtę “agresijos ir provo
kacijos simboliu. Jie aktyviai vei
kę Vietname, Kuboje, jie užmu
šę patrijotus Panamoje ir buvę 
Pentagono smogiamuoju būriu, 
vykdant provokacijas Domininko
nų respublikoje”. E.

SKAITYTOJAI PASISAKO
ADV. A. JAKOBO LŪPOMIS KALBA

A. SNIEČKUS
“T. Ž.” rugsėjo 23 d. nr. išspausdin

ta str., kuris liečia adv. Antano Jako
bo apkaltinimą viso to, kas buvo ne
priklausomoj Lietuvoj. Parašyta, kad 
medžiaga paimta iš Vilniaus leidžia
mos “Tiesos”, kurioj esą A. Jakobas 
parašęs kaltinimo aktą neprikl. Lietu
vai, kurioj jis buvęs augštas pareigū
nas.

Nuo 1934 m. man teko su adv. An
tanu Jakobu bendradarbiauti Kaune. 
Tuo metu A. Jakobas buvo vidaus rei
kalų ministerijos juriskonsultu, o aš 
dirbau Generalinėje Darbininkų Atsto
vybėje Kaune. Teko su A. Jakobu pa
sikalbėti tos organizacijos įstatus ruo
šiant. kad jie būtų užregistruoti. Kai 
mudu su darbo inspektoriumi M. Liu- 
termoza nuvykom į vidaus reikalų mi
nisteriją pas juriskonsultą A. Jakobą 
tų įstatų reikalais, tai jis parodė dide
lę simpatiją kuriant tokią draugiją, 
kuri gintų darbininkų interesus valsty
biniu mastu. Kiek vėliau, kai buvo 
ruošiami Darbo Rūmų įstatymo pro
jekto nuostatai, tas pats A. Jakobas 
daug darbo įdėjo, kad tobulesnis įsta
tymo projektas būtų paruoštas, ginąs 
darbo žmonių iniciatyvą bei interesus, 
prekyboj, pramonėj, transporte. Kai 
buvo įsteigti Lietuvos Darbo Rūmai, 
adv. A. Jakobas buvo pakviestas būti 
D. R. juriskonsultu, kad darbininkų 
bylas nemokamai gintų Kaune teis
muose. Jis tas pareigas sąžiningai ėjo 

The Canada Pension Plan
KĄ JIS DUOS?

Štai kq Kanados Pensijų Planas 

duos žmonėms, kaip Esterai 
Mejerienei, 50 metų amžiaus 

mažos krautuvėlės savininkei, 
kuri per metus uždirba $5 800.

Jei Estera uždirbs tą sumą iš 
savo verslo iki 65 metų amžiaus, 
ji ir jos vyras, kuris yra invalidas 
ir negali dirbti, gali tikėtis 
mėnesinės pensijos $104.17 iš 
Kanados Pensijų Plano ir 
$75 iš senatvės pensijos —t 
iš viso $179.17 j mėnesį.
Kai jos vyras pradės gauti 
senatvės pensiją, jų mėnesinės 
pajamos pakils iki $254.17.

Jei Estera mirtų po 1967 metų 
ir būtų mokėjusi iki savo mirties 
atitinkamus įnašus, jos vyras 
gautų našlio invalidumo pensiją 
po $64.06 į mėnesį iki 65 metų 
amžiaus.
Jei Esteros mirties metu jis būtų 
jau 65 metų amžiaus, tai pagal šį 
planą gautų $62.50 į mėnesį plius 
$75 iš senatvės pensijų fondo.
Be to, Mejeris savo žmonos 
mirties atveju turės teisę gauti 
vienkartinę sumą — $500.

Visi išmokėjimai pagal šį planą 
išlaikys pastovią savo vertę. 
Tie išmokėjimai greičiausiai bus 
didesni, negu čia nurodyti, 
nes jie bus suderinti su 
besikeičiančiu pragyvenimo lygiu 
bei atlyginimų dydžiu dar prieš 
išmokant.
Kiek tas planas kainuos Jums?
Jeigu Jūs, kaip ir Estera, 
dirbate savarankiškai ir uždirbate 
$5.800 per metus, mokėsite 
per metus $158.40, t y. 3.6% 
nuo $4.400 maksimalinės sumos, 
pagal kurią aoskaičiuojami 
pensijos įnašai.
įnašus reikės mokėti dalimis, 
panašiai, kaip ir darbo pajamų 
mokestį.

Šis skelbimas yra vienas iš 
eilės paaiškinimų, kuris parodo, 
kaip Kanados Pensijų Planas 
gali būti pritaikomas paskiriems 
atvejams.

Duotas
Kanados sveikatos ir socialinės 
gerovės ministerio
The Honourable
JUDY LaMARSH patvarkymu.

penkerius metus, kartu paruošdamas 
nemaža įstatymų projektų. Per visą 
penkerių metų laikotarpį A. Jakobas 
pasirodė ne tik vienos grupės intere
sus aiškinąs ir ginąs, bet kartu neprik. 
Lietuvos reikalus ginąs ir lietuviškai 
galvojąs, o darbo ir kapitalo susikirti
me patardavo jieškoti kompromiso ke
lio. Darbo Rūmų vadovybė, A. Jakobo 
patariama, visada ėjo vidurio keliu, 
sutaikydama darbininkų ir darbdavių 
susikirtimus.

Mano žodžius galėtų patvirtinti Dar
bo Rūmų bendradarbiai, gyveną šiuo 
metu laisvajame pasaulyje. •

Taigi, “Tiesoje” paskelbtus A. Jako
bo vardu kaltinimus nepriklausomos 
Lietuvos valdininkams, kad jie esą bu
vę imperialistų ,tarnai, reikia laikyti 
A. Sniečkaus pasakytus Jakobo lūpo
mis. Pranas Fabijonas

Redakcijos pastaba. Šio laiško auto
rius primena adv. A. Jakobo darbus 
bei augštas pareigas nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Deja, autoriaus tvirti
nimas, kad “Tiesoje” paskelbti atsi
minimai, niekiną neprikl. Lietuvą, pri
skirtini A. Sniečkui, — tėra spėlioji
mas, grindžiamas praeitimi.

APIE DAINŲ ŠVENTĘ
Vienas Sibire brendęs jaunuolis 

rašo iš okupuotos Lietuvos: “... Sun
ku gyventi be tėvynės, net labai sun
ku, tai mes patys patyrėm, kada gy
venom Sibire, o dabar jau viskas pra
eity ir galima sakyti pamiršta. Nors 

ten uždirbom ir geriau, ir gamta 
graži, ir klimatas neblogas, bet čia 
viskas rodos geriau, nes čia kiekvie
noj gėlelėj bei medžio šakelėj jauti 
savą, čia ir dulkelė kelio švelnesnė 
ir brangesnė, nejučiom, bet pajunti 
tikrąją meilę savo gimtai žemei. Pri
simenu dainų ir šokių šventę Vilniu
je, kurioj teko dalyvauti. Visas Vil
nius buvo pasipuošęs ir rodos pajau
nėjęs, o kai suskambėjo 20 tūkstan
čių mišrus choras, tai tikrai rodos 
galėjo pakelti iš kapų tuos, kurie 
žuvo dėl jo laisvės. Prisiminimuo
se prabėga Maironio eilėraščio “Mil
žinkapis” žodžiai, tik nėra atsakymo 
ar skambėjo kada nors dainos žo
džiai taip garsiai, kaip kad skambėjo 
dabar. Mums, dalyviams, jau net įky
rėjo tos pačios dainos ištisus metus 
repetuojant, bet kas klausėsi, tiems 
buvo gražu. O kaip gražu buvo žiū
rėti į šokius, nes mūsų Lietuva juk 
labai daug turi tautinių šokių. Liau
dis taip pat įsismagino, kad dainos 
skambėjo iki vidurnakčio, lenkai ne 
vien gyvi, bet tur būt ir senai mirę, 
vartėsi tą naktį kapuose, nes kur tai 
girdėta jų mylimame Vilniuje-cha
mai įleido šaknis ir juos baigia su
menkinti savo dainomis ir šokiais”.

Taigi paraštėje Vilniaus dainų 
šventė autoriui tikrai galėjo sukelti 
nuoširdžius laiške išreikštus jaus
mus. Rengėjus reikėtų pagirti, nes 
repertuaras tikriausia buvo sustaty
tas ne be sunkumų iš vyresniojo 
brolio pusės. Gi mūsiškiams įvykių 
krašte vertintojams pasiūlyti kartais 
pajieškoti daugiau pozityvių momen
tų tuos įvykius vertinant. —v—

GERBIAMASIS REDAKTORIAU,
“T.Ž.” straipsnyje “Išmaldos nepa

kanka” iškeltas reikalas dėl mokyk
lų išlaikymo, ypač mažose lietuvių 
kolonijose, yra aliarmuojantis. Rei
kia ką nors daryti, nes jau 15 me
tų, kaip idealistai nemokamai dirba, 
o ir toms menkoms išlaidoms lėšų 
tenka ubagauti, daugiausia menkuose 
parengimuose iš degtinės pardavimo. 
Mano nuomone, reiktų pakelti soli
darumo įnašą iš $2 į $4 ir atleisti 
mažas kolonijas nuo elgetavimo mo
kyklom. Tiesą sakant, surinkimas 
pinigų nėra lengvas, bet čia jau ten
ka kaltė vietinėm valdybom. Pavyz
džiui pas mus, kai dabar Bendruo
menė nepolitikuoja, nebuvo atsitiki
mo, kad kas tų $2 neatiduotų. Se
niau dalis ir neduodavo aiškindamie
si, kad nerems naujos partijos. O 
kas duoda $2, duos ir $4 ir mokyklai 
nereikės elgetauti. Tada centras ga
lės tvarkyti ir mažas kolonijas. Tu
riu praktikos mokesčių rinkime — 
darbas nėra lengvas, bet nebuvo at
sitikimo, kad atsisakytų. Tiesa, ten
ka užeiti kartais kelis kartus, bet ir 
gauni. Manau tas pats ir didžiosiose 
kolonijose: įnašai nesurenkami tik 
dėl netvarkingo rinkimo. šį reikalą 
kelkite per spaudą, suvažiavimus ir 
susirinkimus. Pas mus pvz. įnašus 
visada surenkam. Jei aktyviau rinks 
visos kolonijos, tai visur ir surinks.

Su pagarba —
Stasys Jackus

KANADOS 
RINKIMAMS 
ARTĖJANT

Prieš rinkimus į Kanados par
lamentą daugiausia girdimi tik 
pažadai. Aplamai žmonėse jaučia
mas rinkimų nusibodimas, apati
ja. Susirinkimai, kur kandidatai 
kalba, labai negausūs.

♦ * *

J. Diefenbakeris, kuris dau
giausia visko žada, koncentruoja 
savo rinkimini vajų daugiausia 
mažose apylinkėse, nes žino, kad 
didesnieji miestai yra palankesni 
kitom partijom.

Pastebėtina, kad Į politinę are
ną grįžta buvę partijų šulai. J. 
Diefenbakerio priešai, nusisukę 
nuo jo, yra kandidatais šiuose 
rinkimuose.

Jį ♦

Toronto Davenport apylinkėje 
konservatorių kandidatu prieš fi
nansų min. W. Gordon (liberalą) 
išrinktas italų laikraščio redak
torius, 35 metų amžiaus Dan lan- 
nuzzi, gimęs Montrealyje. Po no
minacijos jis nesakė įprastų il
gų kalbų, tik angliškai, prancū
ziškai ir itališkai pasakė: “Aš 
žinau jūsų problemas. Aš jus su
prantu. Jei būsiu išrinktas, dirb
siu jums.” ’

% tfc

Vienintelis kiniečių kilmės 
kandidatas Douglas Jung kandi
datuoja Vankuveryje. Jis buvo iš
rinktas 1957 m., bet pralaimėjo 
1962 ir 1963 m.

❖

Žinomas Kanadoje imtyninin
kas Whipper Billy Watson kan
didatuoja Toronto East York apy
linkėje kaip konservatorius. Le
do ritulio žaidėjas Red Kelly 
šiuose rinkimuose nebekandida- 
tuoja.

* * *
Daugiausia dėmesio kreipiama 

į konservatorių šulą, J. Diefenba- 
kerio buvusį priešą, George Hees. 
Jis kandidatuoja prieš liberalų 
atstovę P. Jewett, kuri profeso
riauja Carleton universitete Ota
voje. .

* * *
Naujųjų demokratų (socialistų) 

vadas T. Douglas pareiškė, kad 
40% visų balsuotojų dar nėra ap
sisprendę už ką balsuoti. Jeigu 
jie visi balsuos už ndp, tai ši ga
lės sudaryti sekančią vyriausybę, įs į:

Kvebeko Social Credit parla
mento narys dr. Guy Marcoux 
parašė knygą, kurioje tvirtina, 
kad tuoj po 1963 m. rinkimų 6 
Kvebeko kreditistai rėmę libera
lų vyriausybę, buvo papirkti už 
$25.000. Tame reikale buvęs 
įveltas min. J. Pickersgill ir kiti. 
Min. J. Pickersgill tai paneigė. 
Be tų 6 kreditistų liberalams bū
tų reikėję sudaryti koalicinę vy
riausybę.

>*C

Buvęs Kanados premjeras 
. Louis St. Laurent, šiuo metu 83 

m. amžiaus, įsijungė į rinkiminį 
vajų Kvebeke, padėdamas L. B. 
Pearsonui. Pastarasis, kalbėda
mas prancūziškai Kvebeko mies
te, pareiškė, kad Kvebeko pro
vincija yra reikalinga Kanadai. 3:

Komunistų partija visoje Ka
nadoje tikisi išstatyti 12 kandida
tų. Jų kandidatai paprastai ne
beveda nė rinkiminio vajaus ir 
nespausdina plakatų, kad nesusi
darytų bereikalingų išlaidų. Jie 
ir taip daug nuostolių turi, nes 
kandidatai praranda savo depozi
tus po $200.

LONDON, ONT.
ŠAUNUS PARAPIJOS VAKARAS 

įvyks šeštadienį, spalio 23 d. Pradžia 8 
vai. v. Po ilgesnės pertraukos šis bus 
pirmasis pasilinksminimas gražiojoj 
Administration Building salėje. Paro
dos aikštėje — Queens parke. Pelnas 
skiriamas parapijos reikalams, šiame 
pasilinksminime numatoma ir viena 
gana didelė staigmena. Taip pat nori
ma surengti galimai turtingesnę lote
riją. Visi prašomi neatsisakyti paau
koti tam reikalui fantų. Juos įteikti D. 
Chainauskienei, P. Genčiui ar E. Dani- 
liūnui arba atnešti ateinant į pasi
linksminimą. Rengia parapijos komite
tas. Buvusieji žino/ kad šioje salėje vi
sada yra gera nuotaika. Ją dar sustip
rins geras orkestras ir... bufetas! Ir ne
šokantieji būsite patenkinti, nes... sa
vo atsilankymu paremsite parapiją, 
kuri taip stropiai rūpinasi religiniais, 
tautiniais ir kitais mūsų reikalais. 
Nuoširdžiai kviečiami gerieji kaimy
nai ir visi mūsų bičiuliai iš arti ir toli.

40 VALANDŲ ADORACIJOS IŠ
KILMES bus pradėtos penktadienį, 
spalio 29 d., 7.30 v. v. pamaldomis, 
šeštadienį Mišios 8 v. r. ir 7 v. v.; sek- 
malienį — 9 v. r. ir 5 v. v. Pusę va
landos prieš kiekvienas Mišias bus 
pradėta klausyti išpažinčių. Bus ir sve
čių kunigų. Suaugusiųjų choras giedos 
Mišias lietuviškai. Taip pat bus pro
cesija pagal liet, papročius. Praeitais 
metais ja gėrėjosi ir kitataučiai kuni
gai ir visos iškilmės praėjo labai įspū
dingai. Klebonas kviečia visus daly
vauti. D. E.
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iškilmingas Kanados lietuvių jaunimo kongreso itidarymas Toronto Prisikėlimo salėje

Lietuviai Kanados sostinėj
MES KOVOSIME IR PATAMSYJE

PRASMINGAS ŽUVUSIŲJŲ UŽ LIETUVOS LAISVŲ 
PAGERBIMAS ROCHESTERYJE, N. Y.

ir šiandien galioja; juk ne kas ki
ta, o naujo gyvenimo lotosai pa
laužia išeivio tikėjimą i savo tė
vų žemę”, — pabrėžė konsulas. 
Jis kvietė neapsvaigti, nepalūž
ti ir šventai tikėti, jog Lietuva 
vėl bus laisva.

Toliau jis akivaizdžiai nurodė 
Į nepaprastą epochini reiškinį: 
pokarini valstybinės nepriklauso
mybės sąjūdi, kuris uraganišku 
sriautu visur nušlavė kolonizmą, 
išskyrus sovietini. Savo kalbą, 
kuri paliko Ročesterio lietuviams 
gilų Įspūdi, konsulas baigė šitaip: 
“Kai senovės graikų Dionecesui 
buvo pranešta, kad priešas ties 
Termopilų miestu sutelkė tokią 
didelę kariuomenę, kad jos strė
lės gali užtemdyti saulę, jis atsa
kė: ‘Nesvarbu, mes kariausime 
patamsyje’’ ”

Meninę dali atliko p-lė Kr. No- 
meikaitė, paskambinusi M. K. 
Čiurlionio 3 preliudus op. 1, 2 ir 
3 ir Beethoveno sonatą, vad. “Pa- 
tetique”.

Solistė Birutė Čypienė laisvai, 
su giliu Įsijautimu padainavo 
“Ko vėjai pučia?” (St. Šimkaus). 
“Sielvartą” ir “Mano gintinę” 
(A. Kačanausko). Parinkti kūri
niai vykusiai derinosi su šventės 
rimtimi. Jos gražus sopranas 
skambėjo lygiai gražiai tiek že
muose pianissimo tonuose, tiek 
aukštuose registruose. Jei meist
riškai akomponavo R. Obalis.

žodžio menininkė — deklama- 
torė Iz. Žmuidzinienė pasigėrėti
nai perdavė ištrauką iš rašytojo 
Jurgio Jankaus “Naktis ant mo
rų”.

LB choras, vad. muz. J. Ado
maičio, išaugęs i puikų menini 
vienetą, Įspūdingai padainavo J. 
Zdaniaus “De profundis”. J. Nau
jalio “Ko liūdi, putinėli?”, J. Gu
davičiaus “Kur giria žaliuoja” ir 
Budriūno “O, Nemune”. Akom
ponavo R. Obalis. Visi meninin
kai ir svečio konsulo žmona bu
vo apdovanoti gėlėmis.

Pasinaudojęs proga, žygiui i 
J. Tautas remti vietos komitetas 
parinko aukų bei paplatino ženk
lelių. J. Jurkus

Dr. J. Žmuidzinas, 
Lietuvos gen. Konsulas Kanadai

Baigiant LB-nės mėnesi, pasku
tini rugsėjo sekmadienį LB vie
tos skyrius surengė gražų žuvu
siu j u Lietuvos laisvės kovotoju 
pagerbimą. Per vietos radijo be- 
tuvių pusvalandi jautrų sveikini
mo žodi i vietos lietuvius pasa
kė Lietuvos gen. konsulas Kana
dai dr. Jonas Žmuidzinas. Jis pa
sidžiaugė Ročesterio lietuvių gi
liu patrijotizmu, pagyrė juos, 
kaip vienus iš pirmųjų Įsirikia
vusių žygin į Jungtines Tautas; 
prisiminė dideli patrijotą a.a. pik. 
Pr. Saladžių. Studentų vardu 
kreipėsi i vietos jaunimą stud. 
Jonas Šipaila, ragindamas juos 
aktyviai jungtis Į Niujorko lietu
vių žygi. Valandėlę gražiai prave
dė Vyt. Žmuidzinas, svečio sūnė
nas.

Iškilmingas Mišias už žuvusius 
laikė kun. L. Januška. Jautrų pa
mokslą pasakė kleb. kun. Pr. 
Valukevičius. Jis kvietė ne gar
siais žodžiais, o darbais jungtis i 
kovą už Lietuvos laisvę. Ragino 
aukoti Vašingtono lietuvių koply
čiai ir stipriai paremti Niujorko 
lietuvių žygį.

Iškilmingą minėjimą 3 vai. p.p. 
atidarė vietos LB pirm. Al. Jan- 
čys. Prisiminęs liūdną Lietuvos 
tragediją, jis taip kalbėjo: “Jei 
kapas nežinomam kareiviui bus 
statomas ateityje, tai tas kapas 
bus tūkstanteriopai didesnis.” 
Susikaupimo minute buvo pa
gerbti žuvusieji.

Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi
nas. pradėdamas pagrindinę kal
bą, kvietė visus šventės dalyvius 
nors trumpam atitrūkti nuo" kas
dienybės. kad geriau Įsijaustų i 
mūsų didvyrių dvasinę didybę. 
Prelegentas trumpai panagrinėjo 
priežastis, kurių dėka lietuviai 
galėjo sukurti tokią galingą rytų 
Europoje viešpataujančią valsty
bę ir stiprią kariuomenę. Tai Įvy
kę. palyginti, augštos mūsų sen
tėvių kultūros ir gilaus prievolės 
tėvynei pajautimo dėka. Lietu
vių narsumą gražiai apdainavusi 
ukrainiečių sukurta daina “Žo
dis apie Igorio žygi”.

Tremtyje nevieną lietuvi išti
ko nelaimė, panašiai kaip Home
ro didvyri Odisėją, kuris po il
gos tremties kelionės užklydo i 
nuostabią lafotagų šalį, kurie te- 
simaitino gėlėmis, vad. lotosais. 
O lotosai buvo tokie skanūs, kad 
svetimšalis, jų paragavęs, už
miršo tėvynę ir net nenorėjo jos 
prisiminti. “Šis prieš 3000 m. su
kurtas tėvynės didybę ir tragiš
ką išeivio dalią išsakantis mitas

KALĖDINIAI SIUNTINIAI
Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietuvoje pasiųsdami 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vėjo parašu patvirtintas pristatymas!
Atstovai Kanadoje: A. KUSINSKIS, 124 Park St- Sudbury, Ont.; 

r. RADZEVIČIUS, 61 N. Windermere Ave, Port Arthur, Ont

1

Vatikanas. — Bolonijos vysku
pas Betazzi su 70 vyskupų Įteikė 
pasiūlymą popiežiui ir Vatikano 
santarybai paskelbti šventuoju 
oooiežių Joną XXIII nelaukiant, 
kaip Įprasta bent 20 m. ir nesi
laikant kanonizacijos eigos.

Marytė ir jos draugai
“Tiesos” korespondentas A. 

Prokapas naujai surinkta archy
vine medžiaga ir liudininkų ap
klausinėjimais mėgina atkurti iš
garbintosios sovietų partizanės 
Marytės Melnikaitės tragiškąjį li
kimą. Jai Zarasuose pastatytas 
paminklas, pagamintas filmas 
Maskvoje, sukurta opera, nekal
bant jau apie kitus mažesnius 
bandymus Įamžinti jos atminimą. 
Lietuvoje žuvo daug sovietinių 
partizanų, bet jie šiandien, gali
ma sakyti, užmiršti, o Į padan
ges daugiausia keliama Marytė. 
Kompartija, matyt, tikisi daugiau 
propagandinės naudos, išaugštin- 
dama lietuvaitę ir nutylėdama ru
sus bei vietinius maskolbernius. 
Čia, žinoma, daug nulemia ir pats 
faktas, kad Marytė buvo mergi-

SVYRAVIMAI AUSTRALIJOS EKONOMIKOJ
Padidinti mokesčiai
Su naujais finansiniais metais 

(nuo liepos 1 d.) Australijoje pa
kelti autovežimių mokesčiai. Tai 
atsiliepė i autovežimių pirkimą, 
kuris krito apie 40%. Dėlto auto
vežimių įmonės priverstos suma
žinti savo gamybą. General Mo
tors Holdens bendrovė jau antrą 
kartą atleidžia dali darbininkų. 
Neseniai atleista iš minėtos b-vės 
Įmonių 1046 darbininkai. Bendro
vės atstovas pareiškė, jeigu auto
vežimių pardavimas nepadidės, 
gal teks atleisti ir daugiau darbi
ninkų. Be to, esą smarkokai jau
čiamas kreditų suvaržymas.

Australijos eksportas - impor
tas praėjusiais finansiniais me
tais davė nuostolius: Australija 
daugiau Įsivežė, negu eksportavo 
i užsienius. Dėlto biudžete atsira
do milijoninis plyšys, kuri reikia 
kuo nors užlopyti. Šalia to, Aust
ralija nepaprastai pakėlė ginkla
vimosi išlaidas. Australijos įsipa
reigojimai Malezijoje ir P. Viet
name reikalauja atitinkamų išlai
dų. Tai atsiliepė i kreditų davi
mą bendrovėms ir pan.

Trūksta specialistų
Bent šiuo metu neatrodo, kad 

ekonominiai svyravimai atsiliep
tų Į darbo paklausą. Darbo jėgos 
pareikalavimas Australijoje tebė
ra didelis. Trūksta darbininkų 
kone visose srityse. Tramvajuose 

na. Raudonas propagandos siūlas 
nuo Marytės veda prie Živilės, 
Gražinos ir kitų mūsų tautos le
gendinių didvyrių.

Sakoma, kad apie žmogų ge
riausiai gali spręsti iš jo draugų. 
Taigi, atkreipkime dėmesį į Ma
rytės draugus. 1943 m. liepos 
mėn. iš Lugelių kaimo Zarasų ap
skrityje sovietinių partizanų vado 
Ivano Savičenkos Marytė buvo iš
siųsta i brigados būstinę Kazėnų 
miškuose pargabenti ginklų. Šios 
išgarbintosios lietuvaitės grupę 
sudarė vietiniai maskolberniai: 
Jokimas Griščenka, Fokėjus Griš- 
čenka. Nikiforas Rožkovas, Bras
tas Lisovas, Fatėjus Sapožniko- 
vas ir daugiau patirties turis par
tizanas Sergejus Krasnovas. Miš
kelyje, netoli Rimšės miestelio, 
grupę aptiko policija. Susišaudy
mui prasidėjus, sovietiniai parti
zanai traukėsi Apvardų ežero 
kryptimi ir jo pakrantėje atsidū
rė pozicijoje be išeities — toli
mesni pasitraukimą užkirto eže
ro vanduo. Čia tenka priminti, 
kad šiai grupei vadovavo Serge
jus Krasnovas ir Marytė Melni- 
kaitė, kurie, matyt, nepasižymė
jo didesne strategine nuovoka, at
sitraukimą pasirinkdami ežero 
kryptimi. Fokėjus Griščenka žu
vo rugių lauke, Jokimą Griščen- 
ką ir Erastą Lisovą policija su
šaudė vietoje. Išsigelbėjo tik Ni
kiforas Rožkovas, paskutiniu mo
mentu pasislėpęs ežero melduo
se. Marytę Melnikaitę, Fatėjų 
Sapožnikova ir Sergejų Krasno- 
vą policininkai atsigabeno i Dūkš-

Kyla klausimas, kas išdavė so
vietinius partizanus? “Tiesos” 
koresp. A. Prokapas perša minti, 
jog tai atlikęs Rudžių kaimo gy
ventojas Valentinas Bužinskas. 
Tačiau i akis krinta faktas, jog 
Dūkšte policininkai nuo Marytės 
ir Sapožnikovo tuojau pat atsky
rė Sergejų Krasnovą. Marytė su 
Sapožnikovu buvo sušaudyti prie 
Kaniūkų kaimo kapiniu, o i atski
rą policijos globą paimtasis Kras
novas. liudininku tvirtinimu, dar 
ilgai važinėjęs policijos sunkveži
myje. padėdamas policininkams 
rankioti nartizanų naslėntus šaud
menis. Tuo laiku turbūt ne suta
pimo dėka supleškėjusios sovieti
nių partizanų vadų sodybos, buvę 
suimti ar net sulikviduoti vieto
je jų šeimų nariai. Apie Serge
jaus Krasnovo likimą ir šiandien 
neturima žinių. V. Kst. 

trūksta šoferių ir konduktorių, 
pašto Įstaigose Įvairių pareigūnų, 
o fabrikuose ypatingai jaučiamas 
specialistų trūkumas. Net Aust
ralijos policijai trūksta vyrų. Pa
pildomas šaukimas i kariuomenę 
vyrų karinei prievolei atlikti 
spragą dar labiau praplečia.

Australijos vyriausybė atkrei
pė dėmėsi i dabartinį darbininkų 
atleidimą iš autovežimių Įmonių 
ir, reikia manyti, kad pakartoti
nio atleidimo gal ir neįvyks, nes 
vyriausybė suinteresuota, kad 
Australijos pramonė dirbtų be 
svyravimų.

Streikai uostuose
Šiuo metu Australijos vyriausy

bei daug rūpesčių sudaro nuolati
niai uostų darbininkų streikai, 
kurie praktiškai Australijoj be
veik nesibaigia. Uostų darbininkų 
unijų viršūnėse yra tam tikra 
raudonųjų Įtaka. Streikai uostuo
se labai kenkia Australijos eko
nominio gyvenimo vystymuisi. 
Vyriausybė imasi žygių pakeisti 
uostų darbininkų unijų Įstatymą. 
Tarp kitko, ten numatoma Įvesti 
paragrafą, kad ypatingu atveju 
vyriausybė, streikuojant uostų 

PIRKITE

Canada

Kanados taupomieji lakštai yra vienas geriausių bū
dų taupyti. Naujieji lakštai jums uždirbs 4!£% per 

pirmuosius dvejus metus, 5% per sekančius 6 metus 
ir 5V2% per likusius 4 metus. Taigi vidurkis išeina 
5.03%, jei taupomuosius lakštus išlaikysite per išti
sus 12 metų.

Tai puikus būdas taupyti
65-14

darbininkams, galėtų laivų pakro
vimui ir iškrovimui panaudoti ka
riuomenę. Toliau bandoma Įstaty
mu apriboti steikus uostuose. Šie 
vyriausybės žygiai sukėlė didelį 
pasipriešinimą ne tik unijų tarpe, 
bet ir opozicijos — darbo partijo
je. Kas laimės šią kovą ir kokie 
bus jos rezultatai—-dar tenka pa
laukti. Tačiau vyriausybė siekia, 
kad nuolatiniai uostų darbininkų 
streikai būtų apriboti. Tai išeitų į 
sveikatą Australijos ekonomi
niam gyvenimui, (z)

UŽSIENIEČIAI 
OLANDIJOJ

Š.m. liepos 1 d. buvo 80.000 
užsieniečių dirbančių Olendijos 
pramonėje. Iš jų apie 20.000 yra 
belgų, kurie negyvena Olandijo
je, bet kasdien per sieną vyksta 
i darbą. Didžiausią grupę užsie
niečių — 37.000 — sudaro ne
kvalifikuoti darbininkai iš Ispa
nijos, Portugalijos, Italijos, Tur
kijos, Graikijos, Jugoslavijos ir 
Maroko, iš kurių daugiausia yra 
ispanų — 16.042. Toliau eina 
skandinavai, prancūzai, austrai, 
šveicarai, vokiečiai ir anglai.

Bon
avmgs

VIEŠNIA IS LIETUVOS. — Prieš 
pusmetį atskridusi iš Vilniaus Anta
nina Tamulevičienė su savo dukteri
mis buvo atvažiavusi į Torontą ir 
Oakvillę pasimatyti su giminėmis. Ji 
aplankė Sv. Juozapo ligoninėje po 
sunkios operacijos besigydančią gimi
naitę K. Priščepionkienę, su kuria po 
40 metų nesimatymo buvo susitikus 
Otavoje gegužės mėn.; paviešėjo Priš- 
čepionkų dukters Reginos Ulbienės ir 
sūnaus Viktoro šeimose, aplankė sa
vo žento Pr. Ancevičiaus kapą lietu
vių kapinėse ir gimines — Žiūraičius 
bei Ramonus Oakvillėje. Ji taipgi ap
lankė daktarus Angelę ir Sigitą Kaz
lauskus.

LIETUVIS RAŠO TELEVIZIJAI. — 
Vietinė televizijos CJOH 13-ji stotis 
nuo š.m. rugsėjo 12 d. pradėjo rody
ti seriją “Milk and Honey” pagal šū
kį: "Canadians for Canada”. Jau il
gesnį laiką tos stoties vadovybė jieš- 
kojo progas panaudoti vietines kana- 
diškas jėgas televizijos programai pa
įvairinti, t.y. panaudoti vietinį rašy
toją, vietinius aktorius vietiniam gy
venimui pavaizduoti. Rašytojai kana
diečiai paprastai palieka savo kraštą 
ir randa palankesnę sau dirvą Ameri
koj arba Anglijoj. Nemažą rolę čia 
vaidina ir pinigai — kitur jie daugiau 
uždirba. Įsistiprinę ir pagarsėję sve
tur kartais jie grįžta kuriam laikui 
Kanadon.

Jonas Ancevičius, velionies dr. Pr. 
Ancevičiaus sūnus, buvo nutaręs iš
važiuoti į Angliją. Prieš išplaukdamas 
laivu iš Montrealio, savaitei užsuko 
į Otavą atsisveikinti su savo motina, 
teta ir senele, čia CJOH 13 stoties 
vadovybė pasiūlė Jonui išmėginti savo 
talentą pas juos. Už poros mėnesių jis 
pasirašė vieneriems metams sutartį 
ir tokiu būdu atsirado serija “Milk 
and Honey” televizijoje — kasdien 
nuo sekmadienio ligi ketvirtadienio 
vakarais po 15 min. Vaidina 8 akto
riai — 7 otaviečiai ir vienas torontie- 
tis (Otavoj neatsirado aktoriaus su 
europietiškų akcentu naujojo kana
diečio rolei). Serijos turinys — kas
dieninis otaviečių gyvenimas. Kasdien 
septyni Otavos gyventojai renkasi ka
vinėje “Olive Grove”, netoli parla
mento rūmų taip vadinamojo “coffee 
break” metu. Visi jie ilgainiui susi
gyvena ir besikalbėdami prie kavos 
puoduko sprendžia įvairiausias kas
dieninio gyvenimo problemas, dalina
si savo rūpesčiais ir džiaugsmais, fi

Galite pirkti lakštus nuo $50 iki $10.000 asmeniui 
po $50, $100, $500, $1000 ir $ 5.000.

Juos galite pirkti grynais pinigais ar daliniais įmokė- 
jimais bankuose, investavimo įstaigose, šėrų biržose, 
paskolų bendrovėse ir darbovietėse, kur dirbate, per 

taupymo planų
Taupomuosius lakštus galite iškeisti į pinigus kada 
norite savo banke, kur gausite pilnų jų vertę, be to, ir 
nuošimčius.

losofuoja politinėmis, religinėmis, vi
suomeninėmis, šeimyninėmis temomis. 
Centrinės figūros kavinėje — šeimi
ninkė, daug mačiusi, pergyvenusi, ir 
naujasis kanadietis DP Joseph, ėjęs 
per "ugnį ir vandenį”, dalyvavęs ka
re įvairiuose kraštuose, dabar einąs 
daržininko pareigas, čia randame ir 
Kanados armijos kapitoną — pensi
ninką. dirbantį parlamente, jo sūnų — 
jauną karinės mokyklos buv. studen
tą; vidutinio amžiaus panelę — socia
linės gerovės darbuotoją, dvi valstybi
nės įstaigos jaunas sekretores ir vi
dutinio amžiaus prancūzą — miesto 
taksi vairuotoją (šią rolę vaidina 
Hull miestelio prancūzų radijo stoties 
pranešėjas).

Paskelbus Kanados parlamento rin
kimus serijos turinys pagyvėjo. Kavi
nės lankytojai išreiškia savo pažiūras 
ir nusistatymą rinkimų klausimu, o 
taip pat ir apie prancūzų-anglų kalbų 
bei abiejų kultūrų įvedimą Kanadoje.

Vietinė spauda ligi šiol palankiai 
sutiko naujos programos įvedimą kaip 
“pijonierišką mėginimą” Kanados te
levizijoje, suprasdama sunkumus sta
tant pirmuosius žingsnius.

SVETIMŲ KALBŲ DĖSTYMAS 
KARIŠKIAMS. — Kanados krašto ap
saugos ministerija išlaiko Otavoje 
svetimų kalbų mokyklą kariškiams. 
Ligi šiol čia buvo dėstomos: rusų, len
kų, čekoslovakų, vokiečių, graikų kal
bos. Joje dirbadavo 6-10 mokytojų, o 
mokinių skaičius siekdavo virš 100. 
Pastaraisiais metais mokinių skaičius 
ėmė mažėti ir ateinantiems mokslo 
metams paliekami tik 3 rusų kalbos 
mokytojai su 17 mokinių ir 1 lenkų 
kalbos dėstytojas su vienu mokiniu 
— busimuoju karo attache Lenkijai. 
Sumažėjęs susidomėjimas rusų kalba 
Kanadoje aiškinamas tuo, kad kariš
kiai, praleidę daug metų ir Įdėję daug 
pastangų kalbos studijom, neturi pri
taikymo gyvenime.

šalia tos mokyklos, kasmet vasarą 
ministerija rengia praktinius pakar
tojimo kursus, į kuriuos suvažiuoja 
visi Kanados kariškiai, kurie studija
vo ar tebestudijuoja rusų kalbą. Ligi 
šiol tie kursai buvo rengiami birže
lio mėnesį Camp Borden prie Barry, 
Ont. šiemet jie vyks Vankuveryje 
nuo spalio 18 ligi lapkričio mėn. vi
durio. Kaip kasmet į Bordeną, taip ir 
šiemet į Vankuveri dėstyti rusų kal
bos pakviesta ir P. Ancevičienė iš 
Otavos. P. T.
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perRašytojas Vytautas Tamulaitis su įvairiausių vabzdžių rinkimu, kuri jis 
Rinkinys rašytojui patarnavo rašant “Skruzdėlytės Greitutės nuotykius

Skruzdėlytė Greitute
K. McBRIDE

angliškai
Pateikiame V. Tamulaičio knygos

“Skruzdėlytė Greitutė” angliškojo žeista ir paklydusi, paprašo pagal- 
vertinio recenzija, kiiną, TZ re* ępnnii iiintiiiin■ * UUo. OCI1UJ1 JUvtlUJU. OAl IL6UL1U
d akcijos paprašytas, parašė kanadie-: ui a Krnonštė (Hustle Bustle)
tis CBC radijo redaktorius. Red. | įUOj įžiūri kažką Įtartino. Mat, 
Prieš pradedant skaityti pasta-' kaip ten bebūtų, kiekvienas gi- 

bas apie šia knygą, skaitytojams rioje žino, jog raudonųjų skruz- 
galbūt bus Įdomu patirti, kad jos dzių vardas delei jų akiplesisku- 
autorius Vytas Tamulaitis gimė mo ir grobuoniškumo yra nekoks. 
Lietuvoje 1913 m. ir mokslus iš-'Bet visdėlto ji raudonės pasigaili 

tt T-X . •_______________________ --------------------------- Ma

vergiško likimo. Tai ją pribloškia 
ir jos narsioji dvasia sukyla. Ji 
nesutinka priimti vergijos kaip 
nepakeičiamo savo gyvenimo fak
to, ir ryžtasi pabėgti. Jai į pagal
bą ateina Kruopštė ir Narsys — 
vienas iš plėšikų, kuris i Greitutę 
buvo įsimylėjęs (Brave Heart). 
Taip ji pagaliau pasprunka ir po 
daugybės nuotykių laimingai pa
siekia savo gimtąjį miestą, kartu 
užbaigdama ir šią apysaką.

Tokia yra, nors ir trumputė, 
šio darbo sampyna. Apysaka už
ima 181 puslapį ir yra parašyta 
vaizdžia proza, perpinta lyriniais 
posmais (... interspersed with 
lyric verse). Jos medžiaga yra ge
rai ištyrinėta, atskleidžianti Įdo
mią vabzdžių gyvenimo detalę ir 
atverianti mums nuostabų žvil
gi i mažąjį vabalų pasaulėli, kur 
mažytės šakelės ir smulkučiai 
žvirgždai dunkso tarytum milži
niškos kliūtys, o lietaus lašelis 
atrodo lyg patvinusios marios. 
Knygą dailiai puošia Prano Lapės 
jautrių linijų piešiniai.

__ ______ Taigi, šiltas pasveikinimas
narsiai pasTpriešina" ir plėšikės' skruzdėlytei Greitutei ir linkėji- 
miesto paimti neįstengia. Tačiau; ™as laimėti vaikų sirdis šioje At-

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija

ir paprašo sargus ją įsileisti. Ne
trukus paaiškėja, kad Kruopštūs 
Įtarimas buvo tikrai pagrįstas. 
Nagi, raudonės istorija apie jos 
negalavimus buvo ne kas kita, 
kaip klasta iššnipinėti miesto lo
bius ir apsigyvenimo galimybes. 
Dar prieš aušrą ji išdūmė praneš
ti savo miesto vadui Kietažan- 
džiui Piktajam (Iron Jaw the Bad 
Tempered), ką ji patyrusi.

Kietažandis. žinių apstulbintas, 
tučtuojau Įsako juodąsias skruz
dės užpulti. Taip negailestinga 
raudonųjų plėšikių armija. įveik
dama visokias kliūtis savo kelyje, 
Įniršusi žygiuoja per miško klo
dus. Gi juodosios skruzdės, iš 
anksto Įspėtos ir pasiruošusios, 

ėjo Kaune V. D. universitete ir 
karo mokykloje. Savo straipsniais 
ir apysakomis jis yra parėmęs 
nemaža lietuviškų žurnalų ir laik
raščių ir pats kaikuriuos iš jų re
dagavęs. Be to, jo keletas išleis
tų knygų vaikams yra susilaukę 
palankaus įvertinimo. Nuo 1948 
m. p. Tamulaitis gyvena Kana
doje.

Pirmoji “Skruzdėlytės Greitu
tės” nuotykių laida atspausdinta 
1937 m. Lietuvoje. Tame krašte 
ji tuoj pat išpopuliarėjo vaikų 
tarpe ir jos autorius laimėjo Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus premi
ją. Perskaičius knygos anglišką
ją laidą, nesunku suprasti jos 
pradinį pasisekimą.

Savo kūrybinio užmojo apipavi
dalinimui (for his setting) auto
rius pasileido į spalvingąjį žoly
nų. augalų, gėlių ir vabalų pasau
li. Čia jis susirado sau mažytę he
roję. aną niekad nepavargstančią 
ir puikią organizatorę skruzdę, „ . . _
ir dargi ne betkokią, o specialiai kruopštė. Kadangi pastaroji bu- 
juodą. kurios ištikimybė, drąsa, vo reikalinga išauklėjimui gerų 
pasiryžimas ir išradingumas toli: ir sveikų vergių, tai į jos gyvybę 
pralenkia jos ūgį. . ' nesikėsinta.

Istorija prasideda pagyvėjusią-' Raudonųjų mieste iš vieno anų 
me juodųjų skruzdžių mieste pa- pagrobtųjų kiaušinių ir išsirita 
čiomis pirmomis pavasario dieno- skruzdėlytė Greitutė, kuri yra pa
nūs. Viena klajūnė raudonoji vedama Kruopštūs priežiūrai. Iš 
skruzdė ateina prie miesto vartų' savo auklės ji patiria apie įvy- 
ir, besiskųsdama. jog esanti su-’kius. kurie buvo priežastimi jos

kažkurioms visdėlto pasiseka Įsi
laužti i vaikų kambarius ir pasi
grobti šiek tiek kiaušinių bei pa
imti i nelaisvę kaikuriuos gynė
jus. kurių tarpan pateko ir 

1000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO
Atsidėkodama už didžiulę parama, kurios iš savo klientu susilaukė per 

pastaruosius DEVYNERIUS METUS, LIETUVIU PREKYBOS BENDRO
VĖS VADOVYBĖ vėl nusprendė atiduoti savo klientams 1000 SIUNTINIŲ 
UŽDARBI. Nepaisydama, kad sovietinės Įstaigos pastarosiomis savaitėmis 
pakėlė muitus, mes siūlome SAVO KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽ
DARBIO SENOMIS KAINOMIS. Šiais metais irgi parinktos siuntiniams 
specialiai Anglijoje gamintos medžiagos.

KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 1, kuri sudaro:
1. 4 jardai dvigubo pločio afgalino moteriškai eilutei arba suknelei ir si

jonui. rojai, žalios ar vyno spalvos
2. 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
3. 1 didelė spalvota šilkinė skarelė
4. 1 pora moteriškų ar vyriškų kojinių.

Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $50.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK JAV $29.00, 
Kanados — $31.25, sterlingais — 10.5.6, Įskaitant visus mokesčius.
KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 2 (dvigubas siuntinys nr. 1), kuri sudaro:

1. 8 jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškom eilutėm arba 2 suknelėm
ir sijonam rojai, žalios ar vyno spalvos

2. 6 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
3. 2 didelės spalvotos šilkinės skarelės
4. 2 poros moteriškų ar vyriškų kojinių

MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK JAV S49.00, 
Kanados - S52.90, sterlingais -17.6.0, Įskaitant visus mokesčius. Taigi, 
dar papildomai sutaupoma JAV $9.00, Kanadoj $9.72, sterlingais 3.3.9. 
KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 3, kurĮ sudaro:

1. 3l4 jardų gabardino ar flanelės vyriškai ar moteriškai eilutei tamsiai 
mėlynos, pilkos ar rudos spalvos

2.3 jardai medžiagos vyriškam, moteriškam ar 2 vaikiškiems apsiaustam, 
tamsiai mėlynos, mėlynos, kupranugario, pilkos ar rudos spalvos

3.4 jardai plaunamo aksomo moteriškai eilutei arba suknelei ir sijonui 
vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos

4. 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms, suknelėms
ir kt. juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos

5. 3 jardai balto poplino bliuzėms. marškiniams, apatiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $95.00.___
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK JAV $55.00, Ka
nados — $59.40, sterlingais 19.9.6, Įskaitant visus mokesčius.
KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 4, kuri sudaro:

1. 6% jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškom ar moteriškom eilutėm tam
siai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos

2. 8 jardai afgalino 2 moteriškom eilutėm arba 2 suknelėms ir 2 sijonam
rojai, žalios ar vyno spalvos

3. 8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškom eilutėm arba 2 suknelėm ir 2
sijonam vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos

4. 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms ir kt. juo
dos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos

5. 3 jardai balto poplino bliuzėms. marškiniams, apatiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtu $140.00.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK JAV $75.00, Ka
nados — $81.00, sterlingais — 26.11.3, iškaitant visus mokesčius.
Kaip ir visada. KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO gali už 

sisakyti betkas. vistiek, ar būtų mūsų klientas, ar kitų firmų. Norėdami 
duoti visiems VIENODAS GALIMYBES, mes nusprendėme APRIBOTI UŽ
SAKYMUS — TIK PO VIENĄ SIUNTINI KIEKVIENAM, O KAD NEBŪ
TŲ’ NUSIVYLIMO, UŽSAKYMUS PRAŠOM SIŲSTI TUOJAU.

Priiminėsime po $1.00 ar 10 šil. užstato iš tų. kurie norės sau užsitik
rinti KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, ir lauksime iš jų galutinio už
sakymo iki 10 savaičių.

Jei kas paprašys, mes ORO PASTŲ nemokamai pasiųsime Į betkurj 
pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius.

Be kita to. kas gali, prašom rašyti mums anglų kalba.
Mes garantuojame:

1. Kiekvienas siuntinys bus pristatomas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime 

kitą.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, dėlto gavėjui ne
bereikės nieko primokėti.

4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.
LmniAMAN TRADING COMPANY

341 LADBROKE GROVE LONDON, W. 10 ENGLAND

lanto pusėje.
Vertėjo pastaba. Atidus skaity

tojas. kuris atsimins šio veikalo 
lietuviškąją laidą, pastebės, jog 
tarp anos ir angliškosios laidos 
yra didelis skirtumas siužeto ir 
kitais atžvilgiais. Iš tikrųjų, čia 
autorius yra padaręs tiek daug 
pataisų, pakeitimų ir papildymų, 
jog jo darbas Įgauna naujo kūri
nio pobūdi, savo kūrybiniu apipa
vidalinimu pralenkianti aną 1937

Ši knyga yra puikus papuoša
las ne tik angliškuose, bet ir lie
tuviškuose namuose. Nemažas jos 
egzempliorių skaičius yra auto
riaus žinioje ir galima užsisakyti 
šiuo adresu: 102 Quebec Ave., 
Toronto 9. Ont., tel. RO 2-8067. 
Kaina $3.95.

Vytas Tamulaitis, NIMBLEFOOT 
THE ANT, HER ADVENTURES. 
Translated from the Lithuanian 
by Albinas Baranauskas and Clark 
Mills. Illustrated by Pranas Lapė. 
Manyland Books. Inc., New York, 
1965.

Iš anglų kalbos vertė
A. Kalnius

KULTURKJI-VEmtOJE
DR. K. PETRAITIS Kaire. Tėvų do

mininkonų orientalinių mokslų insti
tute. gilina arabų kalbos studijas ir 
ruošia knygą filologijos srityje. Jo 
adresas: Institut Dominicain d’Etudes 
Orientales, 1. rue Masna ai Tarabich, 
Abbssiah — Le Caire, Republique 
Arabe Unie. Pagal vietinių nuostatų 
reikalavimą, jam tegalima rašyti ang
lų ar prancūzų kalba.

KULTŪROS FONDAS JAV atidavė 
spausdinti mok. J. Plačo paruoštą va
dovėlį. Tai penktasis Kultūros Fondo 
leidžiamas vadovėlis lituanistinėms 
mokykloms. Pr. Al.

“TĖVYNĖS SARGĄ” leidžia lietu
vių Krikščionių Demokratų Sąjunga. 
Tai vienintelis žurnalas lietuvių kalba, 
nagrinėjąs krikščioniškąją demokrati
ja. ypač jos politinį aspektą. Ilgesnį 
laiką “Tėvynės Sargas” buvo leidžia
mas, redaguojamas ir administruoja
mas Čikagoje. Tuo laikotarpiu prie jo 
dirbo dr. K. Šidlausko vadovaujamas 
LKDS centro komitetas: redagavo — 
dr. V. Litas, kan. V. Zakarauskas (ir 
anksčiau P. Maldeikis); administravo 
J. Paškus. Nuo š.m. pavasario “Tėvy
nės Sargas" perkeltas į Niujorką, kur 
jis jau eilę metų buvo leidžiamas. Re
daktorium yra Stasys Dzikas, administ
ratorium J. Jakučionis.

Atkreipiant visuomenės dėmesį j 
"Tėvynės Sargą”, visų pirmiausia ten
ka kreiptis į jo skaitytojus. Tenelieka 
nė vieno, kuris savo nors ir mažute 
skola sunkina žurnalo kelią. Visas ne
atsilygintas skolas prašoma siųsti 
LKDS centro komiteto ižd. H. Tdze-

1915 m. rugsėjo mėn. kaizerinė 
vokiečių kariuomenė, okupavusi 
mūsų sostinę, pirmąjį atsišauki
mą į gyventojus paskelbė vokie- : 
čių, rusų ir lenkų kalbomis, taigi, 
visiškai ignoruodama teisėtų šei
mininkų — lietuvių kalbą. Be 
abejonės, tai pasekmės vietos 
lenkų glaudaus “bendradarbiavi
mo” su vokiečiais, ruošiant jiems 
balius, įvairius priėmimus (pana
ši istorija Vilniuje pasikartojo 
1941-44 m.) ir labiausiai — kur? 
tant juos prieš stipriai pasireiš
kusį lietuvių tautinį judėjimą. 
Lenkai “sulindo” į pagrindinius 
administracinius organus, tad ne
nuostabu, kad išduodant naujus 
pasus visi katalikų tikėjimo gy
ventojai buvo užrašomi lenkų 
tautybės. Net ir lietuvių veikėjai, 
kaip dr. Šaulys, Jakštas - Damb
rauskas, buvo užrašyti lenkais! 
Tad nėra ko stebėtis, kad vokie
čių armijos atstovas grafas Pfeil 
savo atsišaukime, be kita ko, štai 
kaip skelbė: “Vokiečių karo pajė
gos išvijo rusų kariuomenę iš len
kų miesto — Vilniaus. Vilnius 
visuomet buvo perlas garsioje 
lenkų viešpatijoje. Dieve, palai
mink lenkus.”

Atbudo ir lietuviai
Ir grafas ir lenkai stipriai ap

siriko. Mūsų tautinio ir kultūri
nio gyvenimo lopšyje Vilniuje 
dvidešimtojo amžiaus pradžioje 
pradėjo spiestis tuometinė Lietu
vos inteligentija, pasiekusi savo 
viršūnę spaudos atgavimo laiko
tarpyje ir pirmojo pasaulinio ka
ro pradžioje. Tiesa, dalis jų pasi
traukė į Rusijos gilumą, tačiau li
kusieji Įleido šaknis į sostinės 
gyvenimą, visom jėgom stodami 
į kovą prieš lenkų vedamą nutau
tinimo-politiką. 0 ginamųjų ap
kasų būta visuose frontuose: 
švietimas-spauda, našlaičių globa, 
socialinė veikla, ypač stovint ba
do šmėklai prieš akis, ir kt. Ta
čiau didžiausias dėmesys buvo at
kreiptas i jaunimo globą, jo auk
lėjimą ir švietimą. Ir taip inicia
torių būrelis — dr. J. Basanavi
čius, P. Gaidelionis ir M. Biržiš
ka — po didelių pastangų 1915 
m. spalio 18 d. išgavo iš karinės 
valdžios leidimą atidaryti lietu 
višką gimnaziją Vilniuje.

Atgimimo židinys
Pradžioje ji buvo pavadinta — 

“Pirmoji Vilniaus Vyrų Gimnazi
ja” (vėliau koedukacinė) ir tik 
1921 m. rugsėjo 22 d. mokytojų 
tarybos nutarimu duotas jai Vy
tauto Didžiojo vardas.

Neramūs laikai, besikeičianti 
okupacinė valdžia darė gimnazi
jai daug trukdymų, kurie labai 
atsiliepė i mokslą ir mokinių 
skaičių. Tikrumoje ji buvo bena
mė: iš Basanavičiaus g-vės patal
pų buvo išmesta; prisiglaudė Ge
dimino g-vėje nr. 38, šalia Vil
niaus Apygardos Teismo Rūmų, 
vėliau NKVD. Bet lenkai ir čia 
nerimavo. Jau 1921 m., taigi “vi
durinės Lietuvos” administracijos 
metu, policijai ir kariuomenei pa
dedant, mokiniai buvo išmesti i 
gatvę.

Moksleiviai priešinasi. Pasi
girsta gatvėje Lietuvos himno žo
džiai. Bet policija, su gatvių pa
dugnių pagalba, pradeda mušti 
mokinius. Jėga laimi ir vėl moks
las nutraukiamas. Po kelių savai
čių prisiglaudžiama žydų gimnazi
joj ir kiek vėliau apsistojama il
gesniam laikui netoli Šv. Jokūbo 
bažnyčios — Šv. Pilypo g-vės pa
talpose. (Ten rašančiam šias eilu
tes teko laikyti Įstojamuosius ėg

_ ____ . _ ___ _ _ J
liui. 1251 E. 84th St., Cleveland. Ohio 
44103: visas naujas prenumeratas — 
J. Jakučionui, 503 Euclid Ave., Brook
lyn. N.Y. 11208. KD inf.

KANADOS VALSTYBINĖJ GALE
RIJOJ Otavoje rugsėjo 8 — spalio 10 
d.d. buvo suorganizuota skulptūros pa
roda. Kūriniai buvo atrinkti iš priva
čių kolekcijų. Buvo išstatyta ir J. Da
gio medžio skulptūra “Veidu prieš vė
ją” iš Mr. & Mrs. A. L. Ashton kolek
cijos. J. V. D.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS TEATRAI šį sezoną j 

savo repertuarus yra pasiryžę įtraukti 
eilę lietuvių ir nelietuvių autorių kū
rinių. Panevėžio dramos teatras jau 
gavo J. Grušo naują kūrinį apie žmo
gaus kaltės atpirkimą — “Keisto žmo
gaus meilė”. Kauno dramos teatras 
ruošiasi statyti D. Umevičiūtės buiti
nę komediją “Numintas slenkstis”, 
Šekspyro “Antonijų ir Kleopatrą”. F. 
Dostojevskio “Pažemintųjų ir nu
skriaustųjų" inscenizaciją, R. Morkū
no naują pjesę vaikams “Išsipildan- 
čių norų gegutė”. Klaipėdos dramos 
teatre žiūrovams bus pateikta J. Grušo 
istorinė drama “Zigmantas Sierakaus
kas” ir J. Avyžiaus romano “J stiklo 
kalną” inscenizacija. Šiaulių dramos 
teatras suaugusiems skiria G. Haupt- 
manno drama “Prieš saulėlydį”, vai
kams — K Tnčiūros eiliuotą pasaką 
"Eglė žalčių karalįenė”. Vilniaus dra 
mos teatre po ilgokos pertraukos pa
sirodys Vinco Krėvės “Skirgaila”, bus 
pateikta P. Cvirkos “Meisterio ir sū-

Jos penkiasdešimtmečio sukakties proga 
K. BARONAS

zaminus ir mokytis pirmoj kla
sėj 1931-32 m.) Nuo 1932 m. iki 
1944 m. gimnazija buvo Jakšto - 
Dambrausko nr. 5 rūmuose. Šie 
namai, be to, yra istoriniai ko
munistams. J. Jurginis ir V. Mi- 
kučionis “Vilnius — Tarybų Lie
tuvos sostinė” rašo: “Istorinė vie
ta, susijusi su Vilniaus darbinin
kų kovomis dėl Tarybų valdžios 
1918-1919 m. yra Komunarų gat
vė. Šioje gatvėje, name nr. 5 bu
vo partijos ir tarybų valdžios 
būstinė. Vilniaus kontrrevoliu
cionieriai, vokiškųjų kaizeriniu 
okupantų remiami, norėjo likvi
duoti tarybų valdžią ir 1919 m. 
sausio 1 d. tą gatvę apsupo ir 
pradėjo karinius veiksmus. Tuo
met buvę būstinėje ir gretimuo
se namuose raudongvardiečiai, iš 
viso apie 50 žmonių, atkakliai gy
nėsi net 20 valandų, bet, pristigę 
šaudmenų, turėjo pasiduoti. Pen
ki raudongvardiečių vadai, neno
rėdami gyvi pasiduoti i priešo 
rankas, žuvo nam. 7 nr. pusrūsyj.

Viena Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazijos klasių 1933 metais

Jaunųjų žvaigždžių koncertas
VYT. KASTYTISKanados Lietuvių Jaunimo 

Kongreso meninių parengimų 
viršūnė, be abejonės, buvo mūsų neseniai Toronto O’Keefe salėje 
jaunųjų žvaigždžių — solistes Li- įvykusi G. Puccini
li jos Šukytės ir pianisto Tado 
Gurevičiaus — koncertas sekma
dienio popietę Toronto Prisikėli
mo salėje. Pasiklausyti kylančių 
menininkų susirinko ne tik toron- 
tiečiai, bet ir nemažas būrys sve
čiu iš artimesniu bei tolimesniu 
lietuviškų kolonijų. Šiems pasta
riesiems, galimas dalykas, sol. L. 
Šukytę buvo tekę pažinti tik iš 
atsiliepimų spaudoje, kur vis daž
niau pasirodo pranešimų apie 
jos laimėjimus kanadiečių muzi
kiniame gyvenime, o studijų dar 
nebaigęs pianistas T. Gurevičius 
net ir daugeliui torontiečių buvo 
visiška staigmena.

Sol. L. Šukytė Toronto lietuviš
kosios visuomenės dėmesį atkrei
pė pr. metų rudenį KLK Moterų 
Draugijos suvažiavime surengtu 
brandžiu rečitaliu toje pačioje 
Prisikėlimo salėje. Teigiamų at
siliepimų ji susilaukė JAV lietu
viams kiek vėliau surengtuose 
koncertuose, išsklaidydama ne
vieno skeptiko nepasitikėjimą ir 
jauniems talentams rodomą abe
jingumą. Apie jos laimėtą II vie
ta CBČ konkurse sužinojo ir 
Lietuva iš “Literatūros ir Meno” 
puslapiuose paskelbtos trumpos 
žinutės. Tačiau bene didžiausiu 
solistės laimėjimu tenka laikyti 
grafienės Almavivos vaidmenį 
Mocarto operoje “Figaro vestu
vės” garsiajame Stratfordo festi
valiu teatre, nes ši karta ji buvo 
šiltai sutikta ir teigiamai įvertin
ta kanadiečių publikos ir kana
diečių recenzentų. Aprašydami

naus” inscenizacija ir poetės R. Sluc- 
kaitės pjesė vaikams “Vienas sviedi
nukas man”. Naujai suorganizuotas 
jaunojo žiūrovo teatras Vilniuje dar
bą pradeda Šekspyro tragedija “Ro
meo ir Džiuljeta”. Tolimesniuose jo 
planuose — M. Sluckio ir V. Miliūno 
“Užburtas obuolys”, H. Bergerio ir B. 
Heimo pjesė “Tomo Sojerio nuoty
kis”. Propagandai atstovaus G. Kano
vičiaus pjesė apie komunistą Karolį 
Požėlą. Kauno muzikiniame teatre 
rampos šviesą išvys latvių kompozito
riaus S. Žilinskio nūdienės tematikos 
operetė “Gintarinių krantų jaunimas”, 
J. Belazaro opera vaikams “Kupriu
kas muzikantas”. J. Štrauso “Veneci
jos naktis”. A. Novikovo operetė apie 
Kubą “Kamilia”. Vilniaus operos ir 
baleto teatras į repertuarą yra įtrau
kęs V. Laurušo operą “Auštantis ry
tas” ir A. Rekašiaus baletą “Gęstan
tis kryžius”, kuriame šokiu ir muzi
ka bus keliamos rasinės diskrimina
cijos problemos.

KAZIO BORUTOS knygą “Jurgio 
Paketurio klajonės” 50.000 egz. tira
žu išleido vaikams “Detskaja literatū
ra” leidykla Maskvoje. I rusų kalbą 
knyga išvertė L. Milis ir D. Epštei- 
naitė.

M. Biržiška rašė
Apie pirmuosius gimnazijos 

žingsnius ir abiturientus prof. 
M. Biržiška taip rašo: “VII. 14 d. 
(metai nepažymėti — K. B.) Vil
niaus lietuvių gimnazija išleido 
abitūrininkų III laidą: Adomą Ei- 
rošių, Jokūbą Gasiūną, Mečislovą 
Mačernį, Antaną Naraką, Stasį 
Putvinskį, Bronislovą Simkevi- 
čių ir Leoną Valkūną. Anksčiau 
— III. 4 (llasmenų) ir IV. 5 (7 
asmenis) išleidome dar I ir II lai
dą. Formaliu atžvilgiu gimnazija 
nebuvo tvarkoje, nes teikė bran
dos atestatus be jokių kvotimų, 
bet darė tai grynai lietuvių ir pe
dagogų sąžine, nes 1. tikrai visi 
atestatininkai buvo jau subrendę, 
2. gimnazijoje mokslo dalykuose 
pasireiškė tvarkoje, 3. daugelis 
jųjų jau buvo stoję arba vėliau 
pasireiškė kovojančios už Lietu
vos laisvę kariuomenės eilėse, ki
ti jųjų net savo galvas paguldę, 
arba naudingai pasireiškė kitose 
valstybinio ir tautinio gyvenimo 

r ,__ s _. _____ i “Bohemos”
spektaklį, kuriame L. šukytei te
ko dainuoti Mimi rolę, Toronto 
didžiųjų dienraščių muzikos kri
tikai neužmiršo prisiminti Strat
fordo ir, jų žodžiais tariant, 
grakščios Almavivos.

Sekmadienio koncertą L. Šuky
tė pradėjo “Figaro vestuvių” ari
ja “Dove šono”, pereidama prie 
vokiečių klasikų dainų — Schu- 
berto “An die Musik”, “Rastlose 
Liebe”, Brahmso “O wusst ich 
doch”, “Meine Liebe ist grūn”. 
Prancūzų kūrybai atstovavo F. 
Poulenc “Banalites”, italų — G. 
Puccini “Madame Butterfly” ari
ja “Un bei di”. Lietuviška pub
lika šiuos svetimomis kalbomis 
atliekamus kūrinius sutiko gau
siais plojimais, bet jos dėmesio 
centre, aišku, buvo lietuviškoji 
koncerto dalis: ištraukos iš B. 
Markaičio “Vilniaus varpu”, VI. 
Jakubėno populiariosios dainos 
“Plaukia antelė”, “Na. tai kas”. 
Plojimų audra solistę privertė 
virš programos padainuoti Balio 
Dvariono “žvaigždutę”, A. Vana
gaičio romansą “Aš bijau pasa
kyt”. ’»

Koncertų ir rečitalių progra
mas L. Šukytė paruošia kanadiš- 
ku stiliumi, pradėdama jas sve
timtaučių klasikais ir baigdama 
lietuvių kompozitorių kūriniais. 
Nedaug kas atkreipia dėmesį, 
kad kaip tik šie klasikų kūriniai 
ir pareikalauja iš dainininko di
džiausio subrendimo, laikotarpiui 
pritaikytos interpretacinės patir
ties, nelengvai pasiekiamo balsi
nio grakštumo. Solistei į pagal
ba čia ateina jos balso grožis, mu
zikalumas, geras svetimų kalbų 
apvaldymas.

Stipriausia L. Šukytė yra lyri
nio pobūdžio kūriniuose, kur ji 
atskleidžia dėmesio vertą subti
lumą. Prie tokių tenka priskirti 
jau nepirmą kartą girdimą Lietu
voje sukurtą prof. Balio Dvario
no “žvaigždutę”. Kanadą ši dai
na yra pasiekusi Vilniaus operos 
žymios sol. Elenos čiudakovos 
Įdainuotoje plokštelėje. Palygi
nus abiejų dainininkių interpre
taciją. L. Šukytės šios dainos ver
siją tektų laikyti pranašesne, nes 
E. Čiudakovai gerokai kenkia 
perdidelis balso aštrumas, kuris, 
galimas dalykas, yra nevykusiai 
atlikto įrašo išdava. Pagyrimo L. 
Šukytė yra verta ir už VI. Jaku
bėno dainas, daug kartų koncer
tuose atliktas kitų mūsų daini
ninkių. — jos lūpose šie kūriniai 
įgauna originalaus savitumo at- 
snalvi dėl skirtingos interpreta
cijos ir skirtingų balsinių duome
nų. Silpniau nuskambėjusiu kū
rinių grupei tenka priskirti iš
trenkąs iš “Vilniaus varnu”, ynač 

v. Kst. I pirmąją — “Mano motina”, ku-

srityse, išeitai mokyklai gėdo« 
nepadarę (težinau tik A. K. tarny
boje nešvariai pasireiškus ir ga
vus dumti Lenkijon). III laidą iš
leidžiant, nė vieno abitūrininko 
Vilniuje jau nebuvo, tad vieną 
jųjų štai dar kas ištiko: Leonas 
Valkūnas nė nežinojo esąs jau 
atestuotas ir po kelerių metų, 
man jau esant Kauno “Aušros” 
gimnazijos direktorium, seniai 
jau karininkas, įsirašė ir laikė 
ten brandos atestatui kvotimus. 
Nelabai jį beprisimindamas ir 
nebeturėdamas pas save Vilniaus 
gimnazijos dokumentų nei kokių 
anomečio užrašų, per kitus pasi
teiravau tos gimnazijos vadovybė
je, ir direktorius Marcelinas Šikš
nys patvirtino, jog L. V-nui dar 
1919 m. atestatas buvo pripažin
tas. Tuojau pranešiau apie tai 
kvočiamam “abiturientui”, kuris 
betgi pasisakė norįs ir likusius 
kvotimus atlikti ir tikrai gavo 
dar iš mūsų kauninės gimnazijos 
atestatą, taigi virto vieninteliu 
Lietuvoje (o gal ir pasaulyje?!) 
atestatininku dviem legaliais ate
statais. Tai bent vyras!” B. d.

ri yra daugiau dramatinio cha
rakterio. L. Šukytės proveržių Į 
dramatizmą augštutinėse gaidose 
retkarčiais jaučiamas persitempi
mas. Tai nėra būdinga žymė vi
sam jos dainavimui, nes augštu- 
tini registrą ji puikiai valdo ir 
dainose, ir netgi operų arijose, 
kai forte ir fortissimo užnugary
je pasilaikoma didesnė ar mažes
nė jėgų atsarga.

Nevienas mūsų dainininkas yra 
padaręs lemtingą klaidą, pasilik
damas Š. Amerikos kontinente ir 
čia labai ribotose aplinkybėse 
mėgindamas prasiveržti į operos 
pasauli. Tam žymiai palankesnė 
dirva yra Europoje, kur veikia 
daug nuolatinių operos teatrų ir 
kur jaučiama nepalyginamai di
desnė jaunų dainininkų paklausa. 
Susilaukus visuotinio pripažini
mo Europoje, ir šiame kontinen
te atsiveria durys į platesnes ga
limybes. Malonu konstatuoti, kad
L. Šukytė ruošiasi išvykti i Euro
pą, kur ji mėgins jieškoti sąlygų 
tolimesniam keliui i dainos meno 
viršūnes. Mums gi belieka jai pa
linkėti, lietuviška širdim tariant, 
gero vėjo platesniuose vande
nyse.

Maloni šio koncerto staigmena 
buvo jaunasis pianistas Tadas 
Gurevičius, atlikęs du nelengvus 
kūrinius — Beethoveno Sonatą 
op. 13. nr. 8 ir Šopeno Scherzo 
B flat minor. Pradėjęs pirmuo
sius žingsnius muz. St. Gailevi- 
čiaus globoje, jis šiandien jau 
yra pasiekęs neblogą techniką, 
kūrinio minties apvaldymą ir 
nuotaikos perteikimą. Pianinui 
lietuviai visada rodydavo perma- 
ža dėmesio. Juk ir tame pačiame 
mūsų Toronte, netikėtai mirus 
A. Dvarionui, nebuvo likę nė vie
no akompaniatoriaus vietiniams 
ir iš JAV atvykstantiems solis
tams. Šia spragą užpildė muz. St. 
Gailevičiaus atsikvietimas iš 
Montrealio į Torontą ir vėliau 
studijas baigus nuolatinė lietuviš
kųjų koncertų akompaniatorė 
Dalia Skrinskaitė, kuri ir šiame 
jaunųjų žvaigždžių koncerte 
akomponavo L. Šukytei. Džiugu, 
kad pianino muzikos srityje nau
ją ir. atrodo, gilią vagą yra išva
ręs T. Gurevičius. Nežinant šio 
jauno žmogaus planų, netikslu 
būtų kalbėti apie jo ateitį. Tikė
kime — šis jo pasirodymas yra 
oradžia didesnės ir dažnesnės pa
žinties lietuviškoje scenoje.

Abu jaunuosius menininkus 
lietuviškoji visuomenė, užpildžiu
si Prisikėlimo salę, sutiko ir pa
lydėjo neįprastai gausiais ploji
mais. Jos lietuviškas entuziazmas 
kartais net kliudė programos at
likėjams, kai plojimai prasidėda
vo atliekamo kūrinio viduryje. 
Dėl to, tenka manyti, kalta buvo 
Kanados Lietuviu Jaunimo Kon
greso įaudrinta džiugi vyresniųjų 
nuotaika ir nuoširdus pasididžia
vimas jaunųjų laimėjimais.



8 PSL. » Tėviškės Žiburiai « 1965. X. 21 — 42 (821)

Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
EGUNTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandens^alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alų- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
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.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; modemiška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
U ■ i w ■ i — m gy

^SPORTAS
Toronto golfininkai spalio 11d. su

sirinko užbaigiamajam turnyrui Mal- 
tono golfo aikštėje. 29 dalyvių gru
pė susidėjo iš eilės “veteranų”, žai
džiančių golfą jau 4-5 metus, ir gau
saus mūsų jaunimo. Dalyvavo beveik 
visi žinomi lietuviai golfininkai ir 
tik keli registruoti žaidėjai turnyre 
nepasirodė. Turnyrą laimėjo Vyčio 
klubo meisteris V. Siminkevičius tik
tai po dviejų skylių pratęsimo. A. Ei- 
žinas po 18 skylių taipogi turėjo 87 
smūgius. Paskutinės dvi pratęsimo 
skylės turėjo jau nemažai žiūrovų. Li
kę 27 žaidėjai sekė finalistų žaidimą.

Atviro turnyro laimėtojas S. Šal
kauskis liko trečiuoju su 91 smūgiu, 
tačiau jis laimėjo turnyro “rekordą”, 
sulošdamas net dvi “par 5” skyles po 
3 smūgius. Visada pastovus P. Staus
kas ir pirmą kartą turnyre žaidęs A. 
Klimas sužaidė po 92 smūgius. H. 
Stepaitis ir S. Kondrotas — po 96. Po 
turnyro beveik visi dalyvavo jaukio
je vakarienėje. J. B.

VYČIO ŽINIOS
Berniukų ir mergaičių krepšinio 

treniruotės vyksta penktadieniais Ry
erson mokyklos salėje nuo 7 iki 9 v.v.

Vyrų treniruotės vyksta Parkdale 
mokykloje; nuolatinio tvarkaraščio 
neturi, šio mėnesio sekanti treniruo
tė — 25 d. nuo 9 iki 10.30 v.v. Sekan
čio mėnesio treniruočių tvarkaraštis 
bus paskelbtas vėliau. A. S.

Sportas Lietuvoje
Vilniaus Žalgirio futbolininkai vie

šėjo Balstogėje, kur žaidė draugiškas 
rungtynes su vietinės vaivadijos rink
tine. Žalgiriečiai rungtynes laimėjo 
6:0.

Vilnietė jietininkė S. Janauskaitė 
pakviesta i Sov. Sąjungos jaunių 
lengv. atletikos rinktinę.

Lietuvos lauko teniso pirmenybes 
ir šiais metais laimėjo A. Paltarokas 
ir D. Naujelytė.

Priešbaigminėse Sov. S-gos šachma
tų pirmenybėse V. Mikėnas laimėjo 
11 vietą, surinkęs 11.5 taško (pirma 
vieta — 12 t.). Jis išsikovojo teisę 
žaisti septintą kartą Sov. S-gos baig
minėse pirmenybėse.

K. Orentas Įtrauktas i Sov. S-gos 
lengv. atletikos rinktinę, kuri spalio 
mėn. Paryžiuje dalyvaus tarptautinė
se rungtynėse su Prancūzija. Jis bėgs 
5000 m. nuotolį. .

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
; B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10 -L30 ir 430 -7
Antr. 10 -130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 4.30 - 7
Penkt. 10 -1.30 ir 430 - 8
Sešt.9-12
Sekm. 930 -1

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGICIAI — atviri iš 6% %.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos banko perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques) 
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje 

1965 m. liepos mėn. 31 d. KAPITALAS — S 1,737,056

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
JANE — BLOOR. $6.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai, per du 
augštus. 2 virtuvės, geras šoninis įvažiavimas, reikalingas vidaus re
monto; prašo $21.900.
ROYAL YORK — BLOOR. $£000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, 2 
augštų, privatus šoninis įvažiavimas; prašo $22.000.
KIPLING — BLOOR. $7.000 Įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis, su gražiu 
kiemu; prašo $19.900.
JANE — ANNETTE, $3.000 Įmokėti, mūro, atskiras, per 2 augštus, 6 
kambariai, privatus įvažiavimas; prašo $18.900.
INDIAN RD. — HEWITT. $10.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarių, 
per 3 augštus, 3 virt., garažas, platus šoninis įvažiavimas, kaina $28.000. 
SWANSEA — QUEENSWAY. $6.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambarių 
vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas; prašo $17.500. 
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambin 
Ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaim 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.
J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

U TORONTO
Lietuvių skautų veikla

Šatrijos ir Rambyno tuntų jūros 
skautai rengia arbatėlę spalio 24 d., 
sekmadienį, 5 v. p.p. Šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje. Bus rodomas filmas iš 
pereitos vasaros stovyklos gyvenimo. 
Maloniai kviečiami atvykti ne tik 
skautai-tės, bet ir tėveliai, rėmėjai ir 
prijaučiantieji .

Mielas broli skaute, ar jau užsisakei 
“Skautų Aidą” ir ar užsimokėjai savo 
nario mokestį? Jei dar ne, paskubėk.

Bazaras. Lapkričio 6 d. Prisikėlimo 
par. salėje skautų-čių tėvai-rėmėjai 
ruošia didelį bazarą, o vakare — ba
lių. Šiuo laiku vyksta fantų vajus, ku
riame dalyvauja visi tuntų vienetai ir 
tėvai-rėmėjai. Be to. šį ir kitą sekma
dieni po pamldų fantai priimami skau
tų būkle. Negalintieji fantų pristaty
ti prašomi paskambinti J. Augustina- 
vičienei RO 2-9155 arba M. Yčui RO

6-7300 ir juos paims iš namų.
Šatrijos ir Rambyno tuntų dr-vės ir 

skiltys reguliariai daro sueigas. Vie
netų vadovai kviečia tėvelius įrašyti 
vaikučius į skautų-čių organizaciją 
metų pradžioje. Tik labar įstoję į skil
tį lengviau pereis bei išmoks reikalin
gą skautavimo programą.

Skautai vyčiai rengia iškylą į “Ro
muvą” spalio 30 d. Smulkesnių infor
macijų kreiptis pas ps. J. Karasiejų 
536-1447.

Ekskursija valtimi. Rambyno tunto 
jūros skautai turėjo iškylą su savo 
rėmėjais Algiu ir Rimantu Linaus- 
kais š.m. Ontario ežere Maratono tau
rės laimėtojais. Jie savo laivu mūsų 
skautus-tes pavežiojo ir paaiškino 
įvairius plaukiojimo būdus. Už tokią 
reikšmingą iškylą jiems nuoširdus 
ačiū.

ATSIŠAUKIMAS į TORONTO VISUOMENĘ
Mielas Tautieti!
Kreipiamės i Tave lietuvių žy

gio i Jungtines Tautas reikalu. 
Žygis Įvyks š.m. lapkričio 13 d., 
šeštadieni. 12 vai. Niujorko Mad
ison Square Gardens. Juk visi 
esame Įpareigoti kelti Lietuvos 
byla ir masiškai protestuoti Jung
tinėse Tautose, nes mūsų broliai 
ir sesės tėvynėje yra priversti ty
lėti dėl savo tautos pavergimo. 
Jau 25 metai sovietiškasis impe
rializmas nuvertina ir niekina 
lietuviškas vertybes ir atsieki- 
mus. Tėvynės meilė, žmonišku
mas ir paverstos Lietuvos broliai 
bei sesės reikalauja, kad mes, 
laisvojo pasaulio lietuviai, demas- 
kuotumėm sovietų melą ir iškel
tume pasauliui jų nusikaltimus 
prieš Lietuvą.

Tik vieninga visų lietuvių ma
nifestacija gali paveikti pasaulio 
sąžinę ir sukelti platesni domėji
mąsi Lietuvos reikalais. Reika
laukim Lietuvos klausimo iškėli
mo Jungtinėse Tautose ir paro
dykim. kad kiekvienam lietuviui 
patrijotui rūpi Lietuvos byla.

Komitetas Lietuvos Nepriklau
somybei Atstatyti ryžtasi:

1. Įtaigoti laisvųjų valstybių 
atstovybes, kad irašydintų Lietu
vos klausimą i Jungtinių Tautų 
darbotvarkę.

2. Surengti milžiniška mani
festaciją ir kreiptis Į JT gener. 
sekretorių. JT visumos pirminin
ką. JT komitetą kolonizmui tirti 
ir i laisvųjų valstybių atstovybes.

kad Jungtinėse Tautose keltų 
Lietuvos klausimą.

3. Pravesti masinę protesto ei; 
seną prieš Sovietų Sąjungą.

4. išpopuliarinti Lietuvos bylą 
laisvojo pasaulio spaudoje.

Žygiui i Jungtines Tautas Rem
ti Toronto Lietuvių Komitetas 
ragina ir kviečia, kad kiekvienas 

i tiesos ir laisvės mylėtojas Įsi
jungtų i šią manifestaciją. Mūsų 
visų pareiga remti ir aktyviai 
Įsijungti i lapkričio 13-sios ma
nifestaciją Niujorke.

Komitetas kviečia visus Toron
to ir apylinkių tautiečius gausiai 
dalyvauti organizuojamo] ekskur
sijoj i Niujorką. Kelionė autobu
su asmeniui kainuotų $23. Išvyks
tame iš Toronto penktadienio va
karą 8 vai. Grįšime sekmadieni 
ar pirmadienio rytą, pagal dau
gumos pageidavimą.

Registruotis Įmokant pinigus: 
St. Jokūbaitis tel. 537-2869 arba 
534-9286: V. Bačėnas 536-4681 ir 
CR 8-7261: J. Karasiejus 536- 
1447: pastarasis priima ir aukas; 
stud. A. Šileika tel. 244-0080. Be 
to. kelionės pinigus ir aukas ga
lima Įmokėti abiejuose lietuvių 
bankeliuose, t.y. Toronto Liet. 
Namuose “Paramoj” ir Prisikėli
mo par. kredito unijoj darbo va
landomis iki spalio 25 d.

Platesnių informacijų teirautis 
pas St. Jokūbaiti, kuris rūpinasi 
visais kelionės i Niujorką rei
kalais.

Toronto Lietuvių Komitetas 
Žygiui i Jungt. Tautas Remti

PAREMKIME SAVANORIUS!
Jau eilė metų. Toronto kūrė

jų- savonorių skyrius, lietuviškos 
visuomenės remiamas, Kalėdų ir 
Velykų švenčių progomis siunčia 
piniginę paramą Vokietijoje pasi- 
likusiems ir paliegusiems bendrų 
nepriklausomybės kovų broliams-; 
savanoriams, kurių ten yra sure
gistruota apie 20 ir kurie turi 
Įsteigę savo skyrių. Jie išblašky
ti po visą kraštą. Vieni jų — sa
natorijose. kiti paliegę ir skur
džiai leidžia senatvės dienas iš 
gaunamos liesos vokiečių Įstaigų 
pašalpos. Jų suorganizuotam sky
riui nuo pat pradžios vadovauja 
korespondenciniu būdu rinktoji 
valdyba, kurią sudaro: V. Sutkus, 
pirm.. J. Kriščiūnas, sekret. (ku
riam tenka didžiausia našta) ir K. 
Motgabis. narys.

Nors Toronto skyrius jų šalpai 
iki šiol yra pasiuntęs virš,2.000 
dol.. bet 15 šelpiamųjų tai yra 
tik simbolinė dovana, už kurią jie 
yra dėkingi. Jie džiaugiasi, kad 
yra žmonių, kurie juos atsimena 
ir stiprina dvasioje.

Be piniginės rinkliavos, kurios 
kariuomenės šventės proga daro
mos prie lietuvių bažnyčių, vargu 
ar Toronto savanoriai pajėgtų ei
lę metų ištesėti savo užsimotą sa
višalpos darbą. Šiuo metu sky
riaus narių vidutinis amžius yra 
apie 70 metų. Kaikuriems rim
čiau sunegalavus, skyriaus na
riams tenka suteikti materialinę
parama.

Papildyti skyriaus ištekliams 
kasmet ruošiamas tradicinis ru
dens pobūvis. Toks pobūvis yra 
ruošiamas spalio 30 d. Šv. Jono 
par. salėje. Gera būtų, kad lietu
viškoji visuomenė ši savanorių sa
višalpos darbą savo gausiu atsi
lankymu paremtu. Bs.

Kanados lietuvių jaunimo kon
gresas Toronte pavėluotai gavo 
šiuos sveikinimus: “Draugo” mo
deratoriaus kun. Pr. Garšvos. 
MTC. ir KLB Winnipeg© apyl. 
valdybos. JAV išeiną lietuvių 
dienraščiai su informacijomis 
apie kongresą Toronte buvo gau
ti jau po kongreso. Aplamai. 
JAV liet, spauda gana šykščiai ir 
pavėluotai skelbė informacijas 
apie Kanados lietuvių jaunimo 
kongresą.

Ignas Taunys iš Australijos, 
anlankes daugeli kraštų, buvo su
stojęs ir Toronte nas p. Liutkus. 
Svečias domėjosi lietuviu Įstaigo
mis ir aplamai lietuviu gyvenimu 
Kanadoje. Jis aplankė “TŽ” ir 
papasakojo savo Įspūdžius iš ke
lionės. kuria galėjo atlikti no 10 
metų darbo vienoje darbovietėje. 
Tokie darbininkai Australijoje 
gauna 3 mėn. anmokamu atosto
gų. o no 20 metų — 6 mėn.

Lietuvių liberalų ir liberalams 
prijaučiančių susirinkimas Įvyks 
spalio 21 d., ketvirtadieni. 8 v.v. 
Liet. Namuose. Visi suinteresuoti 
kviečiami dalyvauti. S.

“TŽ” aukotojai. Rėmėjo pre
numeratas po $10 atsiuntė: Al
girdas Mitalas. Vladas Šūkis. Vi
lius Gvalda: $20 atsiuntė Augus
tinas Daukantas; $10 KLB Sud- 
burio apylinkės valdyba: po S5: 
Vytautas Liesiūnaitis. Vladas Se- 
lenis; po S2: Juozas Skėrius, Ba
lys Švilpa, kun. A. Petraitis, Pet
ras Kareckas: SI — Pr. Jucius. 
Nuoširdi padėka visiems.

Edm. ir J. Bičiūnai spalio 13 d. 
susilaukė dvynukų — Bronės ir 
Morkaus. Tėvai jau kelinti metai 
gyvena Toronte ir turi pieno bei 
kitų maisto gaminių krautuvę Mi- 
mico Plaza. Juos praėjusią vasarą 
aplankė Edmundo brolis kan. J. 
Bičiūnas iš Romos.

Medžiotojų ir Žūklautojų Klu
bas “Tauras” šaukia visuotini na
rių susirinkimą spalio 24 d., sek
madieni, 2 v. p.p. Liet. Namuo
se. 1129 Dundas St., W.., Toron
te. Pardavinėsime naujus klubo 
ženklus ir išdalinsime užsisakiu
siems Tecumseth valsčiaus (Bee- 
ton) tvarkomos medžioklės leidi
mus. kainuojančius apie $4.00. 
Į susirinkimą kviečiami ir nena- 
riai, kurie domisi šiuo sportu ir 
aplamai organizacija.

Direktorių taryba

Ateitininkų žinios
Jaunučių ir jaunesniųjų mergaičių 

iškyla sekmadienį į filmą “The 
Greatest Story Ever Told” labai pa
vyko. Dalyvavo virš 50 mergaičių. Iš
kylai vadovavo seselė viktorija. Atei
tyje bus daroma ir daugiau panašių 
iškylų berniukams ir mergaitėms į 
įvairias įdomesnes vietas bei paren
gimus.

Vyr. moksleivių susirinkimas buvo 
toks gausus, kad reikėjo pasidalinti 
būreliais, kurie pasidalino įspūdžiais 
apie praėjusį jaunimo kongresą ir jį 
įvertino.

Kur daugiausia vyksta ateitininkų 
susirinkimai? L. Vaikų Namuose, pas 
seseles. Vaikų Namai tapo Toronto 
Jaunimo Centru. Čia ir tautinių šokių 

' grupė susirenka ir ateitininkai ir ki
tos organizacijos. Bet ar mes paremia
me seseles ir jų Namus? Kodėl nepri
sidėti dabar seselių rengiamo bazaro 
proga? Sekmadienį, spalio 24, pas se
seles įvyks fantų lietus. Visi jaunieji 
prašomi paraginti savo tėvelius ką 
nors tam bazarui paaukoti. Ateitinin
kų tėvai prašomi į tai atkreipti dėme
sį, nes tai yra visų pareiga.

Ateitininkų tėvų komiteto susirin
kimas šaukiamas spalio 31 d., tuoj po 
10 vai. Mišių, Prisikėlimo par. muzi
kos studijoje. Visu tėvų, kuriem rūpi 
vaikų organizacinė veikla, yra pareiga 
tame susirinkime dalyvauti. Užtruks 1 
vai.

Jaunesnės moksleivės ateitininkės 
Gintarės ir Vaidilutės ir visos jaunu
tės ateitininkės renkasi i Liet. Vaikų 
Namus šį šeštadienį, spalio 23 d-., 5 
v.v. ir sekmadienį, spalio 24 d., 4 v. 
p.p.. pasiruoši Kristaus Karaliaus mi
nėjimui.

Šv. Jono Kr. par. jaunesniųjų atei
tininkų susirinkimas įvyks sekmadie
nį spalio 24 d.. 4 v. p.p. Visi šv. Jono 

į Kr. parapijos jaunesnieji ateitininkai 
, moksleiviai arba tie, kurie bent ka
da priklausė šiai kuopelei, taip pat 
naujieji, kurie norėtų priklausyti, 
mielai kviečiami. Susirinkime bus 
pranešimas apie pakeitimus ir toli
mesnį veikimą.

Skautams remti bazaras. Lap
kričio 6 d., šeštadieni, skautų-čių 
tėvų ir rėmėjų komitetas ruošia 
bazarą-šokius Prisikėlimo parapi
jos salėje, kurio tikslas sutelkti 
lėšų ir paremti skautų-čių veiklą. 
Kreipiamės i skautų-čių tėvus, 
rėmėjus ir prijaučiančius, prašy
dami paaukoti fantų, kuriuos pri
ims skautų būkle budis asmuo 
spalio 24 ir 31 sekmadieniais nuo 
10 v.r. iki 1 v. p.p. Fantų reika
lais rūpinasi J. Augustinavičienė 
(tel. RO 2-9153) ir M. Yčas (tel. 
RO 6-7300). Negalintieji fantų 
pristatyti i skautų būklą, malonė
kite kreiptis telefonu i šiuos as
menis. ir fantai bus paimti iš na
mų. Tėvai prašomi fantus Įduoti 
vaikams, einantiems i sueigą. Ba
zaro pradžia — 12 v. parapijos 
kavinėje. Lietuvių visuomenė 
prašoma ir vėl paremti auganti 
jaunimą fantais ir atsilankymu Į 
ruošiamą bazarą ir šokius. Lau
kiame ir iš anksto tariame nuošir
dų. skautišką ačiū!

Skautų-čių tėvų ir rėmėjų 
komitetas

Lenkijos rytinių žemių sąjun
gos Toronto skyrius rugsėjo 26 
d. surengė minėjimą, kuriame 
kalbėjo, prof. J. Wojciechowski 
iš Otavos, M. Jakubec ir W. Ja- 
kubianiec. Ši kartą minėjimas bu
vo daugiau nukreiptas prieš ru
siškąjį imperializmą, kuris buvęs 
Lenkijos ryt. žemių netekimo 
priežastimi. Anksčiau Toronto 
lenkai per tokius minėjimus atvi
rai reikalaudavo Vilniaus ir Lvi- 

Ivo. Antai 1961 m. plakate buvo 
skelbiama: “Be Lvovo ir Vilniaus 
nėra laisvo štetino nei Vroclavo”, 

i Kitaip praėjo minėjimas Montre
alyje. Ten paskaitininkas iš Niu
jorko Kawecky kalbėjo apie Vil
nių. Platus aprašymas buvo pa
skelbtas “Glos Poiski” 41 nr. Mi
nėjimas Montreal}’ buvo piketuo
jamas: turėjo Įsikišti ir policija.

Loreto mergaičių gimnazijos sporti
nėse varžybose pasižymėjo Ilona Ja- 
neliūnaitė. Gunda Urbonaite ir Ona 
Masytė iš Hamiltono. Pirmoji laimė
jo jaunių grupėje I vietą 100 jardų 
bėgime ir šuolyje, antroji laimėjo II 
vietą trišuolyje, o trečioji — I vietą 
trišuolyje (vidurinėje grupėje).

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RO 7-5454
Namų tel. LE 5-1584

BLOOR—ISLIN^ON, $5.000 įmo
kėti, gražu?*; kambarių bun
galas, vandens alyvos šildy
mas, užbaigtas rūsys, gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
viena atvira skola 10-čiai mė
ty-

BABY POINT, $5.000 įmokėti. 6 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, garažas su privačiu 
įvažiavimu.

JANE — BLOOR, $6.000 įmokėti, 7 
kambarių atskiras namas. 2 
vonios, 2 virtuvės, kamba
rys rūsyje, garažas.

INDIAN RD.—BLOOR, $8.000 įmo
kėti, 11 kambarių. 3-jų butų, 
atskiras mūrinis namas, ga
ražas su šoniniu įvažiavimu, 
puiki nuomavimui vieta.

BLOOR — KENNEDY Park Rd, 
$10.000 įmokėti, 9 kambarių 
atskiras namas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, puiki 
vieta.

BLOOR — WINDERMERE, apie 
$10.000 įmokėti, gražus 7 
kambarių šiurkščių plytų 
atskiras namas, garažas su 
plačiu įvažiavimu, puikus 
kiemas, viena atvira skola 
10-čiai metų, pirmą kartą 
pardavimui.

GEOFFREY—INDIAN Rd., $10.000 
įmokėti. 12 kambarių atski
ras namas, plus kambarys rū
syje. 4 vonios, 3 virtuvės, 
dvigubas garažas, gauna apie 
$3.900 metinės nuomos.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų teL LE 6-9161

RETA PROGA !
KEELE — LAWRENCE, $18 000 

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

KINGSWAY RAJONE, S30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. S19.0QO metinių pa
jamų. 5’4% pirmi inortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator). S50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone. S45 
tūkst.-įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas. F.M. in
tercom sistema ir kt. S.40.000 
pajamų. Prašo S275.000.

ARTI TĖVU PRANCIŠKONU BAŽ
NYČIOS, S60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti- 
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Pozom, ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. S700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.

ŪKIS SU ĮRENGIMAIS
$12.500 pilna kaina, netoli Hamiltono, su mažu įmokėjimu, geri trobesiai, 

sodas.
VIENAAUGŠTIS (BUNGALOW) ~
$17.500 pilna kaina. 5 kambariai su prijungtu garažu, Queensway rajone, 

įmokėti apie $5.000. .
VIENAAUGŠTIS
S24.900 6 dideli kambariai, arti Bloor gatvės ir susisiekimo pilnai užbaig

tas rūsys, vandeniu - alyva apšildomas, atskiras valgomasis kambarys, 
didelis sklypas, prijungtas garažas.

11 BUTŲ APARTAMENTAS
$78.000 pilna kaina, po vieną ir 2 miegamuosius, įrengtas, geros pajamos 

ir geroj vietoj, įmokėti apie $15.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

CDwners
ENTRE

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759 
» Įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atliekam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone

535 - 9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 
531-1432 A. B. Beresnevičius

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

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
TAISYMAS — MONOGRAMOS 
Latviška brangenybių 
krautuvė (Jeweller)

964’72 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS auto mechanikas

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

KING — DUNN rajone, gerų plytų,
10 didelių kambarių; vandeniu 
apš.. 3 virtuvės, 2 vonios. 4 kam
bariai pirmam augšte. garažas, 
vienas morgičius, $6.000 įmok.

100 AKRŲ ŪKIS. 45 MYLIOS NUO 
TORONTO, tarp 11 ir 400 plentų;
9 kambarių su visais miesto gero 
namo patogumais, plytų gyv. na
mas, tvartas, didelis vištininkas, 
daržinė; per vidurį ūkio upė su 
gražiais krantais. Skubiam parda
vimui; prašo tik $15.600; vienas 
mortgičius 5M%.

QUEEN — SHAW $3.000 Įmokėti, 
gerų plytų namas; 2 modernios 
virtuvės, garažas, be moitgičių.

i Namų telefonas: BE. 3-5996
QUEEN — NIAGARA, 5 kamb. na

mas. garažui vieta. Visa kaina $ 
4.500.

JANE — BLOOR atskiras, gerų 
plytų, 6 kamb. moderni virtuvė, 
garažas, be mortgičių. Įmokėti $ 
7.000.

MIMICO, 4 kamb. plytų - akmenų, 
vienaaugštis, garažas, prašo 
$11.900.

DOVERCOURT—COLLEGE, $3.000 
Įmokėti; 8 dideli kamb., 2 virt, 
naujas pečius; garažas, be mortg. 

DUPLEKSAS, DOVERCOURT-COL- 
LEGE, mūro 5 ir 6 kamb., a part- 
mentai; modemus ir naujas pe
čius, 2 vonios; dvigubas garažas. 
10 metų mortgičius.

Tarime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. PraSome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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API) RAVDA
GYVYBES • 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 Namų tel.: 277-0814 (13 METŲ PATIRTIS)

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

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit

V. BAČĖNAS Visais kelionių reikalais, visame pasau
lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

O. K. JOHNSON & CO. LIMITED
697 Bay Street, Toronto 2.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir t.t

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 
Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p.p. 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL 536 -7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-H l-F j Service — Dirbtuvė

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage IS ^c^geiVreL^i-nos
c

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

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

Tel. EM 6 - 9488

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

Sav. R. STASIULIS

“Litas” jau perviršijo pusantro 
milijono dolerių ir paaugo per 
šiuos metus $304.000 arba visu 
trečdaliu. Praeito mėnesio pabai
gai “Lito” balansas buvo $1,520,- 
033.46. Svarbesnės aktyvo pozi
cijos: kasa banke $80.648 (pernai 
tuo pat laiku $104.297), paskolos 
$1.355.765 ($1.019.618), centrinė
je kasoje $73.075 ($31.500). Pasy
ve: indeliai (šėrai) $895,085.38 
($799,545.98) einamosios sąskai
tos $571,550 ($318,279) garantijų 
fondas $17,235 (13,150), šių metu 
pelnas $32,409.10 ($28,711.22). 
Narių 1098 (984), ein. sąskaitų 
445 (314), skolininkų 262 (228).

“Litas” gali šiemet padidėti iki

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.)

Pabėgėliai iš Kubos mažais lai
veliais, rizikuodami gyvybe, ryž
tasi pasiekti JAV krantus. Jie ne
laukia oficialaus leidimo, nes bi
jo, kad Castro gali pakeisti savo 
nuomonę ir nebesilaikyti pažado 
išleisti iš Kubos visus, kurie no
ri išvykti. Kol kas vyksta pasita
rimai tarp Kubos ir JAV vyriau
sybių, tarpininkaujant Šveicari
jos atstovybei. Jei Castro sutiks 
išleisti, manoma, kad į JAV per
sikels apie 50.000 kubiečių.

Nobelio premija už literatūrą 
buvo paskirta rusų rašytojui Mi
chailui Šolochovui už romaną 
“Tykusis Donas”. Jo knygos yra

21 METU 
AMŽIAUS?

Kai jums sueina 19 me
tų, nebesate kartu su 
tėvais dengiami ligoni
nės draudos. Kad ir to
liau būtumėte apdraus
ti, turite per 30 dienų 
individualiai įsirašyti. 
Prašymų formas galite 
gauti banke, ligoninėje 
arba tiesiog iš Komisi
jos įstaigos.

K A TIK
VEDĘ?

Reikia mokėti šeimyni
nį draudos mokestį, jei 
norite, kad dengtų abu 
— vyrą ir žmoną. To
dėl nedelsdami praneš
kite savo grupei arba, 
jei abu mokate tiesio
giai, praneškite Komi
sijos įstaigai.

GAVOTE
NAUJA DARBA?

Jei pakeičiate darbą ir 
norite turėti apdraudą 
ir toliau, sekite instruk
cijas, surašytas "Form 
104" Hospital Insuran
ce mokėjimo pažymėji
me, kurį išduoti turi 
jūsų darbdavys palie
kant darbą.

Your
ONTARIO
HOSPITAL

INSURANCE
Plan

Ontario Hospital
Services Commission

Toronto 7. Ontario

Ad. No. 5011

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eie&ira varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International
Driving School

WALDI
Centrinė jstoigo 691 Annette St., 

Td. RO 2-2100

Skyrius:
8S9 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461
Mokome su stondartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagens is. 

beveik pusės milijono dolerių ir 
pasiekti naują augimo rekordą 
(pernai padidėjo $361,161). “Li
tas” moka už indėlius 4Vfe% ir 
už einam, sąskaitas 4% ir duoda 
nemokamą gyvybės draudimą iki 
$2.000 bendros santaupų sumos.

Šio mėnesio pabaigoje visi ban
kai prirašo palūkanas už pusę me
tų. Kas nori savo santaupas per
vesti į “Litą”, tas gali padaryti 
jau dabar išrašydamas “post-da
ted” čekį. Pr. R.

“Baltijos” stovyklavietės miš
ko valymo darbams pirmasis $10 
paaukojo S. Pocauskas. Laukia
me daugiau. Šiuo metu vedamos 
derybos dėl valymo kainos. At

išverstos į 73 kalbas. 1946 m. 
jam buvo paskirta Lenino premi
ja. 1939 m. jis gavo Stalino pre
miją už III tomą romano “Tyku
sis Donas”. Autorius yra komu
nistų viršūnėse — augščiausio so
vieto narys, puolęs B. Pasternaką 
už tai, kad sutiko priimti Nobe
lio premiją, bet pats ją priėmė.

St. Catharines, Ont.
APYLINKES VALDYBA nutarė 

šaukti visuotinį narių susirinkimą 
spalio 31 d., tuoj po pamaldų, vienuo
lyno patalpose. Darbotvarkėje: valdy
bos pranešimai, rev. komisijos prane
šimas. naujos v-bos rinkimai ir kiti 
einamieji reikalai.

Sekr. J. Girevičius

15 METŲ LIET. RADIJO PRO
GRAMOS “TĖVYNĖS PRISIMINI
MAI” sukakties proga St. Catharines 
lietuviai iniciatoriai ir programos rė
mėjai spalio 30 d.. 7 v.v.. slovakų sa
lėje. Page ir Welland gt. sankryžoje, 
programai paremti ruošia didelį kon
certą — vakarą. Dalyvaus Toronto 
meno pajėgos — solistai. Orkestras 
taip pat iš Toronto. Visi Niagaros pu
siasalio lietuviai kviečiami šį vakarą 
paskirti šiam koncertui — šokių va
karui ir gausiai atsilankyti.

> Rengėjai

Pajieškojimai
Prašoma atsiliepti Emilija Yurkus. 

Jos jieško artimieji Lietuvoje. Jieško- 
moji yra davusi šį adresą: Toronto 1, 
Ont., Box 22, Terminal A. Dabar ji 
šiuo adresu nepasiekiama, žinantieji 
prašomi pranešti “TŽ” administraci
jai. .

INTERTRADE
EXPRESS CORP. 
AMERIKIETIŠKA FIRMA, 

patarnaujanti lietuviams visame 
pasaulyje.

EXPRESS MAISTO SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Geriausi Amerikos maisto gaminiai 
GREIČIAUSIAS PRISTATYMAS 

Garantuotai žemiausios kainos
IT - 502 $21.00 JAV dol.
20 sv. kviet. miltų, 10 sv. cukraus 
IT - 503 $22.50 JAV dol.
20 sv. kvietinių miltų, 10 sv. ryžių 
IT - 505 $25.00 JAV doL
4^ sv. cukraus, 4% sv. ryžių, 4^ 
sv. rūkyto bekono, 4^ sv. kviet. 
miltų, 2% sv. kiaul. taukų .
Type 417 $34.75 JAV doL
10 sv. cukraus. 10 sv. kviet. miltų. 
10 sv. ryžių, 10 sv. kiaul. taukų. 
Type 411 S36.75 JAV dol.
IVi sv. deg. kavos, 1% sv. oland. 
šokolado. IV4 sv. oland. kakavos, 
2^ sv. virimo alyvos. 2% sv. cuk
raus. 2M sv. ryžių. 1% sv. sūrio, 
2Vį sv. rūk. bekono. 2Vz sv. rūk. 
kumpio, 2Vz sv. maišytų vaisių.
Prašykite nemokamų katalogų, ku
riuose rasite dar didesnį pasirinki
mą patrauklių ir praktiškų standar
tinių ir šimtus Įvairių maisto gami
nių.

PINIGAI I LIETUVĄ PILNAI 
GARANTUOTA

Pristatymas — 2 savaitės — 
jokių atskaitymų.

Vienintelė firma, atsiunčianti 
pakvitavimus.

Vertė: 9 rubliai — $10.00 JAV dol. 
Mokestis: iki $30.00 — $2.75 
Virš $30.00 — 10%

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd St.
New York, N. Y. 10010, USA

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- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

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

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. ROCHULIS

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

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

rodo, kad vieno akro išvalymas 
atsieis apie $100-130. Reikia iš
valyti nors 4 akrus; taigi, reikė
tų sutelkti apie $500. Aukos miš
ko valymui bus įskaitytos į bend
ras stovyklai paremti sumas ir 
išduoti “income tax” kvitai. Pa
ramą stovyklos valymo darbams 
galima įteikti “Lite” darbo va
landomis asmeniškai arba paštu. 
Be to, galima įmokėti per stovyk
los komiteto narius: Lasalle — V. 
Piečaitį 366-7041, Montrealyje — 
P. Rudinską HU 1-2957 arba J. 
Ladygą 331-7053, Rosemonte — 
J. Piečaitį RA 5-3482 arba P. 
Adamonį RA 2-2472. Paramos 
ypatingai laukiama iš tėvų, ku
rie turi savo šeimose mokyklinio 
amžiaus vaikų ir kuriems stovyk
los pagerinimas labiausiai turėtų 
rūpėti. Pr. Rudinskas

Lietuviškasis radijo pusvalan
dis jau rengiasi minėti antrąjį sa
vo gimtadienį. Tai kukli sukaktis, 
tačiau prisimenant, kad pradėda
mas transliacijas vedėjas L. Stan
kevičius buvo užsitikrinęs para
ma tik 3 mėnesiams, džiaugiamės 
šia sukaktimi ir linkime, kad 
Montrealis ir toliau remtų savąją 
radijo programą.

• Mėnulis gali būti pilnas nevaly
tos naftos, sako dr. Willard F. 
Libby, chemijos profesorius Ka
lifornijos universitete. Jo aiškini
mu, intensyvus spinduliavimas 
dangaus erdvėse gali paprastus 
chemikalus paversti į kompli
kuotas medžiagas, kaip nevalyta 
nafta. Profesorius buvo sušaldęs 
methane (simple compound) ir iš
statęs atominiam spinduliavimui. 
Tokiu būdu jis gavo šiek tiek ne
valytos naftos.

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO I 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI J 

DABAR I
Siųskite pinigus į USSR

Tegu jūsų mylimieji patys 
pasirenka. (

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, ku
ri visada siuntėjui persiunčia gavė
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatome 
per dvi savaites. Jokių atskaitymų 

Vertė: 9 rubliai už $10.00.
Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75, 

virš $30.00 — 10%.
GRAMERCY SHIPPING INC. | 
744 Broad St. Newark, N. J.

Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai.

GRAMERCY
SHIPPING CO

118 E. 28 St., New York 
MU 9-0598 i

Įsteigta 1945 m.
■BmKBSmnSSBanMbl

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, 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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

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

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

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montrealį, Londoną, Windsors, Hamil
toną, North Bay, Sndburi ir kitur.

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

ŠYPSENOS
Nevalgoma skrybėlė

Trumparegis svečias restorano 
padavėjui:

— Klausyk, tamstele, ar nega
lėtum ir man atnešti tokių puikių 
salotų lėkštę, kaip tos ponios 
prie ano stalo?

Padavėjas (pusbalsiu):
— Deja, mielasis pone, to aš 

negaliu padaryti. Tai ne salotų 
lėkštė, o tos ponios skrybėlė...

Laiškas sau
Psichiatrinėj ligoninėj vienas 

pacientas prie stalo sėdėdamas 
rašo laišką. Praeinantis gydyto
jas susidomi ir sustojęs klausia:

— Kam gi tą laišką rašai?
— Pats sau, — atsako ligonis.
— Ką gi ten tamsta sau rašai? 

— vėl klausia gydytojas.
— Pone daktare, tik pagalvoki

te! Kaip aš galiu atsakyti į tams
tos klausimą? Juk tą laišką aš 
tik rytoj gausiu!...

Kaip ir pas žmones...
Gyvulių savitarpės globos drau

gijos posėdyje buvo svarstomas 
žvirblio skundas. Po ilgų diskusi

DRAUDIMAI

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107

TELEFONAS EM 6-4182
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

STANLEY WM. FROLICK, BA 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(įėjimas ii Howard Pork Avenue)
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v.
Įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815 

dx* d i a i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga
rv— j JL> JL> J5L

jų žvirblio skundas buvo atmes
tas.

— O kur jis pats yra? — pa
klausė asilas.

—Tą pačią dieną, kai įteikė 
skundą, — atsakė pirmininkau
jantis katinas, — jis buvo suės
tas. ..

Trumpi posakiai
Nenorėdamas prarasti savo 

nuomonės, laikau ją savo virši
ninko galvoje, — samprotavo išti
kimas tarnautojas.

— Kaltinamasis sprendimo 
klausosi stovėdamas todėl, kad po 
to jam tenka ilgai sėdėti, — aiš
kino teismo sekretorius.

— Žmonės iš tikrųjų geresni, 
negu atrodo, ir bolgesni — negu 
nori pasirodyti.

— Velionis buvo tokia šviesi 
asmenybė, kad norėdavosi ant jo 
uždėti abažūrą, — kalbėjo laido
tuvėse oratorius.

— Draugystė ir arbata yra ge
ra, jeigu karšta, stipri ir pakan
kamai saldi.

Parinko Pr. Al.

233-3323 VoVosJi

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTI 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

24 Calvington Dr., Downsview.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633 -1167

24 vai. pat RO 94613
Darbo vai. RO M131
Namų RO 6-7132
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Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Sis sekmadienis skirtas mi
sijoms. Joms skirtos aukos per
siunčiamos į arkivyskupijos misi
jų centrą.
. — KLK Moterų Draugijos šios 
parapijos skyriaus susirinkimas 
— šį sekmadienį parapijos salės 
kambariuose. Paskaita — panelės 
V. Judzentavičiūtės. Draugijos 
narės ir prijaučiančios maloniai 
kviečiamos gausiai dalyvauti.

— Iš parapijos bažnyčios pa
laidota: spalio 16 — a.a. Marija 
Bytautienė; spalio 20 — laidoja
mas a.a. Petras'Jurkštas. Velio
nių giminėms ir artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Pradėtos tikybos pamokos 
vaikams, besirengiantiems pirma
jai Komunijai ir mokiniams, lan
kantiems viešąsias mokyklas. Vi
si vaikai renkasi į muzikos studi
ją po 9.30 vai. pamaldų. Kartu 
maloniai prašome susirinkti ir 
vaikų tėvus. Seselės, tikybos dės
tytojos, pageidautų, kad pamokas 
lanką vaikai prieš tai ateitų į 9.30 
vai. pamaldas ir po to į tikybos 
pamoką. Dalis tėvų pareiškė pa
geidavimą vaikams tikybos pamo
kas turėti po 11 vai. pamaldų. 
Bendras išsiaiškinimas tuo reika
lu galėtų tą klausimą išspręsti.

— Šią savaitę kunigai lanko 
parapijiečius Swansea rajone i 
pietus nuo Bloor gatvės.

— Kapinių lankymo diena — 
lapkričio 7 d., sekmadienį. Būtų 
gera, kad iki minėtos datos būtų 
baigti paminklai, o taip pat su
tvarkyti pavieniai kapai nuimant 
vasarines gėles. Nuo lapkričio 1 
iki gegužės 1 d. kapai leidžiami 
puošti dirbtinėmis gėlėmis.

— Visuotinis mirusiųjų prisi
minimas par. bažnyčioje — pir
madienį, lapkr. 1 d.

A.a. Marija Bytautienė, 62 m. 
amžiaus, labai staigiai mirė spalio 
13 d. savo namuose. Kanadon ji 
atvyko 1954 m. iš Australijos ir 
dirbo iki pat mirties; buvo SLA 
narė.

Apylinkės tarybos rinkimai. — 
Primename, kad spalio 25 d. bai
giasi terminas įteikti kandidatų 
i tarybą sąrašus. Kandidatai ir 
jų siūlytojai turi būti užsimokė
ję solidarumo mokestį.

Apyl. rinkiminė komisija
Toronto liet, akademikų drau

gija pradeda naujuosius akademi
nius metus šį šeštadienį, spalio 
23 d., 7.30 v.v., Prisikėlimo par. 
muzikos studijoje. Pradžioje bus 
trumpas oficialus susirinkimas, 
kuriame bus renkama naujoji val
dyba. Po to seks paskaita, kurią 
skaitys svečias iš JAV dr. V. Ka
volis tema “Nužemintųjų patrijo- 
tizmas”. Po paskaitos įvyks sim- 
poziumas-diskusijos, kuriame, be 
kitų, dalyvauti pakviesti viduri
nės ir jauniausios kartos akade
mikai. Dr. V. Kavolis yra jaunes
nės kartos akademikas sociolo
gas, baigęs mokslus Wisconsino, 
Čikagos ir Harvardo universite
tuose: buvo Harvarde mokomojo 
personalo narys, o dabar profeso
riauja Defiance kolegijoje Pen
silvanijoje. Jis yra “Metmenų” 
žurnalo redaktorius, “Dirvos”, 
“Naujienų” ir kt. laikraščių 
bendradarbis. A.

J. ir K. Liutkams, prieš kiek 
laiko įsigijusiems 8 aparta
mentų namus, grupė draugų-ių 
punskiečių suruošė įkurtuves — 
staigmeną jų namuose. Ta proga 
buvo įteiktas dail. J. Pautieniaus 
piešinys “Žiema Lietuvoje”. Įkur
tuvėse dalyvavo ir svečias iš 
Australijos Ig. Taunys. kuris įdo
miai papasakojo apie Australijos 
lietuvių gyvenimą ir jų veržlu
mą į atsakingas vietas.

— Šį sekmadienį — dviguba 
šventė: parapijos namų kampinio 
akmens pašventinimas ir maldos 
diena už persekiojamuosius. Iš
kilmėms atvyksta T. provincijo
las. Jos bus privataus pobūdžio, 
todėl oficialių asmenų kvietimas 
ir vaišės paliekami namų pašven
tinimo iškilmėms. Sumoje ir ak
mens pašventinime dalyvauja or
ganizacijų vėliavos su garbės sar
gybomis. Per visas Mišias daro
ma speciali rinkliava anapus ge
ležinės uždangos likusiai dvasiš
kiai sušelpti. Šios dvigubos šven
tės proga kviečiame gausiai eiti 
šv. Komunijos.

— Nuoširdižai užjaučiame A. 
Bočkų ir jo šeimą, Lietuvoje mi
rus jo tėveliui. Mišios už velionį
— šeštad., spalio 30 d., 8 v.r.

— Mišios šį šeštadienį: 9 v.r. 
užprašytos M. E. Matušaičių už 
a.a. Barborą Maciulevičienę; 9.30 
v. — užprašytos G. Barcevičienės 
už a.a. Bronislava Barcevičienę; 
šį sekmadienį, 9 v., užprašytos J. 
Čaplikienės už a.a. Bronislavą 
Barcevičienę; 10 v. — už a.a. Oną 
Špokienę, kurias kaip užuojautą 
G. Barcevičienei užprašė B. Pa- 
bedinskienė.

— Rožinis šiokiadieniais — po 
8 vai. Mišių; sekmad. — po 9 vai. 
Mišių.

— Išsiuntinėti Vėlinių Mišių 
novenos laiškai. Kviečiame prisi
dėti.

— Par. choro repeticija — šį 
ketvirtad.. 7.30 v.v. muzikos stu
dijoje. Nuoširdžiai sveikiname 
naująją choro seniūniją: K. Žulį, 
G. Barcevičienę, A. Vilimienę, Š. 
Černiauską ir B. Vrublevičių. 
Sėkmės!

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

— Katechetinės pamokos jau 
pradėtos. Jas privalo lankyti visi 
vaikučiai, kurie ateinantį pavasa
rį norės eiti pirmos Komunijos ir 
tie, kurie dabar lanko viešąsias 
pr. mokyklas. Pamokos: sekmad. 
po 10 vai. Mišių — pirmai Ko
munijai besiruošiantiems ir mo
kiniams iki 4 skyrius imtinai; 
antrad., 4.30 v. p.p. — 5 ir 6 sk. 
mokiniams; ketvirtad., 4.30 v. p. 
D. — 7 ir 8 sk. mokiniams. Pamo
kas dėsto N. Pr. M. seserys Liet. 
Vaiku Namuose. 57 Sylvan Ave., 
tel. LE 4-5773.

— Katalikių Moterų Dr-jos or
ganizuojami kepimo-virimo kur
sai nukeliami į tolimesnę datą, 
nes parapijos naujai perstatoma 
virtuvė iki sp. 26 d. dar nebus 
baigta.

— Šį sekmad. tuoj po par. na
mų kampinio akmens pašventini
mo iškilmių muzikos studijoje 
šaukiamas Aušros klubo narių, 
tėvų ir rėmėjų visuotinis susirin
kimas. Kviečiame gausiai daly
vauti.

— Kitą savaitę bus lankomos 
šeimos Port Credit ir Cooksville 
miestuose, o Toronte — West
mount Ave., Northcliffe Blvd, ir 
Lauder Ave.

— Jaunavedžius Joseph K. 
Szabo ir Gražina M. Girdauskaitę 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
laimingo gyvenimo.

— Pakrikštytas Sauliaus ir Ju
lijos Macijausku sūnus Edvardas 
Ričardas. Sveikinimai!

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo skyrius spalio 17 d. surengė 
ekskursiją į Calvert & Dale gėly
ną Bramptone. kuris užima 40 
akrų. Tai bene didžiausias tos rū
šies gėlynas visame pasaulyje. 
Ekskursijoje dalyvavo apie 20 
moterų.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
iš 3-jų arba 4-rių kambarių su atskiru 
vonios kambariu; netoli Prisikėlimo 

parapijos bažnyčios. Tel. 533-7306.

Šį šeštadienį, spalio 23 dienų 
Prisikėlimo parapijos salėje, 
1021 College St, Toronte 
rengiamas

ŠOKIŲ VAKARAS
JO PELNAS BUS PASKIRTAS GROS D'AMICO ORKESTRAS,
STUDENTŲ STIPENDIJŲ FONDUI. VEIKS GĖRIMŲ BUFETAS IR

FANTŲ LOTERIJA.

įėjimas — $L50, studentams — $1.00 Pradžiai 7.30 vai. vakaro

Rengėjai: Prisikėlimo parapijos K. Vyrų Draugija

Kristaus Karaliaus minėjimas 
rengiamas spalio 31 d. 5 v. v. 
Prisikėlimo par. salėje. Programą 
ruošia studentai ir moksleiviai 
ateitininkai. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti. Kat. Federacija

Jeigu dar nesi matęs lyjant 
įvairiais daiktais, tai bus galima 
tai pamatyti sekmadienį, spalio 
24 d., Lietuvių Vaikų Namuose. 
Atsilankiusieji galės pamatyti 
garsinį filmą iš seselių veiklos 
Toronte, kuris bus rodomas — 
11.30, 1, 3 ir 4 v.; taipgi galima 
bus apžiūrėti vienuolyną ir prie 
kavutės su pažįstamais jaukiai 
praleisti popietę. Jeigu kas turė
tų savo gamybos ar šiaip loteri
jai tinkamų daiktų, būtume dė
kingi, jeigu padidintumėt mūsų 
ruošiama fantu lietu. Lankymosi c » * v
valandos nuo 11 iki 5 v. p.p. Lau
kiame visų!

Nek. Pr. Marijos Seserų
Rėmėjai

Lapkričio 13 dieną Prisikėlimo 
parapijos salėje rengiamas tur
tingas bazaras su šokiais ir bufe
tu. Žada būti mėgiamų užkan
džių. Rengia seselių rėmėjai.

Ligoniai. Morta Vingevičienė, 
po operacijos Šv. Mykolo ligoni
nėje, serga savo namuose, slaugo
ma vyro ir M. Normantienės, ne
seniai atvykusios iš Lietuvos. 
Western ligoninėje gydosi Pijus 
Aušrotas. Šv. Juozapo ligoninėje: 
p. Priščepionkienė, Br. Kerulie- 
nė, Kr. Jankus, Vikt. Blockis, St. 
Raseckienė. Westono sanatorijoj 
— inž. A. Ankudavičius.

A.a. Petras Jurkštas 65 m. am
žiaus, mirė Western ligoninėje. 
Velionis yra kilęs nuo Kupiškio. 
Kanadoje išgyvenęs apie 35 me
tus. Pasižymėjo ramiu būdu ir 
gera širdimi. Jis ir jo žmona daug 
padėjo po II D. karo Kanadon at
vykstantiems lietuviams. A.a. P. 
Jurkštas laidojamas trečiadienį, 
spalio 20 d., 10 v.r. iš Šv. Jono 
Kr. bažnyčios lietuvių kapinėse.

PETRONĖLEI BALTRUKONIENEI mirus,
jos dukrai JANEI ir žentui STASIUI ir anūkams 

gilia užuojauta reiškia —
S. Juozapavičius

A t A

PETRONĖLEI BALTRUKONIENEI mirus, 
jos dukrai JANINAI BUBULIENEI ir šeimai 

reiškiam gilių užuojautą ir kartu liūdime — 
Hamilton, Ont. Kvedarai

MARIJAI BYTAUTIENEI staiga mirus, 
jos vyro VLADĄ nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime —
Vaseriu šeima

£

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad trečiadieni, spalio 13 d., savo namuose 75 So- 
rauren Avė. mirė MARIJA BYTAUTIENĖ; pašarvota Turner and 
Porter laidotuvių namuose, 436 Roncesvalles Avė., Toronte. Ge
dulingos Mišios — Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šeštadienį, spa
lio 16 d., 10 vai. ryto. Palaidota lietuvių kapinėse, Port Credit. Ont. 

' Velionė paliko liūdintį vyrą Vladą.
Turner and Porter Funeral Home

PADĖKA
Mirus mūsų vyrui ir tėvui a. a. Antanui Vilkui,

savo ir sūnaus vardu nuoširdžiai dėkoju šv. Kazimiero lietu
vių parapijos Delhi klebonui kun. dr. J. Gutauskui, kuris 
velionį lankė Tillsonburgo ir Londono ligoninėse, suteikė 
jam šv. sakramentus, atlaikė už jį iškilmingas pamaldas ir 
palydėjo Į amžino poilsio vietą. Taip pat esame labai dėkin
gi visiems, kurie už mirusio sielą užprašė šv. Mišias, užsakė 
gėlių, dalyvavo maldose laidotuvių namuose, o vėliau pamal
dose bažnyčioje. Dėkojame karstanešiams; ačiū visiems, 
kurie žodžiu ir raštu pareiškė mums užUbjautą. kurie tose 
sunkiose dienose buvo kartu su mumis mūsų skausme ir 

! rūpestyje.
1 Liucija Vilkienė ir sūnus Leonas

NAUDINGOS ŽINIOS SIUNTINIŲ SIUNTĖJAMS!
Parduodame angliškų medžiagų eilutėms 3’/2 jardo už S14.50; brokados 
ir krepo medžiagas — po SI .30 už jarda. Turime dideli pasirinkimą 

pasiūtų drabužių.
ESTONIAN DRESS & TEXTILE CENTRE

1187 — 1189 Bloor St. W. (kampas Brock).

nepamirškite užsukti Iletuvlškon dovaną, 
suvenirų ir jvalrią reikmenų krautuvėn

/f
1212 Dundas St. VV. Tel. LE. 2-9547 

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

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

TFL. LE 2-3656

IH MONTREAL^

Šeštadieninės mokyklos mo
kinių tėvų susirinkimas įvyko 
spalio 17 d. Prisikėlimo salėje. 
Dalyvavo apie 90 tėvų iš 320 šei
mų. Pirmininkaujant Vyt. Krikš
čiūnui buvo apsvarstyta visa eilė 
svarbių klausimų. Daugiausia dė
mesio teko finansiniams reika
lams. Kadangi mokyklos išlaiky
mo išlaidos šiais metais ryšium su 
didesnėmis patalpomis pakilo 
$2450, teko pakelti mokesti iš 
$20 iki $30 nuo šeimos. Tai buvo 
priimta dauguma balsų. Nepasi
turintieji nuo to mokesčio galės j 
būti atleisti nuo viso ar nuo jo 
dalies. Tėvų komitetas pasiliko 
tas pats, tik vietoj atsistatydinu
sio p. Kalinausko išrinktas J. 
Tumosa. Dabartinį komitetą su
daro: L. šeškus — pirm., J. Em- 
pakerienė — vicepirm. ir sekre
torė, J. Kulikauskienė — ižd., 
nariai: H. Chvedukas, Z. Girdaus- 
kas, A. Jagėlienė, A. Bumbulis, 
T. Zaleckienė. Mokyklos vedėjas 
— J. Andrulis. Mokykloje yra 
621 mokinys, 23 klasės, 32 mo
kytojai. Priežiūrai paskirtas nau
jas mokytojas kanadietis, kuriam 
už kiekvieną tarnybos šeštadienį 
teks mokėti po $23. L.

Jonas Sungaila jau 6 mėn. dir
ba “Puddicombe Motors” firmoje 
kaip automobiliu pardavėjas. Jis 
mielai patarnauja besikreipian
tiems lietuviams. Žiūr skelbimą 
10 psl. • -h

V. Vaidotas, Tautos Fondo ats
tovybės pirm. Kanadoje, grįžo iš 
ligoninės ir vėl, kiek galėdamas, 
darbuojasi.

Iš okupuotos Lietuvos atvyko 
Ona Boledienė. Maltono aerodro
me ją pasitiko giminės — p. Stan
kevičiai iš Wellando, Stankaičiai 
iš Hamiltono ir kt. Jų susitikimą 
plačiai aprašė dienraštis “The 
Globe and Mail“ spalio 19 d. nr. 
ir įdėjo nuotrauką. Atvykusioj! 
yra 82 m. amžiaus. Ji atskrido 
lėktuvu per Maskvą, Paryžių, 
Montreal!. Giminės pareiškė re
porteriui. kad jos atvykimu jie 

rūpinosi 6 metus. Viešnia, atrodo, 
apsigyvens Welande.

Lydija Glinskytė atostogų 
metu aplankė Portugaliją, Ispa
niją. Italiją ir kitus Europos kraš
tus. Be to, ji buvo nukeliavusi ir 
Pietų Afrikon, kur aplankė savo 
bičiulius lietuvius. Lydijos brolis 
šią vasarą taip pat buvo nuvykęs 
Europon ir lankėsi okupuotoj 
Lietuvoj, kurios sostinėj susitiko 
su savo giminėmis.

Sol. St. Baranauskas iš Čikagos 
spalio 30 d. dalyvaus “Baltijos” 
stovyklavietės koncerto progra
moje Montrealyje. Jis yra tenoras 
ir turi plačios apimties gražu ir 
galingą balsą. Lietuvoje jis baigė 
Tėvų pranciškonų gimnaziją Kre
tingoje ir studijavo mediciną Vy
tauto Didžiojo Universitete Kau
ne. Dainavimo mokėsi pas Joną 
Butėną Kaune ir toliau gilinosi 
Vokietijoje. Tremties metu Vo
kietijoje ir Britanijoje surengė 
per 200 koncertų. Dabar dažnai 
koncertuoja Kanadoje ir JAV.

MONTREALIS
Inžinieriai su šeimomis spalio 

16 turėjo išvyką į J. ir K. Anio- 
lauskų vasarvietę. Malonių šeimi
ninkų globoj ir gražioj gamtos ap
linkoj susirinkusieji labai jaukiai 
praleido keletą valandų. Buvo 
antarti įvairūs PLIAS skyriaus 
reikalai ir perrinkta skyriaus val
dyba. Kol. A. Pusarauskas labai 
įdomiai papasakojo savo įspū
džius iš kelionių Afrikoje tarny
bos reikalais ir parodė daug įdo
mių nuotraukų iš tenykščio gyve
nimo. Išvykoj dalyvavę pageida
vo. kad dažniau būtų susirenka
ma tokiose šeimyniškose išvyko
se.

PLIAS Montrealio skyriaus val- 
dvba perrinkta ta pati dar vie
niems metams. Valdybą sudaro: 
inž. V. Stankevičius — pirm., ar
chitektas V. Zubas — sekretorius 
ir inž. J. Aniolauskas — iždinin
kas.

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

Telefonas 767 - 7084.
A. ZAREMBA

Sv. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St. Montreal 24. Que.

— Staiga mirė namuose Jonas 
Bielskis, sulaukęs virš 73 metų; 
paninėms >a •<> 16 d. iš Sv. Ka
zimiero bažnyčios Cote dės Nei
gęs kapinėse.

— Pierreville, Que., ilgus me
tus gyveno lietuvis Jurgis Zelna- 
kas ir ten jis mirė; palaidotas 
spalio 14 d. vietos kapinėse.

— Kun. klebonas praneša, kad 
laidotuvių iškilmingumas supras
tinamas, remiantis naujais pa
tvarkymais. Vietoje 3 kunigų Mi
šias atnašaus tik vienas kunigas; 
jei su trimis giedoriais — hono
raras $55, jei su vienu — $35. 
Norima duoti visiems vienodas 
patarnavimas.

— Bažnyčia puošiama tik švie
žiomis gėlėmis, todėl prašoma ne- 
bevežti gėlių iš laidotuvių namų 
į bažnyčią.

— Spalio 22 d. jaunimo šokių 
vakaras.

— Keturiasdešimt valandų at
laidai — spalio 29, 30, 31 d. Mi
šios ir pamokslai: 29 d. vakare 
— 8 vai.; 30 d. vakare — 7.30 
vai.; atlaidų užbaigimas — 31 d., 
5 vai. vakare. Prašoma paaukoti 
altoriaus gėlėms.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava— $134,22. Bažnyčiai auko
jo: A. Einikis $25, Šabaniauskie- 
nė $20; po $10: p.p. Macikas, Ger
hardas, Stasiškienė, Fr. Kalinaus
kas, Mackevičius; $5 p. Skučai.

— Parapijos lankymas: spalio 
22 — 2 ir 8 Ave., St. Michel, As- 
somption; 25 d. — 10. 12. 15, 17 

į Ave., St. Michel. Dumaire, 24 
Ave. Rosemont; 26 d. Dante 22;
39 Ave., St. Michel, 23. 21 Ave. 

Rosemont; 27 d. Pie IX, 19 Ave. 
Rsmt. J. G.

KLB Montrealio seimelio rin
kimai. Pasibaigus dvejų metų ka
dencijai, naujo seimelio rinkimai 
paskirti spalio 31 d. Seimelio 
prezidiumas maloniai kviečia vi

: sus Montrealio KLB narius akty
viai įsijungti į kandidatų parin
kimą* ir dalyvauti rinkimuose.

KLB Montrealio 
seimelio prezidiumas|

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas įvyks lapkričio 20 d., 
šeštadienį, *7 v. v., Aušros Var
tų parapijos salėje. Minėjimo 
programa: dr. H. Nagio paskaita; 
meninėje dalyje — sol. E. Karde
lienė, muz. K. Smilgevičius ir ki
ti.

Veiks bufetas, bus šokiai ir 
šiltų užkandžių. Minėjimą rengia 
Montrealio lietuvių kūrėjų-sava- 
norių skyrius, kariai “Ramovė- 
nai” ir L.K. Mindaugo Saulių 
kuopa. Parengimo pelnas skiria- 

| mas “Kario” žurnalui paremti. 
Visi Montrealio lietuviai maloniai 
kviečiami į minėjimą atsilankyti.

. Rengėjai
— Kat. moterų susirinkimas 

įvyko spalio 17 d. po Sumos pas 
seseles. T. J. Venckus papasakojo 
apie Pietų Amerikos lietuvių 
veiklą.

Sol. Dana Stankaitytė iš Čika
gos spalio 30 d. dalyvaus •‘Balti
jos” stovyklavietės programoje 
Montrealyje. Ji yra lyrinis - dra
matinis sopranas. Mokėsi lietuviš
kose mokyklose Vokietijoje, po 
to Frankfurt A. M. universitete 
studijavo humanitarinius moks
lus. Pradėjo dainuoti “Dainavos” 
ansamblyje pas muz. St. Sodeiką. 
Dainavimo studijas tęsė pas Lie
tuvos operos solistus J. Butėną ir 
Dičiūtę - Trečiokienę, pas muzi
kus A. Kučiūną ir VI. Jakubėną. 
Daug koncertavo JAV ir Kanado
je, tačiau Montrealyje pasirodo 
tik pirmą kartą. 195*8 m. pradžio
je dainavo The American Opera 
Co. operoje “Cavalleria Rustica- 
na” Santucos rolėje. Čikagos Lie
tuvių Operoje D. Stankaitytė dai
navo Giovanną (Rigolleto). Micha- 
elę (Carmen) Aidą (Aidoje) ir ki
tas roles.

Aušros Vartų par. žinios 
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— Spalio 23 d., 7.30 vai., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje bus 
koncertas ir iškilminga vakarie
nė. Pelnas skiriamas N. P. M. se
serų naudai. Tikimės, kad visi at
silankys ir parems mūsų seselių 
veiklą.

— Spalio 30 d., šeštadienį, yra 
ruošiamas įdomus koncertas jau
nimo stovyklavietės naudai.

— Gyvojo rožinio draugijos su
sirinkimas šaukiamas šį sekma
dienį po Sumos.

— Pakrikštyta R. ir A. Ottų 
dukrelė Kristinos, Romos var
dais. Sveikiname laimingus tėvus.

— Užsakai:. Michael Grink su 
Claudette Hebert.

— Šią savaitę T. K. Pečkys to
liau lankys LaSalle gyv. parapi
jiečius. Antradienį — Centrai ir 
90 Ave. Treč. — Godbout, Dawn 
ir Beyries gatves. Ketv. — 
Champlain ir Lacharite. Penkt.— 
Senecal. La Salle Blv. Fayolle.

T. Kulbis pirmadienį pradės 
lankyti La Salle gatves nuo 1 
Avė. iki 10 Avė. T. J. Vaišnys 
lankys Dorval ir už miesto gyve
nančius lietuvius.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $228.

— Aukos bažnyčios fondui: 
$100 J. ir D. Mališkos; po $5: P. 
Vileniškis, K. Rimkus ir B. Staš
kevičius. Visiems nuoširdi padė
ka. Bit.

Skaučių vadovybė, pradėdama 
naujus veiklos metus, kviečia tė
vus paraginti mergaites prisidėti 
prie šios organizacijos. Mokyklas 
pradėjusios lankyti mergaitės 
prašomos įsijungti į paukštyčių 
eiles. Sekanti paukštyčiu sueiga 
ivyks šį sekmadienį po 10 vai. Mi
šių pas seseles. Šiuo reikalu pra
šoma kreiptis pas paukštyčių va
dovę D. Zubaitę tel. DO 5-0224.

Žygyje i Jungtines Tautas Niu
jorke lapkričio 13 d. ruošiasi da
lyvauti ir montrealiečiai. Tuo rei
kalu pr. sekmadienį abiejose pa
rapijose pranešimus padarė iš 
Niujorko atvykęs Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti Komiteto 
atstovas Romas Kezys. Žygiu no
rima išgarsinti Lietuvos laisvės , 
kovą ir parodyti dabartinę jos pa
dėtį pasauliui. Pasisekimas daug 
priklausys nou lietuvių dalyvavi
mo ir rengėjai tikisi, kad pana
šaus masto lietuvių demonstraci
jos. kuriai kruopščiai rengiamasi. 
Niujorkas dar nebuvo matęs. 
Montrealiečių kelionei į šią de
monstraciją organizuoti sudary
tas komitetas: S. Baršauskas. A. 
Gražys. Jz. Lukoševičius ir V. 
Piečaitis. Girdėti, kad Niujorkan 
rengiasi vykti ypatingai daug jau
nimo.

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

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-t a s
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas
6.5% už nekiln. turto pask.
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000. •

KASOS VALANDOS: 1445 De $•▼• St., tekmodienioH nuo 10.30 iki 12.30 v, dorbo die
nomis — nuo 10 iki 3 v., Sskiriont pirmodienim ir Mtod«nius; vokorois — trečiodie- 
n»or» ir penktodk-niois nuo 7 iki 9 vol
3907 Blvd., tel. 722 - 2472: dieno — penktodlenio* nuo 1 »k» 6 vol. Ir voka-
ror» — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 Iki 9 vol.


