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Idealai ir ambicijos
Natūralu yra žmogui ko nors siekti bei veržtis priekin. Juk 

kiekvienas turi savo žvaigždę, kuri niekad neišnyksta jo horizonte. 
Kitaip tariant, kiekvienas turi savo idealus, kurių linkme kreipia 
ir savo pasiruošimą, ir savo pastangas, ir kovas, tiesa, tie idealai 
būna labai nevienodi, netgi radikaliai skirtingi, sukelią net didelio 
masto grumtynes, tačiau jie visada šviti žmonių horizonte. Jų ne
mato ir jų neturi tiktai tie, kurie savo viduje yra tušti ir tą tuš
tumą užpildo idealo vardo nevertais pakaitalais. Tokiems artimes
nis yra nieko neveikiančio mandarino gyvenimas nei idealo sie
kiančiųjų kovos. Gyvenimo tikrovę matantiems tokia ramybė yra 
pasitraukimas iš gyvenimo, kuris nėra joks besiilsinčių jų uostas, 
o realus uždavinys. Juk žmogus yra įstatytas gyveniman, kad jį 
formuotų, tobulintų, realizuotų idealines vertybes ir tuo būdu pa
darytų jį tikra prasme žmogiška karalyste, kurioje vyrautų kriKš- 
čioniškoji tiesa ir meilė. Pasitraukti visiems iš tos siekiamosios 
kovos reikštų atsisakyti savo žmogiškosios paskirties, idealiniais 
principais grindžiamos tvarkos ir užsidaryti savo pačių paruoštuose 
kapuose. Jei šiandieną dalis žmonių gali gyventi mandarininį gyve
nimą ir džiaugtis jo laimėjimais, tai tik todėl, kad yra idealistų 
kovotojų, kure savo energija atsveria pasitraukusius ir neleidžia 
gyvenimui tapti anarchija. Jie, tiesa, yra triukšmingi, reikalaują, 
drumsčią pavargusiųjų ramybę, tačiau "jų žengsmas yra ne kas kita 
kaip vienokio ar kitokio idealo siekiamoji kova, kurios laimėjimai 
tenka visiems.

Taipgi natūralu, kad idealo siekime iškyla ir žmogiškoji am
bicija. Retas kuris idealistas yra neambicingas. Net ir šventieji 
yra ambicijos žmonės. Tai natūralus žmogiškosios prigimties bruo
žas, kuris kovotojo - veikėjo asmenyje iškyla paprastai didesniu 
ryškumu. Jo dėka žmogus gali nuveikti didelius darbus ir pasiekti 
to, ko ambicijos stokojančiam nebūtų įmanoma.

Čia betgi atsiveria ir pavojus. Mat, ambicija yra tokia asme
ninė ugnis, kuri gali sunaikinti ir patį siekiamąjį idealą, ir jo sie
kėją. Kol ji yra pajungta idealui ir apvaldyta, tol ji yra gėrio tar
nyboje, bet kai ji išsiveržia iš savo tarnautinės būklės, atsistoja 
idealo vieton ir suardo vertybių eilę. Tada ambicija verčia idealą 
lenktis jai pačiai bei paklusti jos užgaidoms. Ji tampa viso veikimo 
mastu, o siekiamasis idealas nustumiamas antraeilėn padėtin.

Iš tolo žiūrint viskas atrodo tvarkoje, tačiau žvilgterėjus giliau 
aiškiai matyti apverstas idealo-ambicijos santykis. Ir nenuostabu, 
kad iš to kyla erzelis, kuris tampa nebe kova už idealą, o tarpusave 
ambicijų kova. Juo didesnės ambicijos, juo didesnis erzelis ir juo 
toliau girdimas. Jei mažesniame rate jis papila kartėlio, tai nepa
lyginamai daugiau papila jo viešumos sekamų asmenų erzelis. 
Visuomenė dažnai nėžho- jo priežasčių, kartais "nepajėgia Įžvelgti 
jo šaknų, tačiau ji aiškiai jaučia, kad kažkas yra netvarkoje. Visuo
menės teismas neturi nustatyto proceso su liudininkais, kaltinto
jais, gynėjais, tačiau jo sprendimas dažniausiai būna teisingas ir 
beapeliacinis. Tai bevardis teismas, nuo kurio nepabėga nė įmant
riausi veikėjai.

Gyvename tokioje būklėje, kad visas veikimas bei kovos už 
savo idealus remiasi tiktai gera valia. Išskyrus bevardi visuomenės 
teismą, išeivijoj neturime institucijų, kurios galėtų pažaboti įsisiū
bavusias ambicijas. Tenka todėl budėti patiems veikėjams, kad 
ambicijos netaptų didesnėm už idealus ir tuo būdu jų nekompro
mituotų. Pr. G.

Savaitės įvykiai

KAS NAUJO
Naujasis gener. gubernatorius 

gen. Vanier rugsėjo 15 d. priėmė 
priesaiką ir pradėjo eiti pareigas. 
Priesaikos iškilmėse nauja buvo 
tai, kad buvo sugrotas himnas 
“O Canada”. Ikišiol to nebuvo. 
Oficialiame akte taipgi nemini
mos karalienės “instrukcijos” ir 
pavartotas didysis Kanados ant
spaudas, kuris šiam reikalui buvo 
pradėtas naudoti nuo 1947 m. V. 
Massey, išbuvęs gubernatorių 
apie 7 metus, apsigyveno savo re
zidencijoj Port Hope, Ont.

M. Duplessis, Quebeco prov. 
premjeras, palaidotas jo gimtinė
je Trois - Rivieres šalia savo tė
vų kapo. Laidotuvėse dalyvavo 
Kanados min. pirm. J. Diefenba- 
ker su 10 ministerių, Ontario 
prov. premjeras Frost, kardinolas 
Leger su 10 vyskupų ir didelės 
minios žmonių. Nauju Quebeco 
premjeru išrinktas P. Sauve, iki 
šiol buvęs viešosios globos ir jau
nimo ministerių.

Naujų susirgimų polio liga už
registruota keliose vietovėse: 
Montrealv 40. Cornwall 4, Lon
done 7, Hamiltone 1. Daugiausia 
susirgimų teko Quebeco. New- 
foundlando ir Saskatchewan© 
prov. Nuo epidemijos pradžios 
vien Montrealy buvo 673 susirgi
mai, Newfoundland© 74. Saskat
chewan© 20; mirė — 35 vaikai 
Montrealy, 6 — Newfoundland©. 
Iš Albertos prov. atgabenti kvė
pavimo aparatai i daugiausiai epi
demijos paliestas vietoves. Nuo 
1953 m. tie aparatai buvo laikomi 
sandėliuose praėjus polio epide
mijai Albertos prov.

Indėnų vadai, priklausą “šešių 
tautų” grupei, reikalauja, kad ši 
būtu pripažinta kain pusiau ne
priklausoma valstybė. _ Jų bylą 
svarstė Ontario prov. augščiau- 
sias teismas ir nusprendė, kad jie 
teisiškai praradę savo nepriklau
somybę nuo to laiko, kai priėmė 
Kanados vyriausybės pašalpas. 
Indėnų vadai su tuo nesutinka, ir 
įgaliojo Toronto advokatą M.

KANADOJE?
Montgomery apeliuoti. Pasak šio 
advokato, indėnų nacionalizmas 
šiuo metu esąs ypač gyvas Niu
jorko valstijos indėnuose. Jų pa
veldimieji šefai reikalaują grąžin
ti jiems priklausančią valdžią. 
Kovo mėn. Oshweken rezervate 
jie buvo padarę sukilimą ir pėmę 
valdžią, bet vėliau policija juos 
išvaikė.

Duchoborų “laisvės sūnų” gru
pės tėvų dauguma po ilgai truku
sio priešinimosi užregistravo sa
vo vaikus B: Kolumbijos viešo
siose mokyklose. Ištisus 6 metus 
jų vaikai buvo laikomi prievarta 
specialiame bendrabutyje New 
Denver ir mokomi, šiemet jų tė
vai prisiekė teisme leisti savo 
vaikus i vieš, mokyklas, ir visi 
bendrabučio vaikai buvo paleisti. 
Registruodami savo vaikus vieš, 
mokyklose, “laisvės sūnūs” pa
geidavo, kad mergaitės nenešiotų 
sportinių kelnaičių gimnastikos 
metu, kad jų vaikai nedalyvautų 
Kanados vėliavos kasdieniniame 
pakėlime ir kad būtų mokomi ru
sų kalbos, švietimo vadovai pa
reiškė, kad jų pageidavimai bū
sią respektuojami.

Lietuvaitė-Kanados teniso meisterė
Pereitą savaitę Kanados valsty

binėje parodoje Toronte vyko 
Kanados stalo teniso pirmenybės. 
Gražų laimėjimą pasiekė S. Kas- 
peravičiūtė, išsikovodama Kana
dos moterų stalo teniso meisterio 
vardą. Pasiekus pusfinalį, lengvai 
įveikė pereitu metų meisterę 
Jean Marenko (21:15; 21:12; 21:8), 
o finaluose nugalėjo montrealie- 
te Susan Schmidtek (21:18; 23:25; 
21:7; 13:21; 21:7).

S. Kasoeravičiūtė stalo tenisą 
pradėjo žaisti 1952 m. LSK Vy
čio klube. Pasisavinus gerą žaidi
mo techniką bei įdėjus daug dar
bo ir ištvermės įvairių žaidynių 
metu, S. Kasperavičiūtė jau ket
virti metai turi Kanados sporto 
apygardos moterų stalo teniso

Vaizdai iš studentų ateitininkų stovyklos prie Lake Ariel JAV. Viršuje: poilsis prie ežero ir sto
vyklautojai prie stovyklos pastato. Apačioje: stovyklautojai disku uoja problemas, vadovaujant dr. 
J. Girniui; naujoji valdyba perima pareigas. (Ziūr. korespandenciją 5 psl.).

Abi komunistuojančių ameri
kiečių grupės, grįžusios į JAV, 
plačiai prašneko — pobūviuose, 
gegužinėse ir kbmunistinėj spau
doj. Kaip ir buvo galima laukti, 
jų pasakojimai, bent tie, kurie pa
sirodė viešumoje, nesiskiria nuo 
dirbtinių liaupsinimų, kuriuos 
randame ir sovietinės Lietuvos 
spaudoj. Tai Kremliaus balsas, 
kuriuo dauguma grįžusių prašne
ko. Jokubka, čikagiškės “Vilnies” 
redaktorius, rašo radęs visur ta
rybinius laimėjimus, patenkintus 
žmones, išskyrus vieną iš smeto
ninių laikų užsilikusi gydytoją, 
kuris skundęsis. Taipgi sakosi 
nepastebėjęs jokių seklių, laisvai 
aplankęs gimines. Nuostabus to 
žmogaus naivumas! Negi sovietų 
žvalgyba tokia neišmani, kad ant 
kulnų liptų. Ji gudresnė už tuos, 
kurie sovietinės santvarkos ant 
savo kailio nepatyrė! -

Platokai savo Įspūdžius aprašo 
J. Gasiūnas komunistinėje “Lais
vėje”. Jo įspūdžiai iš Vilniaus ir 
oficialių įstaigų lankymo nieko 
naujo nepasako. Jie mini apsi
lankymą Aušros Vartuose, kur 
radę vos keletą asmenų, taipgi 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
kuri esanti architektūrinė rete
nybė. Taipgi buvę parodyti kated
ros, dabar meno galerijos, pože
miai, kur esą žymiųjų Lietuvos 
žmonių karstai, jų tarpe ir šv. 
Kazimiero (matyt, nežino apie jo 
oalaiku perkėlimą Antakalnio 
bažnyčion).

Pas gimines
Įdomesni jo įspūdžiai iš lanky

mosi oas gimines — rugpjūčio 4, 
5, 6 ir 7 d.d., kai visiems buvę 
leista išsiskirstyti iš grupės. Au
tomobiliu iš Kauno su K.Petrikie- 
ne ir R. Merkiu vyko Ukmergės 
plentu Rokiškin. K. Petrikienė 
pasilikusi Ukmergėj pas seserį, o 
R. Merkys — Kavarske pas gimi- 

meisterio titulą, o tris metus 
eilės išsikovojo pirmąją vietą
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Amerikos lietuvių žaidynėse. Pa
žymėtini paskutinieji S. Kaspera- 
vičiūtės šių metų laimėjimai: To
ronto uždarame stalo teniso tur
nyre moterų grupėje 2 vieta, taip 
vad. “Handicup” turnyre 1 vieta 
ir štai dabar Kaandos meisterio 
vardas.

Be stalo teniso S. Kasneravičiū- 
tė aktyviai žaidžia krepšinį, tink
linį ir dalyvauja legnvojoj atleti
koj. 1956 m. Detroito žaidynėse 
ieties metime pasiekė geriausia 
žaidynių pasekmę 82’8”, o 1957 
m. žaidynėse oastatė rekordą ie
ties metime 89T’. Ji aktyvi LSK 
Vyčio narė, be sporto daug prisi
deda prie klubo administracinės 
ir kultūrinės veiklos. J. G.

KA MATĖ OKUPUOTOJ LIETUVOJ?
nes. Su šoferiu J. Gasiūnas važia- ®—
vęs toliau per Anykščius, Svėda
sus, Kamajus, '^aatemūnėH. Ka
majai esą menkai atrodo — po 
karo likusi su nupjautais bokštais 
bažnyčia, rinkos vieta tuščia, iš
skyrus paminklą ir darželį, namai Lietuvoj, kur jis lankėsi su viena 
praretėję. Pakeliui į Panemunėlį ekskursantų grupe. Savo įspū- 
Nevierių k. aplankęs Bimbos se- džiuose jisai rodo susižavėjimą 
šeri Veroniką Gimbutienę, o Va-; sovietiniais laimhėjimais, tačiau 
laikiškių - Užusienių k. jo broli; pasilikimo priežastis yra kita. Pa- 
Stasį. Pats J. Gasiūnas kilęs iš! sirodo, gyd. J. Kaškaitis JAV bu-
Grigiškių k. ir jo nematęs 46 me
tus. Dabar esąs didelis “progre
sas”, nes matęs žmones dirban
čius kolchoze “linksmais veidais 
ir batais avinčius. Mano laikų vy
žos ir naginės jau nuėjo mūzie- 
jun”. Pas seserį buvusios vaišės, 
kur susitikęs daug giminių, kol
chozo vėdėjus ir Rokiškio rajono 
pirm. Kaz. Stankų.

Aplankė klebonus
Rytojaus dieną J. Gasiūnas nu

vykęs Rokiškin, kur buvęs pri
imtas rajono pirm. K. Stankaus 
ir kitų sovietinių pareigūnų. Su
sipažinęs su “generolu” Maci
jausku (buvęs kariuom. politru- 
kas) ir kt. veikėjais, jų tarpe “Po 
spalio vėliava” laikraščio redak
toriais, kuris turįs 4.300 skaity
tojų; aplankęs 1928 m. statytą 
paminklą (Lietuvos nepriklauso
mybės), bažnyčią; radęs kleboną 
Talačką, kuris aprodęs rūsį ir ja- 
me palaidotus grafus su šeimo-i^ovos kankiniams ir didiesiems 
mis. Pats miestas esąs aptvarky- į vadams ... Marksui su Engel- 
tas ir sparčiai auga. Grįždamas i su”- Naujojoj programoj šios pa-. 
Grigiškių k. J. Gasiūnas su paly- straipos jau nebėra. Tai padaryti 
dovais aplankęs Panemunėlio kle- paskatino, matyt, trys gana skau- 
boną Valančiūną, kuris pavaiši- i dūs pralaimėjimai parlamento 
nes, aprodęs bažnyčią ir kun. J. i rinkimuose, ypač 1957 m. Prieš 
Katelės kapą. Taipgi aplankęs tai v- Vokietijos socialdemokra- 
inotinos kapą Panemunėly, o tėvo 
ir brolio Antano kapus šetekš- 
niuose, kurie esą apleisti, “še- 
tekšnos” kolchozo pirm. Maci-

Sovietų raketa pasiekė mėnulį
Sovietu Lunik II rugpjūčio 13 •--------------------------------

jauskas perdavęs linkėjimus savo d. 5 val. 2 min. EDT laiku pasie- 
tautieciams JAV, kad jie nepa- kė ė H Kelionė užtruko aDie 
mirštu savo tėvynės”. Kolchozas J® menuiį lvellone uztraKo apie 
mokėjęs prieš 3 metus 50 et. už ™ va‘- buvo iššauna rugsėjo 12 
darbadieni, dabar 5 rb. Atsilan- d. 7.30 vai. rytą, o mėnuli pasie
kęs pas savo brolį Praną Norkū- kė rugsėjo 14 d. 5 vai v., nulėk- 
nų k., Obelių raj. Šis nusiskundęs dama 236.875 mylias. Nukritimo 
blogu kolchozu, mažais atlygini- momentas buv0 iš ankst0 gana 

(tiksliai apskaičiuotas ir buvo pa- 
Okupacija geresnė už laisvę? i tirtas iš staigaus radijo signalų 

mat J' M sustojimo; nuo žemės nebuvo ma-
matyti, kad jie daug mate, netgi ____ ‘

tautiečiams JAV, "i 
mirštu savo tėvynės”. Kolchozas 
mokėjęs prieš 3 metus 50 et. už

c uz laisvę? > tirtas iš staigaus radijo signalų 
g m tė^Ū pf p' sustoiimoJ nuo žemės nebuvo ma- 

smuikmenu/tMet^dramblio’’ taip tomas- Raketa buvo daugiaaugš- 
ir nepastebėjo. Nematė jie rusiš- tė su pritvirtintu hermetiškai už- 
kos okupacijos, jos valdininkų, 
kuriu rankose sėdi Lietuvos ko
munistai, nes žiūrėjo per ružavus 
akinius; nesugebėjo atskirti “ta
rybinių pasiekimų” nuo neprikl. 
Lietuvos laimėjimų: išskyrus gi
minių lankymą, važinėjo grupė
mis okupacinės valdžios atstovų 
priežiūroj ir matė bei girdėjo jų 
perteikiamą pusę, ir todėl grįžę 
kartoja ne lietuvių, o Kremliaus 
balsą: okupacija geresnė už lais-

GYD. J. KAŠKAITIS 
PASILIKO LIETUVOJ 
Komunistinės spaudos žinio

mis, gyd. Kaškiaučius-Kaškaitis iš 
JAV nutaręs pasilikti okupuotoj

vo du kartu baustas už abortų 
darymą, sėdėjo Sing Sing kalėji
me ir neteko gydytojo praktikos 
teisių. Galimas dalykas, sovieti
nės Įstaigos leis jam verstis gydy- ^sudarytų pranešimą per dvi savai- 
tojo praktika. Jis yra 75 m. am 
žiaus ir, kaip komunistams pasi 
taranvęs žmogus, matyt, tikisi se
natvėje atlyginimo.

Socialistai traukiasi nuo Markso
Po II D. karo V. Vokietijos so

cialistuose atsirado nauja linkmė, 
vedanti tolyn nuo pasenusių 
Markso teorijų ir palankiai verti
nanti religijos reikšmę. Paleng
va ji vis labiau įsigalėjo ir naujai 
paskelbtoj V. Vokietijos socialis
tų programoj aiškiai matyti nau
jas posūkis. Dar 1952 m. progra
moj buvo pasakyta, kad socialde
mokratų partija “visada pasiliks 
ištikima nesuskaitomiems klasių 

darytu metaliniu kamuoliu, kurin 
buvo sudėta Įvairūs moksliniai 
įrankiai. Atsiplėšusi nuo žemės 
raketa pasiekė 25.162 mylių į vai. 
ir nugalėjo žemės trauką. Jos 
greičio vidurkis — 7.500 mvlių į 
vai. Pati raketa svėrė 3.324 šv. 
be kuro, o metalinis rutulys su 
įrankiais — 858.4 sv. Šio istorinio 
įvykio proga žymusis Nobelio lau
reatas A. Schweitzer pareiškė, 
esą dėl to žmonija nebūsianti lai
mingesnė.

Prezidentas Eisenhoweris be- tatais 10-1, nepripažino veto pa
laukdamas Chruščiovo vizito, pa- naudojimo šiuo atveju, nes tai 
sakė televiz. kalbą apie savo ke- liečia ne patį reikalą, o tik ke
lionę Europon ir kvietė amerikie- misijos pasKyrimą, gi procedūri- 
čius parodyti sovietų premjerui -; nius klausimus sprendžiant veto
chairman tradicinį mandagumą. 
Nežiūrint jo kvietimo, antiKomu- 
mstmiai sąjūdžiai paskelbė gedu
lą, eilę milingų ir piketavimų 
Niujorke ties JT rūmais. Buvo at
spausta dešimtys tūkstančių pla
katų su užrašu: “Chruščiovas čia 
nelaukiamas”, taipgi pagaminta 
daugybė gedulo raiščių. Prie to 
sąjūužio prisidėjo 40 kongreso 
narių. Daugelyje dievnamių bus 
laikomos gedulo pamaldos už so-: abieju pusiu po 5 valstybes: iš va- 
vietų nukankintuosius. Grupė kanečių — a aV, Britanija, Pran- 
amerikiečių Įteikė feder. teismui euzija, kanaaa, Italija, o iš sovie- 
Vašingtone skundą, pasirašytą n oioko — bov. Sąjunga su sate-
buv. kapitono E. R. Guild, kuria
me Chruščiovas kaltinamas 22 
amerikiečių nužudymu ir reika
laujama atšaukti vizitą. Buvęs JA 
V-bių žvalgybos tarnautojas L. 
Munson pareiškė kelsiąs bylą 
Chruščiovui feder. teisme, nes jis 
sulaužęs 1949 m. Žeenvos sutartį, 

: kuri buvusi Kongreso ratifikuota.
1957 m. JT pilnaties posėdis pri
pažinęs, kad sovietai pažeidę Že
nevos sutartį, pasiųsdami kariuo
menę Vengrijon bei nužudydami 
daugybę sukilėlių. Tam esą jis 
turįs liudininkų. Chruščiovas gi 
atvyksta Amerikon mėnulio rake
tos ženkle, žinodamas, kad'bus 
protestuojančių, bet kartų ir stip
ri apsauga, iš anksto suplanuota 
bei pavesta 40.000 sargų. Lietu
vių ir kitų tautinių^grupių veiks
niai išleido s|ėei<3Ehis atsišauki
mus savo kalbom, reikalaujan
čius, kad iš JAV pusės nebūtų jo
kių nuolaidų.

JT komisija į Laos
Komunistinių pajėgų užpulta 

Laos valstybė kreipėsi i JT pra
šydama atsiųsti karinę pagalbą. 
Saugumo Taryba skubiai ėmė 
svarstyti prašymą ir, nežiūrint 
sovietų atstovo Sobolevo priešini
mosi, 10 prieš vieną priėmė rezo
liuciją sudaryti specialią komisi
ją, kuri vietoje ištirtų padėtį ir

I Jiedu buvo suplanavę aplankyti ir 
tęs. Sovietai bandė panaudoti ve-i Lenkįją; bet turėjo atsisakyti ir 

grįžti namo organizuoti rinkimi
nio vajaus.

Arabų viršūnių konferencija?
Maroke Įvyko Arabų Lygos at

stovų konferencija, kurioje iš 10 
narių dalyvavo 8 ir Alžerijos ko
votojų laikinės vyriausybės atsto
vas. Nuo 1945 m. lyga stengiasi 
Įgyvendinti arabų vienybę, bet 
nesėkmingai. Paskiri jos nariai 
tarp savęs pešasi ir nepajėgia su
daryti bendro fronto prieš Izraeli. 
Šioj konferencijoj nedalyvavo 
Tunizijos ir Irako astovai, nes jų 
santykiai su Nasseriu tebėra 
Įtempti. Maroko karalius Maho- 
medas V pasiūlė reformuoti lygą 
ir tam reikalui sušaukti arabų 
kraštų galvų konferenciją. Buvo 
svarstytas JT gen. sekretoriaus 
Hammarskjold pasiūlymas Įkur
dinti arabų pabėgėlius iš Palesti
nos arabų kraštuose, bet nerado 
pritarimo. Jie daugiau linkę orga
nizuoti specialią Palestinos ka
riuomenę.

to teisę, bet S. Tarybos šio mė
nesio pirm. Ortona, Italijos atsto
vas, remdamasis balsavimo rezul- 

tai skelbė pagrindinės pramonės 
suvalstybinimą, dabargi ši princi
pą jie sušvelnino ir reikalauja 
“veiksmingos viešosios kontro
lės”, kad tuo būdu būtų išvengta 
ūkinės galios piktnaudojimo. Vi
suomeninė nuosavybė esanti vie
šosios kontrolės forma, kurios 
moderni valstybė negalinti atsi
sakyti. Ūkinės jėgos sutelkimas 
valstybės rankose esąs pavojin
gas. Ūkinis gyvenimas turis rem
tis laisva konkurencija, privačia 
nuosavybe bei versiu, pajėgiu 
atsilaikyti prieš didžiąsias Įmo
nes. Konkurencija turinti siekti 
kiek galima toliau, o planavimas 
— kiek reikia. Naujoji programa 
pasmerkia komunizmą kaip senos 
tironijos apraišką nauja forma. 

Viešieji darbai bus organizuo
jami ir šią žiemą, kad tuo būdu 
sumažėtų bedarbių skaičius, ku
ris žiemos metu paprastai gerokai 
pakyla. Premjeras Diefenbaker 
jau pranešė, kad feder. vyriausy
bė mokėsianti 50% toms savival
dybėms, kurios vykdys provinci-l 
nių vyriausybių patvirtintus vie
šųjų darbų planus žiemos metu. 
Numatoma, kad šia fed. vyriau
sybės parama šią žiemą pasinau
dos žymiai daugiau savivaldybių 
nei pernai, nes paramos planas 
paskelbtas dviem mėnesiais anks 
čiau. Pernai ja pasinaudojo apie 
700 savivaldybių, suorganizuoda- 
mos viešuosius darbus 40.000 
darbininkų. Darbai truko 41 die
na, imant vidurkį; jiems buvo 
išleista $62 mil., kurių $20 mil. 
išmokėta darbininkų atlygini
mams.

Londonas. — Anglijoje Ši vasa- mą. ištaigos, kuri žadėto būti lie 
ra buvo “ne angliška”, nes dau- tuviška. Yra daroma žygių, ką"’ 
giausia saulėta ir šilta — apie erikalas būtų persvarstytas ir ati- 
80 laipsnių F.

negalioja. Komisijon Įėjo atsto
vai: Argentinos, Italijos, Japoni
jos ir Tunizijos. Su pagalbiniu 
personalu ji sudarys 60 asmenų 
grupę, kuri šią savaitę jau bus 
Laos Krašte.

Tarsis dėl nusiginklavimo
Po ilgos pertraukos vakarie

čiai vėi praars Kalbėtis su sovie
tais dėl nusiginxiavimo. Tam su
darytas komitetas, kurin įeina iš 

litais Lenkija, Rumunija, čeko- 
oiovaKija ir Bulgarija. Komitetas 
pradės pasitarimus 1960 m. Že
nevoj JT patalpose, nors jis nuo 
JT nepriklauso. Sovietai JT nusi
ginklavimo komisiją boikotuoja 
jau dveji metai. Mat, jie reikalavo 
tokios Komisijos, kurioje narių 
skaičius vakariečių ir sovietų bū
tų lygus. Dabar ton komisijon 
įeina 82 nariai — po vieną atsto
vą nuo kiekvieno JT nario. Nau
jojo komiteto sudarymą ji sutiko 
palankiau nes galutinė atsakomy
bė nusiginklavimo srityje ir to
liau pasilieka jOs galioje.

V Rinkimai Britanijoj
Britanijos vyriausybė, jausda

ma akini krašto atkutimą ir pa- 
lankžj^ferptautinę padėtį, paskel
bė naUjfciUparlameujp rinkimus 
spalio 8 d. DabartinžUparlamen- — 
tas buvo rinktas 1955 m. gegužės 
mėn. premjeru esant Edenui, ku
ris po nesėkmingo Suezo žygio 
pasitraukė, užleisdamas vietą 
energingam H. Macmillan. Pasta- 

! rasis atstatė pašlijusią konserva
torių politiką ir dabar tikisi lai- 

: mėti rinkimus. Dabartiniame par-
lamente iš 630 konservatoriai tu
ri 339, darbiečiai 277, kiti po vie
ną kitą atstovą. Darbiečių parti
jos vadai Gaitskell ir Bevan liko 
naujų rinkimų užklupti Maskvoj.

LIETUVIŠKA SALEZIEČIU 
IŠTAIGA JA VALSTYBĖSE 
LIKVIDUOJAMA?
Prieš trejetą metų lietuvių vic 

nuolių saleziečių grupė įsteig 
vienuoliją Cedar Lake prie č' 
kagos. Kun. Ant. Sabaliausko i • 
kt. rūpesčiu buvo surinkta aukr. 
taipgi gauta saleziečių centro p? - 
ra'ma ir pastatyti pastatai jauni
mo stovvkloms ir būsimai mc 
kyklai. Be to, buvo pastatytas lie' 
kryžius ir Šiluvos vardo koplyčir. 
Vienuolių grupės sudėty buvo ke
letas italų saleziečių, nors vad*> 
vvbė buvo lietuvių rankose. Ru*’ 
piūčio mėn. gale augštesnės sale ' 
ziečiu vadovybės JAV buvo pr- 
daryti pakeitimai, kurie iškilnoj' 
visus lietuvius į tolimas vietovė0 
o Cedar Lake navedė nelieti' 
viams su vyresniuoju lenkų kf 
mės. Tai palietė ir lietuvių visur- 
menę, nes ji sayo aukomis gausia- 
rėmė Cedar Lake istaieos jsikūri-

taisytas.

t



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

. | Logiška išvada iš to viso yra ta. 
Nėra nė mažiausio ženklo, kad j kad AFL-CIO organizacijos ne- 

Kremliaus valdovai būtų’betkiek gali suteikti jokio pripažinimo 
pakeitę savo siekimusctiek'jų pa- galvai tos valdžios, kuri savo kraš- 
grinduose, tiek valdymo; srityje, te draudžia laisvą darbininkijos

AMERIKOS DARBININKAI PRIEŠ CHRUŠČIOVĄ
(CSc) — Oficialus Chruščiovo į naikinti mūsų laisvės ’teises, ku-; agentūros. 
^4— oi-nos taip artimos mūsų širdžiai, j F"*1*1"*
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RELIGINIAME PASAULYJE
• Katalikų ir ortodoksų vieny- krikčioniškosios meilės stoka.

bes klausimas iš naujo pajudintas r Socialinė katalikų konferen- 
Vatikano radijo pranešimo. Atei- cija angliškai kalbančioj Kanadoj
nančiais metais esąs sutartas ne
oficialus teologų susitikimas Ve
necijoj, kur būsią svarstomos vie
nybės galimybės. Sis klausimas 
buvp iškilęs Rhodes konferenci
joj, kur buvo susirinkę 173 pro
testantų ir ortodoksų atstovai, bet 
pasireiškus protestantų nepasi
tenkinimui buvo kuriam laikui 
nutylėtas. Kas dalyvaus iš katali
kų pusės, dar nežinoma. Iš orto
doksų pusės minimi šie teologijos 
daktarai ir profesoriai: Amilcar 
Alvizatos iš Atėnų, Florevsky iš 
Paryžiaus, Crysostomo Constanti- 
nidis iš Istanbulo. Katalikų ir or
todoksų skilimas įvyko 1054 m. 
Bandymų atstatyti vienybę buvo 
nevienas. 1439 m. Florencijoj 
buvo netgi susitarta dėl jos, ta
čiau pasipriešino Aleksandrijos, 
Antiochijos ir Jeruzalės ortodok
sų patriarchai, ir susitarimas iš
iro. Dabar, jei ortodoksai sutik
tų pripažinti popiežiaus autorite
tą, pasak kardinolo Tisserant, ga
lėtų pasilaikyti savo privilegijas, 
papročius ir visa, kas nėra prie
šinga Katalikų Bažnyčios dog
moms.

• Rusijoj lankėsi Italijos kata
likų veikėjas, buvęs Florencijos 
miesto burmistras G. La Pirą. 
Kasmet jis organizuoja tarptau
tines konferencijas krikščioniškai 
taikai įgyvendinti. Maskvoj jis 
buvo priimtas metropolito Nika- 
lojaus, nes patriarchas Aleksis 
buvo išvykęs Kiivan. Be to, jis ap
lankė eilę ortodoksų šventovių, 
kur meldėsi už Rytų-Vakarų su
artėjimą. “Pravdos” dienraštyje 
jis pastebėjo antireliginį straips
nį ir parašė redakcijai protesto 
laišką. Baigiantis lankymosi lai
kui La Pirą buvo pakviestas pietų 
pas komunistų Veikėjus, kur ir 
buvo užsiminta apie jo laišką ir 
įspūdžius Rusijoj. Ten jis atsakė, 
kad radęs rusų tautą religingą, 
dąrbščią, 4aįkį4, bėL begalįs _j>ą^ 
kelti tokios vaikiškos prųpagąn- 
dos prieš religiją. Esą, jei komu
nistai yra realistai, turėtų ir re
liginius riškinius vertinti ‘ realis
tiškai bei atsisakyti vaikiško moks 
liškumo.

• Anglikonų pastorius R. A. 
Evelyn Harris/ėjęs savo pareigas 
33 metus mažoj parapijoj Angli
joj, buvo atleistas naujo vyskupo 
už sukatalikėjimą. Pamaldas lai
kė jis pagal katalikų apeigas, taip 
gi šventė visas katalikų šventes 
pvz. Dangun Paėmimo, kuri ang
likonų nepripažįstama. Naujai pa
skirtas vyskupas įsakė laikyti re
formuotos bažnyčios apeigų, bet 
pastorius pareiškė nejaučiąs jo
kio lojalumo reformacijai ir atsi
statydino. Rytojaus dieną bandė 
atsiimti savo atsistatydinimą, bet 
vyskupas nesutiko ir pats atvy
kęs užrakino bažnyčią. Pastorius 
išsikėlė viešbutin gyventi, o dalis 
parapijiečių apkaltino vyskupą

įvyks spalio 9, 10 ir 11 d.d. Sud- 
burio mieste Marymount kolegi
jos patalpose. Pagrindinė tema: 
“Krikščioniškoji šeima”. Paskai
tininkų tarpe yra visa eilė vys
kupų, sociologų, psichiatrų, psi
chologų. Be kitko numatyta vie
na tema ir ateivių reikalu: “Imi
gracija ir šeima”. '<*,

• Katalikų intelektualų savai*

vizitas JAV-bėse yra sukėlęs vi
sokių nuotaikų, pradedant gana 
didelio piliečių skaičiaus priešiš
ku nusiteikimu ir baigiant didelės 
gyventojų dalies abuojumu bei 
dalinai prielankumų.

Tarp baisų, griežtai pasmerku
sių šį JAV vyriausybės'žygį, yra 
labai galingas balsas didžiausios 
darbininkų federacijos laisvame 
pasaulyje: Amerikos AFL-CIO. 
Sį balsą išreiškė tos milžiniškos 
unijos vykdomasis komitetas sa
vo rezoliucija — aiškia, kieta, be 
sentimentų:

’’Rezoliucija dėl premjero Ni
kitos Chruščiovo vizito JA Vals
tybėse, priimta American Federa
tion oi Labour ir Congress of In
dustrial Organizations 1959 m.

lapkričio 18-24 d.d. Pagrindinė- 
tema: “Misterija”. Numatyta apie’ 
20 paskaitininkų, kurių tarpe bus 
Etienne Gilson, Frąncois Mau- 
riac ir kt.

• Komunistų vadas Filipinuose 
L. Taruc atsivertė ir tapo katali
ku. Prie jo atsivertimo daug pri
sidėjo Douglas Hyde, buvęs Ang
lijos Daily Worker, komunistinio 
laikraščio redaktorius, kuris lan
kė jį per 6 savaites kalėjime. L. 
Taruc buvo nuteistas kalėti 17 
metų. Taipgi atsivertė brazilų ko
munistų veikėjas Armandd Cou
tinho ilgos ligos metu. Lanky
damasis Romoj jis pasakė kalbą 
apie savo-komunistinę patirtį ir 
komunizmo pavojus pasauliui.

Prezidentas Eisenhoweris yra 
pakvietęs Nikitą Chruščiovą, So
vietų Sąjungos gaįvą, vizito į JA 
V-bes, kuris įvyks netolimoj atei
ty. Iš įvairių pusių mes gauname 
paklausimų, koks yra mūsų nusi
statymas šio vizito reikalu.

Pirmiausia turime pastebėti, 
kad AFL-CIO vykdomasis komite
tas nesiima vertinti JAV prezi
dento mosto kitos valstybės gal
vai. Yra tai padaryta protingai ar 
ne — jo reikalas, šio pasisakymo 
tikslas yra tik realiai pažiūrėti į 
susidariusią padėtį.

Sovietinis režimas tebėra tota
litarinė diktatūra. Tos diktatūros 
tikslas yra vykdyti tolimesnę ag
resiją, vedančią į pasaulio domi
navimą. Savo kraštuose šis reži
mas yra sunaikinęs visas demok
ratines-teises ir laisves. Dabar

tiek pagaliau siekime" užvaldyti 
visą pasaulį ir primesti visiems 
sovietų tiraniją. i Kg ’

Mums yra pranešta? kad vice
prezidentas Nixon, savo ką tik at
likto vizito SSSR metu, buvo pra
sitaręs/ jog jis darys siūlymą 
Amerikos darbininkijai pradėti 
bendradarbiavimą su taip vadina
momis Sovietų Rusijos darbinin
kų unijomis. Jau vien ta aplin
kybė iškelia reikalą mums aiškiai 
pasisakyti. •

Pirmiausia vykdomasis komite
tas turi pakartoti ir patvitrinti sa
vo 1959 m. vasario mėnesio nuta
rimą, kad negali būti jokių de
legacijų pasikeitimo su diktatū
rinėmis valstybėmis. Toliau mes 
turime taip pat pakartoti savo 
nuoširdų prisidėjimą prie anks- 
tybesnio ICFTU (International 
Confederation of Freer Trade 
Unions) nutarimo, priešingo bet- 
kokių delegacijų pasikeitimui su 
"T1; - lis komunistų dar-
bo uni jomis ar su panašiomis uni
jomis kituose totalitariniuose 
kraštuose. •• '

AFL-CIO yra laisvų darbinin
kų organizacija. Sovietų Sąjungo
je tokio judėjimo, kuris betkiek 
atitiktų mūsąjį, nėra. Kremliaus 
diktatoriai griežtai draudžia dar
bininkams .organizuotis į laisvas 
darbo unijas. Taip vadinamos SS 
SR darbo unijos nėra jokios lais
vų darbininkų organizacijos, o tik 
paprastos komunistų diktatūros

Hityn
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Mirties salos
(Tęsinys iš praeito nr.)

Solovkų kalėjimo valdžia už
truko net tris valandas, pakol 
mus priėmė, viską surašė ir atliko 
kitus formalumus.

Kurie jau buvome praėję ap; 
klausinėjimą, buvome siunčiami į 
aikštę, apsuptą sargybinių. Tenai 
galėjome sėstis arba ir gulti. Iš
leisti iš anglis vežiojančio laivo, 
visi jautėmės ištroškę šviežio oro, 
todėl su malonumu naudojomės 
aikštė, žemė buvo dar' drėgna, 
liet žolelė'jau žalfe^b*

Pavargę ir tylūs kaliniai gulė; 
ant žemės. .

— Tai yra netikros Solovkos! 
Jų nepalyginsi su buvusiomis, — 
kalbėjo vienas vyras. — Dabar, 
pvz., atvažiavom su kalinių trans? 
portu. Koks čia transportas, tik 
juokai. 1929 m. mus čia atgabeno 
trijų tūkstančių žmonių transpor
tu. Tai buvo bent transportas! Ta
da naktį mus pakėlė visus ne žo
džiu, ne šauksmu, bet šautuvų 
buožėmis sargybiniai ir liepė neš
dintis iš laivo ... Kiek palaukus 
mus išrikiavo ir pasakė, kad grei
tai ateis komendantas. Deja, mes 
stovėjome ir valandą ir kitą — 
komendanto vis nesimatė. Paga
liau pasirodė. Jo pavardė Kuril- 
ka. Jam pasirodžius, viskas nuti
lo, nuščiuvo. Taip ir atrodė, jog, 
štai, atėjo teroras į Popovo salas.

Jis buvo vidutinio ūgio, plačių 
pečių. Jo veidas rūstus ir išpurtęs

' S. PIDHAINY
Išvertė Pr. Alšėnas

judėjimą. Amerikos darbininKai 
niekad negali dalyvauti pagerbi
me galvos tos valdžios, kurie sie
kia sugriauti darbininkijos lais
ves betkurioje formoje.

Iš to, žinoma, seka ir išvada, 
kad laisvųjų darbininkų judėji
mas, koks AFL-CIO yra, nebūti
nai turi pritarti kiekvienam mū
sų vyriausybės žygiui tiek vidaus 
tiek užsienio politikoje.

Kaip pavyzdi galime paminėti,

griežtai priešinga Franco dikta
tūros pripažinimui, nors mūsų 
vyriausybė yra tą diktatūrą pripa
žinusi ir net pagalbos davusi, ši
toks žygis iš valdžios pusės nereiš
kia, kad laisvoji darbininkija tu
rėtų eiti sveikinti Franco, jeigu 
jis kada nors būtų pakviestas at
silankyti į JAV. Pagal tą patį 
principą prezidento pakvietimas 
Chruščiovui atvykti į JAV dar 
nereiškia, kad darbininkija turė
tų dalyvauti pagerbime galvos to
kios vyriausybės, kuri išlaiko 
daugybę darbininkų-vergų priver
čiamojo darbo stovyklų ir kuri sa
vo laiku įsakė nužudyti tūkstan
čius vergų vien už tai, kad jie sie
kė tautinės nepriklausomybės ir 
asmeninės laisvės”.

"Pataisys 
paminklų

Bene Lietuvos nepriklausomy
bės dešimtmečiui paminėti Rokiš
kio miesto aikštėje buvo pastaty
tas paminklas. Jis tebėra išlikęs 
iki šiol ir kai išeivių spaudoje pa
sirodė žinutė, jog jis esąs nuvers
tas, sovietinė spauda net dabarti
nės aikštės nuotrauką paskelbė, 
kurioje buvo matomas ir tas pa
minklas. Taigi paminklas tebe
stovi, bet kaikam, matyti, nepa
tinka kaikurie skulptoriaus su
kurti vaizdai bei įrašai ir nusi
statyta paminklą susovietinti, pri
taikinti naujųjų viešpačių skoniui 
ir panaikinti nepriklausomos Lie
tuvos atminimą.

Tuo reikalu “Tiesos” Nr. 184, 
rugpiūčio 8 d. buvo paskelbtas 
būdingas to paminklo autoriaus 
skulptoriaus A. Antinio laiškas. 
Kas jį iššaukė, kam jis reikalin
gas, sunku spėti. Bet jo turinys 
įsidėmėtinas:

“Po ilgos pertraukos apsilan
kiau savo tėviškėje Rokiškyje. 
Ten radau dar jaunystėje statytą 
paminklą, kuris šiuo metu jau 
reikalingas remonto — restaura
vimo.

Po trisdešimties kūrybinio dar
bo metų, žiūrėdamas į savo dar 
neprityrusių rąnkų darbą, paste
bėjau jame nemaža trūkumų, ku
riuos norėčiau pats atitaisyti.

Man labai džiugu, kad rokiškie- 
čiai nori šį paminklą restauruoti.

Vilnius atidarytas 
turistams

Prieš porą savaičių Sovietų Są-

prieš keletą metų buvo atidaryta. 
Tačiau tai nereiškia, kad turis
tams jau bus leidžiama lankytis ir 
kituose Pabaltijo miestuose bei 
kaimuose. Iki šiol buvo galima 
lankyti Rygą, bet nevalia aplanky 
ti kitas Latvijos vietoves. Nuo 
dabar bus galima aplankyti Tali
ną su Vilniumi, bet nieko dau
giau. Visos kitos Pabaltijo vieto
vės tebėra turistams uždraustas 
kraštas.

Užsienių atstovybėms Maskvo
je kartu su Talino ir Vilniaus 
atidarymu užsieniečiams turis
tams buvo pranešta, kad tuo pat 
metu yra uždaromi eilė Sovietų 
Sąjungos miestų, kurių lankymas 
buvo neuždraustas. Taip dabar 
jau nebegalima lankyti Gorki, 
Kuibyševo, Kazanės ir Ukrainoje 
Dniepropetrovsko. Kodėl taip pa
tvarkyta, žinoma, niekas nepaaiš
kina.

Pakvieskite Rogers
patikrinti iusu.

KROSNĮ DABARKomendantas susikeikė ir smo
gė į jo veidą. Jūreivis truputį su- 
sverdėjo ir likosi savo vietoj. Iš
laikė balansą ir pasiliko, tarytum 
uola, stovėti toliau.

Kurilka davė žingsnį atgal ir 
vėl sušuko “Zdra”.

Iš jūreivio neišgirdom jokio 
garso, jokio atsakymo ...

Kurilka aiškiai matė, jog visų 
kalinių palaužtoji dvasia tvirtėja 
matant herojų. Kiekvienas pasi- ■ 
juto vėl žmogumi. Kurilka pajų-> 
to, jog jis ir jo padėjėjai — ran
dasi dideliai, pavojuje, kad, ko 
gero, įbes nesudraskytumėm jų į 
gabalus...

Jis tuojau sukomandavo:
— Automatiniai ginklai Į prie

kį!
* Tarytum magijoj, atsirado au

tomatais ginkluoti sargybiniai iš 
abiejų pusių.

Tada Kurilka išsitraukė savo 
revolverį, atstatė į jūrininką ir, 
akcentuodamas kiekvieną skie
menį, šūkterėjo:

“Kaliny, Zdra!” . ..
— Zdra, iškošė prodantis — 

galiausiai — jūrininkas. Ir tuo
met jis pradėjo verkti, tarytum 
mažas vaikas. Jo ašaros ritosi 
skruostus, tarytum žirniai...

Pagaliau, išraudęs Kurilka, 
jausdamasis pergalėtoju, liepė 
jūrininkui stoti rikiuotėn į savo 
vietą ir paskelbė, kad visi lauktu
me ateinant salos gubernatoriaus 
Ivan Ivanovičio Ponamariovo, ku
ris norįs kalbėti į mus, ypač nau
jai atvykusius...

— Dėmesio! — užgirdom ko
mandą. :

Visi išsitempėm...
Ivan Ivanovič
Po keletos sekundžių pasirodė 

pora gerai nušertų žhionių, ku
rie, išlipę iš puikios karietos, iš
didžiai žingsniavo mūšų, kolonos 
link. Jų karietos vairūptojas — 
dėvėjo pilką uniformą, raudonais 
apvadais ir greičiau teatriškos iš
vaizdos kepurę. Jo vėidą gaubė 
vešli, plati barzda, kuri, tarytum 
sakyte sakė, jog jis arfų laikų ir 
ano režimo padaras.;,;

Ivan Ivanovičius atvyko su vie
ninteliu sargybiniu, kuris ir lydė
jo jį. Kas buvo tas Ivan Ivano- 
vičius?

O gi, štai, bent kiek jo charak
teristikos.

Pirmajame Pasauliniame kare 
Ivanovičius kovojo už carą ir už 
graikų ortodoksų tikėjimą. Už lo
jalumą šioms dviems instituci
joms buvo pakeltas į karo valdi
ninkus. Tada ir revoliucija prasi
dėjo. Tuomet Ivanovičius tarna
vo Cukuevskio pulke. Kareiviai 
buvo pasiruošę jį užmušti už ne
žmonišką žiaurumą. Tačiau kartu 
su kitu karininku jis Įspėjo pasi
traukti iš pulko ir dingti.

Ivan Ivanovičius stojo į baltąją 
armiją, vadovaujamą ? \ Deni- 
keno ir tenai sąžinin tarnavo 

. t— h&osiuose 
dalinuose. Kai jis pamatė, jog jo 
pusė pralaimi, jis perbėgo į rau- 

(N ūkei ta j 7 pst)

nuo degtinės. Vienoj rankoj tu
rėjo didžiulį bizūną, kurio galas 
buvo daug storesnis. Atrodė, kad 
jame buvo įsiūtas gelžgalis. Pa
galiau jis pratarė:

‘—Į Zdra, kaliniai! (tai sutrum
pintas pasisveikinimas).

Mes gana garsiai atsakėme: 
“Zdra” ...

Kurilkos veidas apsiniaukė. Jis 
davė žingsnį atgal — ir vėl šūkte
rėjo: — Zdra, kaliniai!— Jo bal
sas buvo dar augštesnis, negu pir
miau. Kaliniai atsakė irgi “Zdra”. 
Deja, ir šiuo kartu buvo, negerai. 
Kurilka priėjęs kirto vienam sar
gybiniui į veidą, klausdamas:

— Kodėl neišmokinot kalinių 
pasisveikinti?

Paskiau jis atsisuko į kitus sar
gybinius ir paklausė visų:

— Ar tarnavote kariuomenėj?
— Taip! — visi atsakė choru.
— Tad, žiūrėkit, kai ateisiu po 

valandos, kad šitie Sovietų Sąjun
gos priešai mokėtų pasisveikinti, 
kad jie pajėgtų sušukti “Zdra” 
kaip reikiant. .*. Supratot?...

Kada jis taip suriko ant sargy
binių, vienas iš kalinių balsiai 
prasijuokė. Kurilka, išgirdęs tai, 
atsisuko į kalinius, nusikeikė ir 
sušuko:

— Dėmesio! Kuris juokėtės, iš
eikite tris žingsnius į priekį!...

Tyla ir niekas neišėjo. Tuomet 
jis pats, savo nuožiūra, pasirinko 
tris (ne vieną!), ištraukė juos už 
apykaklių iš rikiuotės ir įsakė 
trims sargybiniams juos nuvesti 
ten, iš kur niekas negrįžta...

Sargybiniai įsakymą įvykdė. 
Jie buvo nuvesti į miškelį ir pasi
girdo šūviai...

Kurilka paliko mus. Sargybi
niai pradėjo mus mokinti šaukti 
“Zdra” kaip reikiant.

Aš niekad neužmiršiu to mo
kymo. Nemaža vyrų buvo užmuš
ta nagaikomis, kurių galuose bu
vo įsiūta geležis, arba šautuvų 
buožėmis. Kiti mirė nuo sumuši
mo vėliau. Kas likom gyvi, o ypač 
nesumušti, tai tik per tikrą ste
buklą ...

Pagaliau — vėl atėjo Kurilka. 
Vėl visų nuščiuvimas ...

— Zdra, kaliniai!
Mes surikome visa mūsų jėga, 

rodėsi, tarytum mūsų gerklės 
Į pliš, — “Zdra” ...

Kurilka, atrodė, buvo paten
kintas. Vienok — nevisai. Jis pa
brėžė, jog “Zdra” mes turime 
taip šaukti, kad visos Solovkos 
girdėtų. Jūsų balsas, esą, turi gir
dėtis 65 mylių radiusu ...

šalimais manęs stovėjo jūri
ninkas, jūrų laivyno karininkas. 
Prieš įkalinimą jis gerai pažino
jęs visą eilę raudonųjų vadų. Kai 
mes šaukėme “Zdra”, jis stovėjo 
tylus, net burnos neatverdamas. 
Jis jautė tai, kaip didžiulę žmonių 
gėdą. Kurilka pastebėjo. Buvo 
įsakyta jam išeiti iš rikiuotės.

Jis išėjo.
Kurilka priėjo prie jo arčiau ir 

šūktelėjo: sZdra!”
Tas vyras tik kilstelėjo galvą 

kiek augščiau...

RESTORANAS
RŪTA“ VIsTmatoniaf kvtočiami atsilankyti

__ Atidaryta nno 7 vai. ryto Iki 9 vai. vakaro.
W., TORONTO. • Telefonas LE. 64393 

Savininkė Olga Compagnin.

PRIEŠ šaltam arui užeinant!
Praėjusiais metais JŪSŲ ŠILDYMO SISTEMA dirbo sunkiai visą ilgą kanadišką žiemą. Galėjo 
nusidėvėti jūsų krosnis ar alyvos degintojas. Patikrinkite dar dabar. Tegul patikrina jūsų 
šildymo sistemą Rogers ekspertai. O tada, jei bus reikalingą, tegu Rogers pakeičia jūsų nusi
dėvėjusią krosnį ar alyvos degintoją. Imkite iki 5 metų išsimokėjimui. Pašaukite Rogers DA
BAR, kol dar šaltas oras neatėjo!

TEGUL ROGERS ĮRENGIA e. 
Conv. alyvos degintoją te- AR 
pakeičia automatine aly
vos krosnimi.

JEIGU JŪS TURITE . ..
Daug dulkių sukelianti ir daug 
darbo reikalaujanti anglių 
šildymą.

Sutaupantį darbą vi
są alyvos šild. viene
tą—krosnį ir degin
toją.

JEIGU JŪS 
.TURITE...

i -z. Senesnę krosnį ir be
veik dar naują conv. 

/ alyvos degintoją ...

TEGUL ROGERS 
ĮRENGIA...
Puikią, naują, šutau- , 
pančią vietą krosnį, 
panaudojant esamą 
degintoją.įvairus siuntimai

LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R

SUTAUPYSITE ŠIAIS 4 BŪDAIS

Tegul Rogers patikrina Jūsų krosnį DABAR!
Paskambinkite HU. 1-3311 prieš atšalant!

APŠILDO TORONTĄ JAU VIRS 90 METŲ
Telefonas LE. 1-3098

THE

žinosite, kad 
ums teiks saugų alyva

Siunčiame ADA D A ČTI I Jūsl? sudarytus ir apdraustus {vai- 
paprastu ir VZlVV ■ AAO I V rius siuntinius.

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai labai geros 
rūšies vyr. paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

Prieš sudarant siuntini prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžia
gas bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
CENTRINE 

849 College St., Toronto, Ont..

7 SUTAUPYSITE 
-k KURĄ
Rogers pertaisyta šildy
mo sistema yra geriausia
me stovyje. Be reikalo 
nenueina nei lašas aly
vos.

9 SUTAUPYSITE 
& DARBĄ
Pilnai automatiška Ro
gers alyva kūrenama 
krosnis tikrai išlaikys jū
sų namuose norimą tem
peratūrą, be jokio darbo.

ntž WkitoluU Drive, London, Ont. Tel. GL. 1-0821. Ponas K. Kudukis.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryte iki 5 vai. vak.

Savininkai S. ir A. Kaiūza

Vaistai iš Europos valstybės atpiginti 
nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdintą vaistų katalogą Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVA

MAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS ir kitką.

3 SUTAUPYSITE A SUTAUPYSITE
VIETĄ RŪPESČIUS

Atsikratę anglims krauti 
kertės bei senos didelės

■ ■ I

JEIGU JŪS 
TURITE...
Beveik naują krosnį 
su nusidėvėjusiu aly
vos degintoju...

TEGUL ROGERS 
ĮRENGIA...
Naują taupų alyvos 
degintoją toje pačioje 
krosnyje.

Alyvos degintuvai
2221 YONGE STREET HU. 1-3311
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1959 M. RU
SUVAZ1AV1ME DETROITE 

M. Rugsėjo 6 d.
Nuoširdi mano padėka už malo- mis. Demokratijos dar kartą be- 

nų paKvieumą ualyvauti Jūsų ziurėuamos į Lietuvos OKupuoią 
gražiam, darbingam ir produktin- tautą gali atavaizažiai prisiminti 
gam susinnKinie, Jo rengėjams Z-jų uiužiųjų diktatūrų neskru- 

centro vaidybai ir Del- jpuungą pondnį žaidimą, kuris 
roiao apylinkes pirmiiunKui, at- į pasaiumi taip daug kamavo ir uar 
rOUO ŠIO suvažiavimo fakunam1 nprinia kim nasihaiers Vakarams 
rengėjui — p. Kutkui.

Nuoširdi padėka priklauso ir už 
dalyvavimą šioje gražioje ir puoš
nioje viešnagėje, Kur suteikia di
dele garbė pasinaudoti šia tribū
na.

Mūsų lietuvių - išeivių padėtis 
kiekviename svečiame krašte yra l viai, ouriamės į vieną orgamzaci- 
uvejopa. Tą turime mes patys su-1 ją — PLB, kad būtume stiprūs, 
prašu, norėtume, kad tą suprastų' Kad būtume vieningi savo liksiu 
ir Amerikos visuomenė bei Ame- supratimu, kad būtume vieninga 
tikos vyriausybės sluogsniai. ir savo praktiškoje veikloje, n

Kai yra dvejopa padėtis, tai tuo kad būtume pajėgus pagelbėti vi- 
pačiu Kyla ir uvejopos pareigos 
— būti geru amerikiečiu, Ameri
kos piliečiu, ir būti geru lietuviu.

Kaip bau geru amerikiečiu aš 
nekalbėsiu, tai aišku ir be kalbų. 
Piluyk Dievo įsakymus ir valdžios 
nuostatus. Mano tik pageidavimas 
ir linkėjimas, kad lietuviai būtų 
geri piliečiai, pavyzdingi, tokie, 
kurie nežino nei teismo nei kalė
jimo adreso. Būtų gera, kad ir po
licininkas nežinotų jų adreso.

. Būti geru lietuviu yra reikalas 
sudėtingesnis, čia Amerikos Įsta
tymai nieko neįpareigoja, lieka 
tik moralus kiekvieno nusistaty
mas, be prievartos, be Įsakymo, 
pasakyčiau, tai yra garbės reika
las, tautinio susipratimo reikalas, 
tautinio solidarumo reikalas, pa
reiga, ir tai ne priverstinė, savo 
tėvų žemei, kuri šiuo metu yra 
taip vargingoje būklėje ant pavo
jingų istorinių posūkių ir didžių
jų socialinių sukrėtimų" slenksčio.

F Pareigas lietuvio nusistatom 
mes patys, mes patys jas ir pil
dom. Ir čia tos pareigos skyla — 
vienos liečia tik mus ir mūsų vi
są lietuvišką gyvenimą čia trem
ty - išeivijoje, kitos liečia mus 
kaip lietuvių tautos sūnus ir dūk-

nežinia kuo pasibaigs. Vakarams 
ataimas su miieriu yra jau isto
rija, bet mums yra kančių taure 
Sklidina ir šiandien.

Aimanomis, mes gerai žinome, 
nei sau nei pasauliui nepadėsime.

Mes suprantame savo ir tautos 
pauėtį. Mes, viso pasaulio lietu-

sur, kur bus reikalinga mūsų pa
vergtai tautai.

aciu Amerikai, ačiū Kanadai 
ačiū ir kitoms Vakarų demokrati
joms, kad jos nepripažino Lietu
vos oKupacijos. 'l iesa, mes laukė
me daugiau. Mes laukėm, kad Va
karai geriau bus pažinę bolševiz 
mo pasaulinę grėsmę ir imsis 
veiksmingų priemonių sustabuy-Į 
ei raudonojo maro plitimą! Kana 
prasideda didžiuliai girių gaisrai, 
tai patyrę gesintojai stengiasi 
pradžioje juos izoliuoti. Tas tu
rėjo būti padaryta ir su bolševiz
mo gaisru. Istorija nuėjo kitais 
keliais. Tautų ir bendrai krikščio
niškojo gyvenimo duobkasiai bu
vo priimu padorion draugijom u 
toji izoliacija turėjo Įvykti ne dė. 
musų, bet dėl pačių Vakarų tautų 
ir valstybių labo.

Ir štai šiandien, kada jūs — JA 
V-bių LB atsakingi darbininkai — 
apylinkių ir apygardų atstovai su 
savo Centro Valdyba renkatės ap
tarti savo reikalų, tik džiaugsmas 
gali imti kiekvieną lietuvi, kad 
mūsų didžiausioji Bendruomenė 
eina tvirtu keliu. Nuo šito tvirto 
supratimo savo tikslų, nuo geros 
ir visuotinės organizacijos, kuri 

! kos lietuvių, priklausys daug kas 
visose lietuviško darbo srityse. 
Mes einame prie realios vienybės 
visų lietuvių. Mūsų pagrindas de
mokratizmo principas, kuriuo yra 
pagrįsta ir visa mūsų organizaci
jos santvarka. Mūsų tikslai yra 
tokie dideli, kurie tiks ir pačiai 
tautos gerovei.

Mūsų organizacija yra idealisti-

ris visos tautos atžvilgiu. Mūsų I eina prie apjungimo visų Ameri- 
tauta šiuo metu yra pavergta ir iš '' 
tos padėties kyla mūsų atitinka
mos pareigos. - "

Kiekviena tauta turi teisę pa
gal paskutinių amžių bendrą su
pratimą ir visos žmonijos bendrą 
opiniją į apsisprendimą ir pasi
rinkimą kelių, kaip ji norėtų sa
vo gyvenimą tvarkyti.

4 Mūsų tauta po 120 metu okupa- 
crji^trasinaiddjopfę* 
zidento Wilsono paskelbtais apsi
sprendimo nuostatais. Tada Ame
rikos paskelbti garsūs 14 punktų 
išgarsino šią šalį kaipo tautų lais
vės žibinto nešėją.

Antrasis pasaulinis karas mums 
atnešė nelaisvės pančius. Hitleris 
su Stalinu pasidalino Rytų Eu
ropos tautas, ir Lietuva pateko 
rusiškojo bolševizmo glėbin, šian
dien pasaulis mini su baime Mo- 
lotovo-Ribbentropo pakto pasira
šymo 20 metų sukaktį. Jis jau nu
ėjo istorijon, kaip vienas iš keis
čiausių ir niekšingiausių politi
kos dokumentų. Bet Lietuvoj jis 
ir šiandien galioja. Jai ir yra pa
radoksas. Žiauri tikrenybė ir 
šiandien byloja apie to pakto rea
lius padarinius. Bolševikų ir na
cių aliansas Lietuvoj dar žydi sa
vo visomis kruvinomis spalvo-

luėjos draugai, už tą darbą, už 
kurį ne tik neatlygina, bet prie
šingai dažnai pakaitina, pakolio- 
ja ir net mėgina diskredituoti, 
v ienų žodžiu, yra mūsų visuomc 
nėj ir, deja, net spauaoj mėgini 
mų mus sumurdya. Sveikai gal- 
vajant atrouytų, Kad žmonės, uir- 
oą uarbus musų tautinei bendruo
menei ir tautai reikalingus, bent 
neturėtų būti konojami. Bet taip 
nėra. Bet mes, suprasdami tą vis
ką, nenusiminkim, mieli idėjos 
draugai.

Kritika yra reikalinga. Suges
tijos ir pasiūlymai mietai priima- 
iin, dargi su aeiungumu. Reikia 
ok džiaugus kad ir paskuunių 
savaičių spaudos puslapiuose pa
sirodžiusia KriciKa ir įvairiais pa
siūlymais. rozuyvi, Kartais ir la- 
oai naru, kritika visaua turės r 
aauuos, nes į ją dus atsižvelgta ir 
ja dus pasinaudota. Bet viso uar- 
uo suuiKinmias, asmenų dirban
čių Konkrečius uarous išplūdunas 
ir noras juos išstumti iš viso lie- 
vUvisko gyvenimo, jau bus de- 
struKcija, Kuri lietuvišKiems inte
resams negali būti naudinga. Ji 
yra nauumga mūsų viso lietuviš
ko gyvenimo esminiam priešui — 
tautos OKupantui. Šia proga mū- 

• sų visiems Kritikams, o ypač pik
tiems, norėčiau duoti vieną pa
tarimą — neduokime progos sa
ve įtarti esą kieno' nors svetimoj 
įtaKoj. Nei žodžiais, o tuo labiau 
savo uarbais.

Mes, bendruomenininkai, siek-1 
darni praktiškai ir teoriškai ap- i 
jungu visus lietuvius viena ar ki- Į 
-a įurma, neissigąsime nei tiesio-1 
ginio musų tautos priešų grasini
mo, neissigąsime sąmoningų 
agentų pinklių, nei per Kvailumą 
dirbančių agentų darbus šiaip pa
dorių lietuvių, t.y. nei sąmoningo 
agento, nei nesąmoningo talki
ninko.

Sitai turėtų atsiminti ir mūsų 
Vlšų politinių ir ideologinių gru
pių spauda, kuri yra faktiškai at
sakinga ir formaliu atžvilgiu už 
viešosios opinijos formavimą mū
sų tarpe ir savo kritikose ne jiems 
priklausančių žmonių žinoti ribas 
ir žinoti saiką, kur sustoti.

Šiandien, akivaizdoje padėties, 
kada mūsų tautos žudikai yra 
kviečiami garbingojo Amerikos 
Prezidento i šią gražią tradicijų 
ir demokratiškų principų, o kar
tu ir laisvės, šalį, mums, Lietuvių 
tautos atžalai, susidaro nejauki 
padėtis. Nejauki ta prasme, kad 
daugelio tautų beatodairinis oku
pantas ir jų naikintojas priima

Darbo Dienos savaitgalį Det
roite jvykęs pirmasis jav Liet. 
Bendruomenes visuotinis suvažia
vimas, nors ir neouvo pergausus 
dalyviais, bet praėjo gana darbin
goje nuotaikoje ir pasižymėjo tik
rai atviromis diskusijomis, Kurių 
nemaža uans tikrai uuvo pozity
vios ir galės prisidėti prie tou- 
mesmo uenuruomenes organiza
cijos plėtimosi ir veiklos.

iNepasiaptis, jog JAV Bendruo
mene kažkaip neiabai klesti, kaž
kaip neįstengia užimti tų visų po
zicijų, kurias yra numačiusi ir 
kuriose pasireikštų jos pati pir
minė ir svarbiausieji veiklos da
lis. ir jei vienam ar kitam jau 
galėjo atrodyti, jog JAV Liet, 
cenuruomene jau yra bemirštan
ti, suvažiavime buvo nesunku įsi
tikinu, kad ligonis, toli gražu uar 
nemano miraes patalan gulti ir 
galima buvo pastebėti visiškai 
rimtų prošvaisčių, rodančių, kau 
didžioji krizė ar tik nebus pra
ėjusi ir dabar pereinama sveiki
mo ir stiprėjimo stadijom Tai ro
dė dvi dienas užtrukusios diskusi
jos, kurių metu visapusiškai iš
gvildenti visi reikalai, nieko ne
slepiant, nieko nedangstant, ne- 
spaivinant, bet žvelgiant į daly
kus taip, kaip jie ištikrųjų yra.

Tiesa, pačią pirmąją dieną, ne
maža laiko buvo sugaišinta besi
ginčijant ir beuiskutuojant Ben- 
uruomenės santykius su mūsų 
veiksniais, pirmoje eilėje su AL

(CSc) -r- Vienas iš turtingiausių

stovų savotiškų pasikarščiavimų, .............................. - -
nenoro įžvelgti ūktosios padėties, I
bet, daroui tęsiantis, gana greitai 
buvo pajėgta išsivaduoti iš nees
minių šalutinių klausimų ir susi- 
koncenturota ties pačiais gyvy
bingaisiais. Kas domėsis suvažia
vimo priimtomis rezoliucijomis, 
kuriose atsispindi viso dviejų die
nų darbo nuotaikos ir lūkesčiai, 
turės su jomis susipažinti Ame
rikos lietuvių spaudoje. Gi šio 
straipsnelio rėmuose bus bando
ma perteikti kaikuriuos kitus rei
kalus ir pastabas.

Suvažiavime dalyvavo 51 at
stovas Jų galėjo būti ir daugiau. 
Nes JAV veikia 65 apylinkės, ku
rių pimininkai galėjo tikrai at- 
vyKti, be to, buvo laukiama at
stovų bent po vieną nuo kiekvie
no šimto narių. Taigi, bent šimtas

savininkas, bankininkas, savinin
kas daugelio šėrų plieno ir gumos 
pramonėje, o taip pat geležies ir 
anglių kasyklose, yra bene pats 
įtakingiausias vakarų pasaulio as
muo, siūląs nuoširdžius santykius 
tarp Vakarų ir Rytų, tarp vakarų 
demokratijos ir komunizmo. Savo 
įsitikinimų vedamas, jis nuolat 
remia įvairius mokslinius ir kul
tūrinius pasikeitimus tarp abiejų 
pasaulių, iš kurių pats garsiausias 
dalykas yra taip vadinamos Pug
wash konferencijos, kuriose su
sitinka vakarų ir rytų intelektua
liniai vadai. Konferencijų pavadi
nimas kilęs iš Mr. Eaton tėviškės 
pavadinimo Nova Scotia provin
cijoje, kur jis pastatė viešbutį ir 
leido nemokamai juo naudotis vi
so pasaulio mąstytojams ir moks
lininkams. Tame tai viešbutyje

pat idealistai, šiandien visuome
nininkas paliko vienintelis, kuris mas kaip garbingas svečias, su 
dirba be užmokesčio. Visų kitų I juo kalbamasi, su juo deramasi, 
profesijų žmonės daugiau ar ma
žiau atlyginami. Aš betgi nenorė
čiau būti blogai suprastas arba 
blogai iškomentuotas. Aš kitų nei 
smerkiu, nei jiems priekaištus 
darau. Dėkui jiems visiems, kad 
ir taip padaro, kad ir už mažą at
lyginimą. Ne jiems papeikti tai 
sakau. Noriu tik pabrėžti visuo
menės darbininkų — konkrečiai 
ir mūsų Bendruomenės Įvairių ir 
tai didelio skaičiaus darbininkų— 
kraštutiniai idealistini nusiteiki
mą, kada jie aukoja "savo laiką, 
išmintį, jėgas, be jokio atlygini
mo ir net nesvajodami kada nors 
būti atlyginti. Dažnai dar pride
da ir iš savo kišeniaus Įvairiems 
reikalams. Jųjų idealistiniu nusi-

mu juo rašomos sutartys. Mes ne
žinome, kaip toli tas eis. Mes ne
žinome, kaip toli Vakarų demok
ratijos eis Į dar didesnes nuolai
das tyrų despotui, norėdamos iš
vengti didelės blogybės — karo.

Mes žinome taip pat, kad mūsų 
okupantas, siekdamas apnaikinti 
mūsų tautą, ją demoralizuoti savo 
nihilistine rusiška dvasia, kurią 
skiepija mūsų tautai štai jau visa 
15 metų, ir tai skiepija visomis 
jam galimomis priemonėmis, pra
dedant nuo jauniausio per mo
kyklas ir darželius ir baigiant se
nimu, kuri siunčia į kalėjimus, 
stovyklas ir tolimą Sibirą, šian
dien šis monstras siekia savo 
tinklu paveikti ir mus. Mes esa-

I me jam ir buvome visą laiką tam 
tiKra nepatogi rakštis. Mes nety
lėjome. Mes saukėme visam pa
sauliui apie jo nedorybes, mes 
sauKėmės ir į pačią tautą, mes or- 
ganizavomės, ir štai jis atkreipia 
savo gyvates žvilgsni ir Į mus ir> 
siekia mus palaužti, mus šunie-!vis dėlto buvo stengiamasi prisi- 
kinti. Nelengvas tai darbas lais- laikyti trumpumo ir darbotvar- 
ves šalyse tai padaryti. Ne veikia kėje numatyto laiko. Tiek daly- 
ir atvirai jo ligšiol leidžiami ko- viai, tiek ir svečiai, galėjo nesun- 
mitetų spaudos organai, kuriuos < kiai suvokti, kad bent kiek giliau 
rengiamasi jau uzaaryu. Mano-i persvarstyti visus bėgamuosius 
ma, visą veiKimą — araymo dar- į klausimus, pasidalinti mintimis, 
dus atiiKti mūsų pačių ranKomis. iškelti pasiūlymus, tik jau neįma- 
jaučiama, kad dus diuesnė ir m- noma per dvi dienas. Bet, "kita 
iensyvesne penetracija jųjų viešų vertus, koks gi gali būti atsaky- 
ir slaptų agentų Į mūsų tarpą, mas? Kas iš mūsų turės galimy- 
Kad mus nuuldyii, mus Kaip vei- be išsėdėti 4, 5 ar ir daugiau die- 
Kiančią išeivinę jėgą sunaikinu nū. Tad, lietuviškuose suvažiavi- 
i’am bus panauaoios visos prie- muose, kartojasi vis toji pati pa- 
monės. . .. v. [dėtis: amžinai skubama, visados

Gerbiamieji, šitai aš sakau ne varžomas kalbėtojų laikas, ragi- 
saye gąsdinu, ne sau varyti bai- narna trumpinti diskusijas ir taip, 
mės, bet tik bendrai informacijai neretai, atskiri klausimai telieka 
ir tam, kad mes butuih apuairus tik prabėgomis paliesti, atideda- 
ir pasirengtum' šiam visam am- • ma kitam kartui ir pan. Ir tai, 
puoliui. Daug dėjo pastangų mū-1 kažin ar gali būti priekaištas, 
sų tautos priešas mums suzlug- j greičiau tik paprastos ir vis ne- 
dyti, bet jos visos buvo paraly- Įstengiamos nugalėti kliūties kon- 
zuotos, nes mes buvome atsparus • štatavimas.
ir žinojome jojo ruošiamus spąs- ge §įs suvažiavimas laikyti- 
tus. Gai ši kartą jis puls mus ge- nas itin pasisekusiu, nes paliko 
riau išdirotu planu, gal mus puls ganėtinai ryškų ženklą ir ameri- 
visuotiniau ir gudriau. Bet jei Minėje visuomenėje, politiniame 
mes budėsime ir būsime ėmęsi gyvenime. Juk tai ar nebus pats 
atitinkamų ir gerų kontrapnemo- pirmasis Amerikos lietuvių isto- 
niU, .ta.i F šį kartą užplanuotasis rijoje atsitikimas, kai lietuvių sū- 
sunaikinimas sužlugs. važiavimą sveikino telegramomis

Akivaizdoje viso šito ir dar ir ar laiškais net 81 senatorius (iš 
iš kitų taškų, labai svarbių, sta šimto), 37 gubernatoriai (iš 50), 15

sunaikinimas sužlugs.

dalyviu vis jau galėjo susirinkti. 1957 m. įvyko pirmoji rytų-vaka- 
Iš Centro valdybos dalyvavo 7 na- rų mokslininkų konferencija. Šie
nai ir 3 iš Tarybos. Be to, suvažia- met rugpjūčio mėn. pabaigoje 
vimo darbus aKtyviai sekė 52 reg. įvyko ketvirtoji.
svečiai ir šių laikraščių atstovai: 
“Tėv. žiburių”, “Neprikl. Lietu
vos”, “Liet. Dienu”, “Dirvos”, 
“Ateities”, “Keleivio”.

Darbo prezidiumą sudarė: pir
mininkas A. Nasvytis, nariai: V. 
Dilys, J. Jasaitis, U. Ivaškienė, V. 
Kamantas. Rezoliucijų komisijo
je dirbo: V. Volertas, V. Manū- 
nas, V. Mačys, J. Tamulis. Sekre
toriavo: V. čižauskas, K. Gricius, 
A. Iljasevičius. Mandatų komisi
ja: A. Musteikis, B. Polikaitis, A. 
Misiūnas ir sveikinimų komisijon 
buvo išrinkti: V. Kutkus, A. Ba- 
rakauskas ir K. Veikutis.

Techninė suvažiavimo pusė -bu
vo visiškai patenkinama. Išskyrus 
perkrautą darbotvarkę (16 refera
tų ar pranešimų per dvi dienas),

Mr. Eaton, kuris yra Amerikos 
pilietis, sako apie save, kad “var
gu ar yra pasaulyje kitas asmuo,

nu. Tad, lietuviškuose suvažiavi-

Italijos LB pirm. kun. V. Mince
vičius. Lietuvių kalbėtojų mintys 
buvo pakartotos ir Detroito di
džiosios spaudos, cituotos per ra
dijo žinių laidas. “Amerikos Bal
sas”, nors ir buvo kviestas tiesio
giai per lietuviškąjį skyrių ir per 
USIA įstaigą, taip "ir nepaisrodė. 
Atstovai ir svečiai, susilaukę virš 
poros šimtų sveikinimų iš ameri
kinių ir lietuviškųjų įstaigų ir as
menų, pasigedo ALto sveikinimo, 
nors buvo gauti sveikinimai iš VL 
IKo, Lietuvos diplomatinės ir 
konsularinės tarnybos visų narių, 
LN Talkos ir visos eilės mūsų or
ganizacijų ir ryškiųjų asmenybių.

Pirmąjį suvažiavimą uždarant, 
buvo reikštas pageidavimas, kad 
tokie suvažiavimai būtų ruošiami 
dažniau. Suprantama, ne kalbos, 
bet darbai,turėtų būti visos veik
los pagrindu, bet be išsiaiškini
mų, įvairių reikalų išgvildenimo. 
olano, vargiai ar gali sektis be* 
kuris darbas, tuo labiau toks tik
rai sunkus ir nedėkingas, kur: 
nuolat jaučia visi JAV Liet; Ben 
Iruomenės namo statytojai. Def 
roite šį kartą buvo patirta, kad ir 
su visais pasitaikančiais sunku
mais. negalavimais, lėtai, bet 
Bendruomenė tikrai slenka ne 
atgal, bet žengia žingsnį priekin.

kuris būtų toks uidelis demokrati
jos ir kapitalizmo šalininkas”, 
Kaip jis. “uet aš tikiu, — sako jis, 
— Kad geriausias būdas sunaikin
ti demoKratiją ir kapitalizmą yra 
pradėti karą su Rusija”. Savo 

’vaistą jis siūlo šitokiu receptu: 
“Tikiu, kad juo dažniau susitiks 
dviejų priešingų blokų piliečiai, 
juo daugiau jie supras, Kad visi 
esame žmonės su mums įgimtais 
silpnumais ir siaurumu, o po to 
suprasime, kad visų gerovei yra 
geriau susitarti, negu eiti prie 
visiško pasaulio sunaikinimo”.

Pugwash konferencijos jau da
bar yra padariusios įspūdžio kai- 
kuriems vakarų mokslininkams, 
kad, jeigu rytų ir vakarų moksli
ninkai gali ramiai sėsti prie kon
ferencijos stalo ir svarstyti rei
kalus pilnai pasitikėdami vienas 
kitu, tai panašiai galėtų susėsti 
prie stalo ir politikai. Tokių 
mokslininkų turime gana daug' 
Pastaruoju "metu jie net grupuo
jasi tikėdami, kad taiki koegzis
tencija nėra vien sovietų propa
ganda, bet galimas įgyvendinti 
faktas. Pugwash konferencijos 
duoda jiems daug drąsos, tai lyg 
inkaras, ant kurio jie visi laikosi.

Šie vargšai mokslininkai yra 
blogame kelyje. Netgi palikus 
nuošalyje faktą, kuris visad turi 
mums graužti sąžinę, kad koeg
zistencija ir draugystė su Rusija 
reiškia pratęsimą vergijos, kurią 
neša šimtai milijonų sovietų or
bitos žmonių, netgi ir tą pamir
šus, nėra jokio pagrindo galvoti, 
kad mokslininkų ir kultūrininkų 
susitikimai galėtų pakeisti sovie
tų laikyseną. Tikrieji sovietų va
dai — Chruščiovas. Mikojanas, 
Kozlovas ir kiti — yra “savo Įsi
tikinimų vergai”. Jokie šypsenų 
ir rankų paspaudimai nepakreipš 
Mr. Chruščiovo nuo jo užsibrėžto 
tikslo, o tas tikslas yra vakarų 
sunaikinimas. Antra vertus, so
vietų mokslininkai, kurie lankosi 
Pugwash konferencijose, nėra jo
kia valdančioji klasė, kuri valdo 
Rusiją ir Kiniją. Jie turi klausy
ti, ką valdovai sako, kurie vie
ninteliai apsprendžia visą komu
nistinių kraštų politiką.

Taigi, Pugwash konferencijos 
laisvajam pasauliui daro tik.žalą, 
nes sudaro klaidingas iliuzijas, 
kad su komunizmu galima taikiai 
bendradarbiauti, o tokios iliuzi
jos silpnina vakarų pasaulio dva
sią. silpnina atsparumą kovoti su 
sovietizmu visomis jėgomis, dan
timis ir nagais.

Be to, šis suvažiavimas laikyti-
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Visada yra melas 
džiaugtis-^ 

ir juoktis

tau klausimą mums visiems ir sau 
— ar neatėjo laikas mums bend- 
ruomenininkams, kurių atstovai 
čia, o visoj išeivijoj yra atstovų 
iš visų lietuviškų krypčių, luomų, 
partijų, religijų ir lueologijų, ar 
neatėjo metas mesti šūkį, kuris 
padėtų mums geriau susiprasti, 
tvirčiau susiorganizuoti ir kuris 
pašalintų iš mūsų tarpo tarpusa- 
vę neapykantą, ir šiandien, šia 
iškilminga proga išdrįsčiau tok. 
šūki proklomuoti — tai būtu PA
GARBA LIETUVIUI, MEILE 
LIETUVAI. Tai yra didelė prog
rama, kurią galima išvesti iš šių 
keturių žodžių.

Šis šūkis mums reikalingas.
Jis mums būtinas.
Jei netikini savo stiprybe, jei 

netikime savo pasižadėjimų ilges
niu patvarumu — gerai, pamėgin
kim nors metams padaryti paliau
bas savo tarpe ir bendrai lietuvių 
tarpe. Nustokime niekinti vienas 
kitą. Nustokime kerštauti. Nusto
kime juodinti savo istorijas ir se
nas ir naujas. Semkimės stipry
bės iš praeities. Nes jėgos reika
lingos šiandien ir bus reikalingos 
rytoj, šimtai ir tūkstančiai dar
bų laukia mūsų, o mes eikvoja
me savo jėgas savo geriausius su
gebėjimus kaip save išsimurzinti, 
kaip atsimokėti, ir būtinai piktu, 
už pikta.

Mums bendruomenininkams, 
veikėjams jau šiandien didžiau
sios organizacijos, ir tai devynioli 
koj kraštų, kuri pradėjo ir naujus 
darbo barus, tinka skelbti ir nau
jus sugyvenimo būdus, skelbti ir 
pradėti naują bendradarbiavimo 
dvasią. Nebijokime naujų išga
ningi; idėjų, būkime naujų kelių 
pradininkai. Pajudinkime savo 
protus geresniam lietuviškam gy
venimui. Yra reikalinga išvėdinti 
savo lietuviškus rūmus. Reikalin
ga skersvėjų, saulės ir oro mūsų 
darbų pastatuose; Nesustinkime. 
Nesuakmenėkime. Mes norime 
gyventi ir gyvensime. Mes norime 
dirbti savo tautai, ir dirbsime. 
Mums niekas nekliudys. Mes at
gal nesitrauksime.

Meilė Lietuvai, pagarba lietu
viui.

amerikinių didmiesčių burmistrų' 
ir pats viceprezidentas R. Nixon. I 
Asmeniškai suvažiavimą atvyko • 
pasveikinti Michisano gubernato- i 
rius G. Mennen Williams, švarko 
atlaoą pasipuošęs iš Lietuvos 
Vyčių gautu ordinu, kurio foną 
sudaro lietuviškoji trispalvė, savo į 
žodi, užtrukusi pusę valandos, 
pradėjęs ir pabaigęs lietuviškais 
sakiniais.

Bankete dalyvavo ir kalbą pa
sakė Kongreso atstovė nonia M. 
Griffifhs. o iš lietuviu pusės, 
svarbiausiais kalbėtoiais buvo PL 
B-nės pirm. J. Matulionis, Lietu
vos konsulas dr. P. Daužvardis,

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Suręstos vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmę 
kartą mokslas atrado naują gydomąją 
oriemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežejimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
oriemonė. privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausio—kad rezultatai bu
vo tokie, kod išgiję pareikšdavo: "He* 
moroidai iŠ vis jau ne problema?"

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsai 
mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemone 
yro pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba tepalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA

Vakariniai kursai nauj. kanadiečiams
BLOOR COLLEGIATE INSTITUTE—1141 Bloor St. W. (prie Dufferin St.) 
CENTRAL HIGH SCHOOL OF COMMERCE —

570 Shaw St. (i pietus nuo Harbord St.)
EASTERN HIGH SCHOOL OF COM. — 16 Phin Ave. (prie Chatham AveJ 
HUMBERSIDE COLLEGIATE INSTITUTE —

280 Quebec Ave. (prie Humberside Ave.)
KENT SENIOR PUBLIC SCHOOL — 980 Dufferin St. (prie Bloor St. W.)
KING EDWARD SENIOR PUBLIC SCHOOL —

112 Lippincott St. (i šiaure nuo College St.)
NORTH TORONTO COLLEGIATE INSTITUTE —

17 Broadway Ave. (i rytus nuo Yonge)
PARKDALE COLLEGIATE INSTITUTE —

209 Jameson Ave. (i pietus nuo Queen St. W.)
RYERSON SENIOR PUBLIC SCHOOL —

190 Grange Ave. (i rytus nuo Barthurst St.)
LORD DUFFERIN SENIOR PUBLIC SCHOOL —

303 Berkeley St. (į šiaurę nuo Dundas St. E.)
1959 - 60 MOKSLO METAL
REGISTRUOJAMA augščiau išvardintose mokyklose vakarais rugsėjo 21. 

22, 23 ir 24 dienomis.
REGISTRACIJOS MOKESTIS $5 gyvenantiems Toronte ir S15 gyvenan

tiems už Toronto miesto ribų.
PAMOKOS PRASIDEDA rugsėjo 28 d. 7.30 vai. vak. ir vyks kiekvieną 

PIRMADIENI, ANTRADIENĮ, TREČIADIENĮ ir KETVIRTADIENĮ.
KLASES: anglų kalbos pagrindai pradedantiems; anglų kalbos kursas pra

dedantiems ir pilietybė; pežengusių kursas. Specialios klasės suau
gusiems. užsieniečiams ir čiagimiams, norintiems mokytis skaityti 
ir rašyti. Pasikalbėjimai baigusiems.

PROGRAM ON ĮEINA: anglų kalbos kursas moksliškai pritaikytas naujie
siems kanadiečiams '■— kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai; einamieji 
reikalai, žinios apie pilietybę; Kanada ir jos žmonės; grupinės disku
sijos; akivaizdinis mokymas.

SUINTERESUOTIEJI GALI TEIRAUTIS KIEKVIENOJE AUGŠČ1AU 
SUMINĖTOJE MOKYKLOJE NUO RUGSĖJO 21 DIENOS PO 7 VAL. VAK.

Z. S. PHIMISTER, ROY C. SHARP, Q. C.,
Director of Education. Chairman.

tinka prie valgio
ar šiaip atsigerti..

švieža us, 
gryno skonio
SEVEN-UP

Visuomet turėkite užtektinai 
atsargoje 7-up savo malonu
mui. Gaivus, citrinos skonio, 
putojantis 7-up yra visų mė
giamas ... prie valgio ar vie

nas. Nusipurkite dar šian
dien patogiame šešių bonkų 
kartone.

Nieko geresnio už 7-up
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Pavergtoje tėvynėje
Vaikas ieško tėvų. Sovietinėje

HAMILTON, Ont
pasaulyjeLietuviai

1 trečiadienio iki šeštadienio eina 
du spalvoti filmai: “Salome” ir 
“Slaves of Babylon”. Tai retai 
gražūs filmai iš senovės istorijos.

Sk. St.

1944 m. pasimetęs su savo tėvais 
Vokietijoje būdamas dar 5 metų, 
buvęs nuvežtas į Rusiją, kur išau
gęs vaikų namuose, o vėliau bu
vęs priglaustas vienos rusų šei
mos, dabar jau studentas ir atvy
kęs į Lietuvą ieško tėvų ar ko
kių nors žinių apie jų likimą.

(E) Nauja įstaiga (komitetas) 
aukštosioms ir specialioms vidu
rinėms mokykloms vadovauti su
daryta ministerių tarybos nutari
mu. Komitetas veiks prie ministe
rių tarybos. Jam perduodami: 
Vilniaus Valstybinis universite
tas, Kauno Politechnikos institu
tas, Kauno Medicinos institutas, 
Lietuvos Žemės ūkio akademija, 
Lietuvos Veterinarijos akademi
ja, Vilniaus Valstybinis pedagogi
nis institutas, Valstybinis dailės 
institutas, Vilniaus Mokytojų in
stitutas, Valstybinė konservatori
ja. Komitetui perduodami ir 69 
technikumai bei vidurinės spe
cialios mokyklos. Komitetas veiks 
kartu su Valstybine planavimo 
komisija, kas rodo, kad augštųjų 
ir viduriniųjų mokyklų darbas 
dar labiau pritaikomas ūkiniams 
planams. Į naujojo Valstybinio 
augštojo ir specialaus vidurinio 
mokslo komiteto kolegijos sudėtį 
įeis atstovai iš Liaudies ūkio tary
bos, Žemės ūkio ministerijos, 

t švietimo ministerijos, Kultūros 
’ministerijos, Sveikatos apsaugos 
ministerijos ir Vilniaus Valstybi
nio universiteto.
- 195 geležinkelininkams Sovie
tų Sąj. augšč. t. prezidiumas “už 
nuopelnus, pasiektus vystant ge
ležinkelio transportą” suteikė so
cialistinio darbo didvyrio vardą ir 
apdovanojo “Piautuvo ir kūjo” 
medaliais. Tačiau jų tarpe nėra 
nei vieno lietuvio, nei latvio nei 
esto. Beveik visi yra rusai, kele
tas pavardžių ukrainietiškų ir ke
letas azijatiškų. Iš dirbančių Lie
tuvos geležinkeliuose apdovanoti 
du: Kauno vagonų depo šaltkal
vis Kuzminas Vladas (vardas ro
do vietos kilmės) ir Karaliaučiaus 
garvežių depo vyr. mašinistas 
Paršinas Pavelas.

- Lietuvos geležinkelių valdybos 
transporto tarnautojų apdovanota 
ordinais ir medaliais 32, iš kurių 
12 rusai.

Lietuvos augšč. tarybos prezi
diumas garbės raštais apdovanojo 
“už aktyvų dalyvavimą šeštokų - 
Alytaus geležinkelio linijos atsta
tyme” 34 geležinkelininkus, iš ku
rių 11 taip pat rusai.

Tabako fabrikas “Kova” Kaune 
pats, savo darbininkų pagalba, 
įvykdęs remontą ir pradedąs ga
minti “augščiausios rūšies ciga
retes “Regata”. Pirmą dieną bu
vę pagaminta 13 milijonų cigare
čių ir papirosų. O senoji “Rega
ta” — nepriklausomoje Lietuvoje 
vidutinės rūšies papirosų markė
— tebegyvena .

Skirsnemunės stalių dirbtuvėje 
esą dvejos obliavimo staklės, o il 
darbininkų, tad kai du dirbą, 9 
stovį. Ūkio valdybos viršininkas 
čia Joniką, o vyr. inžinierius Mi-

AGENTŪRA “ 
( K . K U D U K I S )

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821
įvairūs siuntiniai ir vaistai į Lietuvą ir kilus kraštus. Čia gauna
mos visokios lietuviškos knygos, vadovėliai ir atvirutės. Parduo
dami įvairūs vokiški radio aparatai ir patefonai. Philco firmos 
televizijos aparatai.

Žymiai žemesnės kainos kaip kitur.
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 4 vai. po 

pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

2448 DANFORTH AVE. TeL OX. 9-4444 ir OX. 9-4224 
TORONTO.

Dar yra ribotas kiekis 1958 m. 
modelio elektrinių ir gazinių 

pečių ir šaldytuvų
LABAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS.

Mohawk Furniture

Taupyk h* skolinkis bankelyje “Talka"

ėdamas parapi 
lietuvis, vykdamas į Aust-

ktek-

Kad ir paskutinis Vl-sios LD ap
rašymas praėjusiame “TŽ” Nr. 

(Nukelta į 7 psl.)

DARBO DIENOS: ontrodioniois ir penktadieniais 6-8 vol. vokoro, Minden 
Building, 20 King St. E., notaro A. Liuditaus ištaigoje II ougžte, tel. JA 7*5575.

Sekmadieniais 12-2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundam St. N.

Jau turime naujausiu modeliu 
1959 metu baldy

Norėdami pasinaudoti šia pasku
tine proga, nedelsdami užeikite į 

r

mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas.

Remontuojami vtsų. rūšių baldai.

liūnas. Pastaruoju metu vienos 
staklės jau negalį dirbti, nes nėra 
elektros.

Kėdainių konservų fabrikas 
pradėjęs darbą ir per pusmetį pa
gaminęs 119.000 indelių daugiau 
kaip pernai. 1960 m. čia būsianti 
sumontuota siūčiu gamybos li
nija.

(E) Marijampolės cukraus fab
riko pajėgumą planuojama sekan
čiais keliais metais pakelti ket
virtadaliu. Per parą bus perdir
bama 15.000 centnerių cukrinių 
runkelių.

(E) Lietuviškojo šilko dirbinių 
paroda neseniai įvyko Maskvoje. 
Parodoje buvo pateikti daugiau 
kaip 200 įvairių šilko pavyzdžių. 
Paroda sujungta su gaminių par
davimu. Jau pirmąją parodos die
ną maskvietės nupirko lietuviš
ko šilko dirbinių už apie 330.000 
rublių.

(E)Komunistų vadovaujami kol
chozai atsilieka. LKp Naumiesčio 
rajono komiteto plenumo posėdy
je paaiškėjo, kad “Katilių” ir 

JAUNUČIŲ AT-KŲ SUSIRIN- 
__ __   ____  _ KIMAS įvyks rugsėjo 20 d., 3 vaL 

‘Barzdų” kolchozu gamyba, pa-1P P- parapijos salėje. Tėveliai yra 
-i____ X.,_______ : __nrasomi snvn vaiknrinc Ipisti mmskyrus tų kolchozų pirmininkais 

komunistus Bakulą ir Marcinke
vičiūtę, pastarais metais nusmu
ko. Pralenkė juos net tokie kol
chozai, kurie ir patys augštu ga
mybos lygiu pasigirti negali. Kito 
kolchozo (“Šilgalių”) pirmininkas 
Grigaitis vėl buvo kaltinamas, 
kad pasirenkąs darbuotojais to
kius žmones, kurie neturi tinka
mų “politinių savybių”. Dėl to i 
vadovaujančius postus'prasiskver 
bę buvę “buožės”, kurie niekiną 
kolchozų darbą. Grigaitis ėmęs 
visai nesiskaityti su partine orga
nizacija ir komunistais. (Užburtas 
ratas: jei vadovaujantiems pos
tams partija skiria komunistus, 
gamyba atsilieka, o jei skiria spe
cialistus nekomunistus, gamyba 
pagerėja, bet už tai susidaro sun
kumų dėl jų “politinių savybių”).

OAKVILLE, Ont.
Šiame mažame miestely yra ap

sigyvenę apie 17 lietuvių šeimų.
1957- 58 mokslo metais čia bu
vo suorganizuota ir veikė lietuvių 
šeštadieninė mokykla. Ją lankė 
17 vaikų. Aplinkybėms pasikei
tus, ji nebebuvo suorganizuota
1958- 59 metams. Dabar artinantis
vėl mokslo metų pradžiai negir
dint pastangų ją vėl atnaujinti, 
apyl. revizijos komisija, siūlyda
ma savo galimą pagalbą, priminė 
ir paprašė KLB apylinkės valdy
bą dėti visas pastangas ją atnau
jinti. Tai ypač todėl, kad bend
ruomenei esamomis sąlygomis 
lietuvybės išlaikymas reiškia ir 
savo pačios tolimesnės egzistenci
jos išlaikymą. Atrodo visai su
prantama, kad neįdiegus savo kal
bos meilės jaunajai kartai, mes 
greit išnyksime. Tam pavojui iš
vengti laikas rūpintis dabar. Mes 
juk atsakingi už nepakankamą 
pasirūpinimą nepalankiai besi- 
klotsančioms sąlygoms pašalinti. 
Deja, kolkas negirdėti jokio at
garsio dėl padaryto paskatinimo. 
O visdėlto lauksime, tikėsimės, 
kad šis reikalas pajudėtų iš mir
ties taško. J. M.

TtVISKBS ŽIBURIAI

HAMILTONE!
HAMILTONE!

Rudens sezono atidarymas!
Hamiltono LSK Kovas/ ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo 19 d., Royal Connaught viešbutyje rengia 
pirmąjį rudens

ŠOKIU VAKARA
V. Babecko orkestras, loterija ir bufetas visus mus nutolins nuo kasdieninių vargų ir 
pilkos rudens nuotaikos Pradžia 7 vai. vakaro. H L S K Kovas.

prašomi savo vaikučius leisti nuo 
7 iki 12 metų priklausyti šiai jau
nimo organizacijai, čia jie bus 
mokomi dainų, žaidimų, eilėraš
čių ir auklėjami grynai lietuviš
koje katalikiškoje dvasioje.

TRETYSIS SPAUDOS BA
LIUS, ruošiamas vietos at-kų, 
įvyks spalio 10 d., Knights of Co
lumbus salėje. Jo pelnas skiria
mas jaunimo spaudai paremti.

KRISTAUS KARALIAUS šven 
tei, kuri įvyks paskutinį spalio 
mėn. sekmadeinį, Hamiltono at- 
kai ruošiasi jau iš anksto, šiemet 
norima šią šventę suruošti pla
tesniu mastu.

HAMILTONO AT-KAI ŠĮ RU
DENĮ ŠVENČIA savo dešimtme
tį. Šią šventę jie numatę iškil
mingai atšvęsti lapkričio 21 ir 22 
dienomis.

AT-KŲ BIBLIOTEKA atidary
ta kas sekmadienį po 11 vai. pa
maldų. Norintieji pasiimti knygų 
pasiskaitymui, mielai yra kviečia
mi pasinaudoti šia biblioteka.

Vietos dienraštis “The Hamil
ton Spectator” atspausdino platų 
Lietuvių Dienos aprašymą, įdė
damas taip pat ir vieną nuotrau
ka-

Rudens pasilinksminimų sezo
nas yra atidaromas šį šeštadienį, 
rugsėjo 19 d., dideliu šokių va
karu, kurį rengia vietos Sporto 
Klubo Kovas valdyba. Negalima 
jo apleisti, nes mūsų sportinin
kai, jau daugelį kartų įrodė, kad 
jų pasilinksminimai yra gerai pa
ruošti, visuomet rengiami repre
zentacinėse vietose ir tuo pačiu 
garsina lietuvių vardą. Ir šį kar
tą, pirmas sportininkų subuvimas 
su mūsų ir artimųjų kolonijų lie
tuviais įvyksta Royal Connaught 
viešbutyje, o smagiems šokiams 
groja V. Babecko orkestras. Po 
gražiai pavykusios Lietuvių Die
nos ,atrodo, kad mūsų visuomenė 
dar gyvena tomis gražiomis ir 
linksmomis nuotaikomis, kurios 
turės visus lydėti ir šio šeštadie
nio sportininkų pasilinksminime. 
Taigi, nepraleiskime šeštadienio 
vakaro namuose, o visi dalyvau
kime pirmame rudens pasilinks
minime. K. B.

Nauji LN nariai, šį kartą dau
gumoje vėl iš gyvenančių toliau 
nuo Hamiltono. Po ilgesnės per
traukos užsukus praėjusią savai
tę į Brantfordą, didelę staigmeną 
padarė K. Mankauskienė, jau 
apie porą metų LN narė. Ji yra 
vyresnio amžiaus, bet didžiai jau-

Dr. Irena Zeltinš
DANTŲ GYDYTOJA
Baigusi mokslus Latvijoj 

ir Kanadoj.
7 SPRUCESIDE AVE., 

HAMILTON, ONT.
Telefonas JA. 2-3317

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 2-7 vai. vak. šeštadieniais tik 

būtino reikalo atveju.

A. UGDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai 
20 KING ST. E., HAMILTON 

TotefoMl:
jtfaigat JA. 7-5575 _
Namų FU. 3-8928

natviškos dvasios ir kupina lietu
viško entuziazmo. Turėjusi Birš
tone puikią vasarvietę ir turtin
gai gyvenusi, jį netik neprarado 
jautrios artimą mylinčios sielos, 
bet ją dar daugiau išugdė. Ji siun
čia- siuntinius netik giminėms, 
bet ir savo pažįstamiems. Patyru
si apie sunkų LN darbą, mieloji 
p. Kazė pati pasiūlė antrą šimti
nę ir nariu įrašė Hamiltone gy
venantį vaikaitį Sadauską Juozą. 
Priimkite augštaitišką mano ačiū.

Stabtelėjus Paris, Ont., kur ge
rieji Kuzmickai LN atstovą per- 
nakvydmo, ir susitarus su pary
žiečių tyliuoju patrijotu St. Pa
kuliu, sutikusiu savo mašina pa
vežti toliau, pasukome į Ingersoll 
ir Woodstock. Ir čia LN lydėjo 
laimė. Woodstocko žinomi lietu
viai kontraktoriai Vaitkus Vacys 
ir Vitkauskas Jonas prisidėjo prie 
LN po šimtine. Antrą naktį teko 
nakvoti Ingersoll pas seną priete- 
lių ir ginklo broli iš Lietuvos Ke- 
burį Balį. Nuoširdžiai priėmęs ir 
augstaitišku papročiu pavaišinęs, 
pats pasiūlė $100 čeki ir nariu 
įjungė savo neseniai gimusį vien
turtį sūnų Reimondą. Jis ir jo 
žmona Elenutė yra įstoję nariais 
su $200 jau prieš metus.

Priimkite brangieji Ingersoll ir 
Woodstock LN nariai giliausią 
padėką.

Su ypatinga pagarba miniu Sta
sį Pakulį, vežiojusį LN atstovą 
tolimais atstumais ir nepaėmusi 
net už sunaudotą benziną.

Atskiru padėkos žodžiu krei
piuosi į hamiltonietį Venslovą 
Bronių, kurį pripuolamai teko su
sitikti prie alučio, ir kuris pats 
pasiūlė LN antrą šimtinę. Nuo
širdus ačiū!

Viso LN savaitės bėgyje gavo 
$500.

LN kine Delta šį savaitgalį nuo

Otava. — Kanados kviečių eks
portas padidėjo ir perteklius šie
met gerokai sumažėjo. 1958 m. 
liepos 1 d. buvo 637 milijonai bu
šelių, o šiemet jau 545 mil. bu
šeliu.

SUDBURY Ont.
Tautos šventės minėjimą suruo

šė KLB Sudburio skyriaus val
dyba šeštadienį, rugsėjo 5 d., uk
rainiečių salėje. Minėjimą atida
rė KLB Sudburio skyriaus pirm. 
J. L. ir tarė šventei pritaikytą 
žodį. Meninę dalį išpildė šeštadie
ninės mokyklos mokiniai I. Gli- 
zickaitė, L. Gatautytė, D. Jasiū- 
naitė, D. Remeikytė, G. Mazaity- 
tė. P. Semežys ir R. Jakubonytė 
gražiai paskambino kanklėmis. 
Šokiams grojo geras orkestras ir 
veikė lietuviškas bufetas.

Rytojaus dieną čia atostogau
jąs kun. Augustinas Sabas atlai
kė pamaldas už Tėvynę ir pasakė 
šventei pritaikytą pamokslą.

Garbingi svečiai. Kun. Ant. Sa
baliauskas, buvęs Indijos misijo- 
nierius ir kun. Aug. Sabas pra
leido dalį savo atostogų Sudbury. 
Aplankė J. M. Kriaučeliūnus, L
J. Račinskus, J. E. šviežikus, I.
K. Balčiūnus ir V. Maizukienę. 
Buvo ir į daugiau vietų užprašy
ti, bet del laiko stokos visur ne
spėjo.

A. 0. Siemaškai, atostogauda
mi Sudbury, pakrikštijo savo sū 
nų Pauliaus Gintaro vardais. Kū
mai buvo J. ir B. Dženkaičiai. 
Krikštynų vaišės įvyko naujuose 
kūmų namuose.

P. Mikštas susituokė su A. Gri
ciūte iš Detroito.

VI LD Hamiltone praėjus
Labai džiugus tautinis reiški

nys, kad Kanados didieji lietuvių 
susibūrimai neslūgsta žemyn po 
eilės metų, bet dar turi tendenci
jos kilti. Praėjusiose LD Hamil
tone šokių vakare buvo parduoti 
1.554 įėjimo bilietai — 534 dau
giau negu į tuos pačius šokius I-je 
LDienoje, įvykusioje 1953 m. irgi 
Hamiltone? Tuo tarpu koncerte 
dalyvių skaičius rodo diametra
liai priešingus rezultatus: I-je LD 
į jį buvo parduota 1.023 progra
mos, gi Vl-tosios LD koncerte, 
įskaitant ir moksleiviams parduo
tus leidinius, bendras koncerto 
dalyvių skaičius tesiekė 880, t.y. 
143 mažiau negu I-je LDienoje, 
kuri įvyko, kaip žinome, irgi ta
me pačiame Hamiltone. *

Daugeliui lietuvių nepašlaptis, 
kad VI LD vyko, nors ir kultūrin
gos, bet, pasakyčiau, aršios kovos 
fone. Du didžiuosius frontus su
darė LD rengimo komitetas iš 
vienos pusės ir Hamiltono Lietu
vių Namai iš antrosios. Pirmieji, 
žūt būt, nusistatė sekmadienio 
koncertui nesinaudoti Lietuvių 
Namų sale, talpinančia iki 1.200 
dalyvių, o LN vadovybė ir nariai 
labai norėjo, kad šis tautinis są
skrydis vyktų Lietuvių Namuose 
Kaip matome, oficialiai šią tylią 
kovą laimėjo VI LD rengti komi
tetas, išėjęs iš betkokios tautinės 
logikos ribų ir paėmęs nežymiai 
didesnę už LN Westdale salę, pa
likdamas LN tuščius ir tyliai besi
sielojančius šimtmečiais besikar
tojančia lietuvy žudančia jo paties 
yda — vienybes stoka? Žiūrint iš 
dvasinės ir moralinės pusės — 
LN nariai laimėjo, nes praktiškas 
gyvenimas parodė, jog koncerto 
dalyviai lengvai būtų tilpę savuo
se namuose.

Nebūtų šis reikalas su sale taip 
įsirėžęs į tautiečių atmintį, jeigu

Vokietija
Vok. LB Krašto Tarybos rinki

muose rugpjūčio 2 d. daugiausia 
balsų gavo ir yra išrinkti: kun. 
sen. A. Keleris — 586, kun. V. 
Šarka — 569, dr. J. Deveikė — 
496, J. Bataitis — 491, dr, J. Gri- 
470, P. Zunde — 468, E. Šimo
nius — 478, kun. dr. J. Aviža — 
naitis — 463, J. Stankaitis — 459, 
F. Skėrys — 457, Tėv. A. Berna
tonis — 455, J. Kriščiūnas, Stp. 
Vykintas — 419, dr. V. Raisys, 
inž. L. Prosinskis.

Hamburge išlaikė medicinos 
mokslų ..valstybinius egzaminus 
gydytojas Arnoldas Grušnys, gi
męs 1919. IV. 25. Pskove, Rusijo
je. Nuo 1919 iki 1937 m. jis gy
veno Alytuje, kur 1937 m. baigė 
valstybinę gimnaziją. Medicinos 
mokslus studijavo Kaune. Dėl ka
ro nespėjo išlaikyti valstybinių 
egzaminų, nes buvo mobilizuotas 
į vokiečių kariuomenę kaip “un- 
terarzt”, vėliau pakeltas į assis- 
tent-Arzt. Nuo 1945 m. gyveno 
Luebecke ir ten dirbo kaip sto
vyklos gydytojas, vėliau stovyk
los komendantas. Nuo 1948 m. 
gyveno Niujorke. Studijų metu 
priklausė Studentų Skautų korpo- 
-racijai "“Vytis”, kurioje 2 Ihetus 
buvo valdybos nariu. Lietuvos 
skautus teko jam reprezentuoti 
Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, 
Olandijoje ir Prancūzijoje. Lat
vijoje dalyvavo Gilwellio skauti
ninkų kursuose. Į Hamburgą at
vyko * išlaikyti valstybinių egza
minų, kuriuos baigė š.m. birželio 
mėn.* Dabar dirba eksperimentinį 
doktoratą vėžio ligų srityje, kurį 
žada rudenį baigti ir grįžti į JAV, 
kur gyvena žmona su sūnum To
mu. Jo dabartinis adresas: Ar
nold Grushnys, bei Weil, (24) 
Hamburg 20, Curschmann Stras
se 32, W. Germany.

Salzgitter - Lebenstedt lietuvius 
Tautos šventės proga aplankė J. 
E. vysk. dr. V. Podolskis ir atlai
kė pamaldas už tautą ir tėvynę. 
Minėjimo metu dainavo tenoras 
Leonas Baltrušaitis-Baltrus ir pia
ninu skambino Marija Baltru
vienė.

Tautos šventė paminėta pamal
dom ir atskirais pobūviais su po
sėdžiais rugsėjo 6-14 d.d. daugu
moje lietuvių kolonijų.

Porgramoje buvo paskaitos ir 
kaikur min. dr. P. Karvelio pra
nešimai. Solo: tenoras L. Baltrus 
ir Marija Baltruvienė pianinu. 
Linksmojoje dalyje pasirodė su 
savo šposais bei įvairiais triukais 
Leonas Narkevičius - Narkus iš 
Belgijos.

Kiefersfeldene gražiai darbuo
jasi jaunas ir energingas kunigas 
Kostas Veselauskas,, aptarnauda
mas vietos senelių prieglaudą bei 
pagelbėdamas parapijoje. Kiek
vienas lietuvis, vykdamas i Aust

jis nebūtų buvęs taip argumen
tuotai ir išsamiai dar prieš 3 mė
nesius išdiskutuotas mūsų spau
doje. Jau š.m. kovo 26 r. “TŽ” Sk. 
St. savo ilgesniame straipsnyje 
“Vl-ji LD Hamiltone” pažymi: 
“Sustodamas kiek ties šiuo klau
simu (salės koncetrui. S. B.), no
riu atkreipti LD rengėjų dėmesį 
nedaryti iš anksto didelės klai
dos. LN salė pakankamai didelė 
ir visus svečius sutalpins. Savo šį 
teigimą grindžiu buvusių LD sta
tistika, kurios daviniai yra rea
liausias pagrindas spėjimui, kiek 
svečių susirinks į Vl-sios LD kon
certą” (“TŽ” Nr.* 13 š.m.).'Toliau 
Sk. St., pasirėmęs buvusių 5-kių 
LD apyskaitomis, sumini kiekvie
nos koncerto dalyvių skaičių. 
Šiandien mes jau visi įsitikinome, 
kad Sk. St. samprotavimai visiš
kai buvo pagrįsti: Vl-tosios LD 
koncertas dalyvių skaičiumi iš vi
sų buvusių stovi penktoje vieto
je: tik V-ji LD Niagara Falls, 
Ont., turėjo koncerte truputį ma
žiau žmonių — visos kitos žymiai 
daugiau už šiemetinę.

Kita svari ir rimta nuomonė 
Motiejaus iš St. Catharines, til
pusi “NL” š.m. birželio 17 d. lai
doje, antrašte “Opiausis šių die
nų klausimas”, visu svoriu pasi
sako, kad Vl-tosios LD koncertas 
būtų Liet. Namuose: “Kas yra 
matęs ir buvęs LN salėje, kad ir 
be didelio entuziazmo, palaikys 
visados namų tvarkytojų nuomo
nę. Nėra abejonės, kad L. Namai 
VI-jai L. Dienai nesunkiai gali 
būti paiTaudojami. Ir turėtų bū
ti panaudojami, kitaip paradok
sui nebus galo” (“NL” Nr. 25 š. 
metų).

Vl-sios LD rengimo k-to spau
dos informatoriai visą laiką spau
doje “argumentus” gaudė iš oro, 
— aišku savaime, kad jie prakti
koje atramos neturi (žiūr. “TŽ” 
Nr. 13 “Delta ar Palace kinas”, 
“NL” Nr. 24 ”LD salės klausiniu. 
Atsakymas St. Bakšiui”), nes ne-

SIUNTINYS UŽ PUSę KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui.

BALTIC STORES visada pasiunčia goriausios rūžies prekes už žemiausią 
keiną> ke» dabar siūto siuntini, kurie verta normaliai būtų dviguba.

314 yd. vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba mote
riškam), 4 yd. šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplino medžiagos vyriškiems 
marškiniams, ) p. vyriškų pusbačių ir viena pora moteriškų batelių. Tokio siun
tinio kaina iškaičius muitų ir visos persiuntimo išlaidas, siunčiant per BALTIC 
STORES kamuoja tik $90.00. >

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus. Siuntinyje bus tik angliš
kos vilnonės medžiagas. -

Kadangi neįmanoma išvardinti daug prekių ir parodyti, kad siunčiant per 
BALTIC STORES yra pigiau, duodame tik keletą pavyzdžių:

Geriausia vokiška jpytems medžiaga 1 yd. $3; Populiariausia kostiumams 
medžiaga Lietuvoje (Double plain) geriausios vilnos 1 yd. $830; Vyriški pus* 
bočiai oxford $6.30; Vaistų kainos pas mus yra mažesnės kaip vaistinėse. Pvz. 
250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 fob. Rimifon 
jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $22.00. 19 sv. cukraus $15.00. 
16 «v. sviesto $27.00. 16 sv. taukų $21.00.

Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjas nieko nerizikuoja, nes už 
vieno siuntinio pristatymų atsako BALTIC STORES.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 

PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ KELIAS Į LIETUVĄ!

riją ar grįždamas iš ten sustoja 
pailsėti keletai valandų ar dienų 
pas mielą ganytoją, lietuviškos li
teratūros, o ypatingai poezijos 
mėgėją. Jo brolis dailininkas - 
grafikas gyvena ir dirba su pa
sisekimu Niujorke.

(E) Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus vyr. valdyba rugpjūčio 8-9 
dienomis posėdžiavo Stuttgarte 
ir svarstė einamuosius reikalus. 
Iš Švedijos vėl gauta siunta su 
drabužiais, kurie bus padalinti 
aprėdo reikalingiems tautie
čiams Vokietijoje. Tai yra ne 
pirma tokia siunta iš Švedijos.

LRK valdyba buvo parūpinu
si didesnį kiekį penecillino ir jį 
dalino tų vaistų reikalingiems 
tautiečiams, be to, siuntė į Lie
tuvą ir Sibirą. Gauta jau ir eilė 
padėkų. Tam tikras kiekis dar 
yra likęs. Kam tokių vaistų rei
kia, tegu skubiai kreipiasi į LRK 
vyr. valdybą, nes tų vaistų vei
kimas yra aprėžtas, terminuotas. 
Vaistai duodami veltui, bet užsa
kęs apmoka pašto išlaidas.

Austriją.
nuo pat pirmųjų 

tremties dienų gyvena Kauno ar
kivyskupas ir Metropolitas dr. 
Juozapas Skvireckas, asistuoja
mas Msgr. Klemenso Razmino. Jo 
Eksc. išvertė ir išleido tikinčiųjų 
lėšomis visą šv. Raštą, įsteigė R<> 
moję šv. Kazimiero kolegiją lietu
viškojo klero prieaugliui, o dabar 
amžiaus naštos prislėgtas, nesu- 
laukadamas grįžimo į tėvynę, ilgi
si Amžinos Tėvynės.

Čia labai graži vieta, sveikas 
grynas kalnų oras, puikūs miškai, 
maloniai ūžia kalnų upeliai, ne
paprasta tyla, ramybė. Visa tai 
traukia išvargusį turistą, čia šie
met keletai dienų buvo sustoję 
J.E. vysk. dr. V. Padolskis, kun. 
Ant. Jonušas, kun. K. Vaišvilas, 
dr. Alf. Grinkus. Visi džiaugiasi 
gamtos malonumais ir žavėjosi 
Msgr. Kl. Razmino svetingumu.

St. Catharines, Ont.
Tautos šventės minėjimas, KLB 

St. Catharines apylinkės ruošia
mas, įvyks rugsėjo 20 d. 11 vai. 
Tėvų Pranciškonų patalpose 75 
Rolls Ave., St. Catharines, Ont.

Paskaitą skaitys R. Medelis iš 
Toronto. Kviečiame visus daly
vauti minėjime. Apyl. v-ba.

Visuotinį narių susirinkimą KL 
B-nės St. Catharines apyl. valdy
ba šaukia lapkričio 8 d. 11 vai.

Susirinkimas įvyks Tėvų Pran
ciškonų koplyčioje — 75 Rolls 
Ave., Št. Catharines. Kviečiame 
visus dalyvauti, nes bus renkama 
nauja apyl. valdyba. V-ba.



=====

A. A. JURGIS STABINIS
Tai Rygos lietuvių gerai pažį 

tarnas veikėjas ir mokinių mylė
tas tenykštės gimnazijos mokyto-

skyrė lietuvybės palaikymui Ry
gos lietuvių kolonijoje. Buvo ve
dęs taip pat rygietę skautų vei-
• • • 1 a • • 1 VJr • • A

Ryšium su “Tėviškės Žiburių” 
savaitraščio dešimtmečiu skelbia-

Kaip praneša “Tiesa” (nekrolo
gas pasirašytas “Grupė draugų), 
jis mirė š.m. gegužės 31 d. po 
sunkios ir ilgos ligos.

Jo biografija nekrologe atpasa-

•♦'I-A

TĖVIŠKES ŽIBURIAI 5 PUSL.

Jaunimo rašinių konkursas
varde ir pažymėti amžių ir išsila
vinimą (gimnazija, kolegija, uni
versitetas ar kitokia mokykla). 
Tikrąją pavardę su adresu įdėti 
atskiran užlipintan vokan ir iš
siųsti kartu su rašiniu.

5. Rašinį siųsti nevėliau 1959 
m. spalio 15 d. šiuo adresu: Kon
kurso Komisijai, 941 Dundas St. 
W., Toronto 3, Ont., Canada.

6. Už geriausius rašinius skiria
mos premijos: I — $50, II — $30 
ir III — $20. Premijos gali būti 
išmokėtos gavėjų pasirinktomis 
knygomis arba pinigais.

7. Premijuoti rašiniai bus iš
spausdinti “Tėviškės Žiburiuose”. 
“TŽ’k taipgi pasilieka teisę spaus
dinti ir nepremijuotus rašinius.

8. Premijos įteikiamos Toronte 
1959 m. lapkričio 14 d. per “TŽ” 
dešimtmečio minėjimą.

9. Vertintojų komisijos sudėtis 
bus paskelbta vėliau.

“Tėviškės žiburiai”.

ias Prunskis, paskyręs $100.
* 1. Konkurse gali dalyvauti viso 
pasaulio lietuvių jaunimas iki 25 
metų amžiaus.

2. Konkurse dalvaujantieji pa
sirenka vieną šių temų:

a. Kokią reikšmę teikiu religi
jai savo ir tautos gyvenime?
' b. Kokios mano pareigos Lietu
vai ir gyvenamajam kraštui?
' c. Ką man duoda lietuviška 
spauda?

d. Kaip vertinu gyvenamojo 
krašto jaunimą?

e. Ką galvoju apie jaunosios ir 
vyresniosios lietuvių išeivijos kar-

KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

žodžių. Rašyti galima tik lietuviš
kai: mašinėle arba ranka.
" 4. Po rašiniu pasirašyti slapy-

Konkursas kantatai parašyti
Pirmosios Dainų šventės Komi

tetas ir Lietuvių Muzikos Komisi- 
, ja yra paskelbę konkursą kantatai 

arba kitokiam tokios pat apimties 
kūriniui parašyti šiomis sąlygo
mis:

1. Muzikos kūrinys rašomas pa
ties kompozitoriaus pasirinktu 
tekstu (pageidaujama patriotinio 
turinio) mišriam chorui su solis
tais ir akompaniamentu, išpildo
mas per 10-15 minučių.

2. Konkurse dalyvauti kviečia- 
mi lietuviai kompozitoriai, bet 
kiekvieno kompazitoriaus prašo
ma konkurse dalyvauti tik su vie- 
nu kūriniu.
’ 3. Ne kompozitoriaus ranka 
perrašytas rankraštis - klavyras,

resu: Mrs. Alice Stephens, 64 
East Van Buren St., Room 514, 
Chicago 4, Ill. Atskiram užlipin
tam voke pridedamas kompozito
riaus adresas ir slapyvardžio pa
aiškinimas — pavardė.
“ 4. Gautus rankraščius apsvars

tys jury komisija, kuri pirmoj ei
lėj; Įvertins kūrinių menini lygi, 
antroj eilėj — tinkamumą mūsų 
sąlygoms, ir išrinks kūrini, kuris 
galės būti išpildomas 1961 m. II 
Dainų šventę Čikagoj.

5. Atsižvelgiant i tai, kad at-

rinktas kūrinys galės būti išpil
domas Dainų šventės programo
je, pageidaujama akompaniamen- 
to, kuris, reikalui esant, galėtų 
būti atliktas vargonų ir fortepij<> 
no arba ir orkestruotas; vokalinės 
dalies pageidaujama tokios, kad 
būtų pajėgiama paruošti viduti
nio pajėgumo chorams.

6. Jury komisija gali nutarti, 
kad iš atsiųstųjų neatsiranda at- 
rinktino kūrinio.

7. Atrinktojo kūrinio kompozi
toriui įteikiama $1.000 premija. 
Premiją skyrė I Dainų šventės 
Komitetas ir ji įteikiama II Dainų 
Šventės metu.

8. Lietuvių muzikos komisijos 
teisės premijuoto kūrinio atžvil
giu:

a. leidžia premijuoto kūrinio 
pirmąją laidą;

b. spausdina ar kitaip multip
likuoja premijuoto kūrinio bal
sus, tą kūrinį rengiant II Dainų 
šventei;

c. premijuotas kūrinys niekur 
negali būti pildomas viešai anks
čiau, negu jis bus išpildytas II 
Dainų šventės programoje.

9. Su nepremijuotų kūrinių au
toriais tų kūrinių išleidimo ar pa
naudojimo reikalu galės būti ta
riamasi atskirai.
. 10. Jury komisijos sąstatas bus 
paskelbtas vėliau.

Iš JAV studentų ateitininkų stovyklos prie Moscow gyvenimo: Mėlynakių oktetas ir stovyklauto
jai su dainomis bei šokiais svečiuose lietuvių senelių prieglaudoje Elmhorst prie Moscow, Pa., išlai
komoje Nukryžiuotojo seserų.

SMAGU BUVO MASKVOJ
Visi i Maskvą! Tai buvo JAV 

studentų ateitininkų šios vasaros 
šūkis, kviečiantis visus į stovyk
lą. Šukio nemažai paklausė. Apie 
140 jaunimo suvažiavo į gražią 
Lake Ariel vasarvietę, prie Mask
vos, _Pa., pailsėti ir padirbėti.

Stovykla prasidėjo rugpiūčio 
23, baigėsi rugsėjo 6 d. Stovyk
lautojų buvo iš visos Amerikos ir 
trejetas iš Kanados — Niujorko, 
Filadelfijos, Bostono, Čikagos, 
Clevelando, Detroito, Los Ange
les, Omaha, Nebr., Toronto ir 
Montrealio.

Stovyklai vadovavo SAS c. val
dybos pirm. J. šoliūnas. Komen
dantu buvo V. Budrys, mergai
tėms vadovavo A. Katelytė, o ber
niukams R. šviedrys. Stovyklos 
dainos ir meno vadovu buvo muz. 
F. Strolia. Visus sportuoti vertė 
(sportui vadovavo) V. Damušis.

Stovyklos metu ne tik daina
vom, laiveliais plaukiojom paslap
tingam ežere, sportavom ir mau
dėmės, bet ir dirbom. Beveik kas
dien išklausėm vieną ar dvi pa
skaitas. Jos buvo Įvairios ir Įdo
mios, o po jų visuomet sekdavo 
diskusijos. Paskaitininkais buvo: 
dr. šerkšnas, dr. Girnius, kun. 
dr. Cukuras, prof. Sužiedėlis, 
kun. Dabušis, K. Skrupskelis, V. 
Valaitis, K. Kudžma, A. Barzdu- 
kas. D. Kuodytė, A. Liulevičius, 
J. Šoliūnas. Dr. Girnius viešėjo 
stovykloje kelias dienas ir vado-

Kova dėl moderninio meno tebeina
Šiuo metu Toronto Meno Ga

lerijoje išstatyti kūriniai žino
miausių modernistų — Picasso, 
Matisse, Van Gogh, Cezanne ir 
kitų.

Prieš juos, modernistus, pa
kėlė gana piktą balsą senyvas 
kanadietis dailininkas — vetera
nas Kenneth Forbes, 67 m., Ka
nadoje gerai žinomas portretistas 
ir peisažistas, baigęs dailės moks
lus Kanadoj, studijas gilinęs Eu
ropoj.

Dail. Kenneth Forbes pakėlęs 
audrą ir taręs gana piktą žodį 
dėl modernistų kūrinių Toronto 
Meno Galerijoje, dabar prakal
bo spaudoj bendrai apie moder
ninio meno negalavimus. Esą, 
nūdienis menas, nuėjęs groteski
niu ir abstraktizmo keliu, lyg 
sergąs kojų nagų liga...

Čia pat jis stato klausimą: kaip 
ir kodėl buvo leista įsigalėti šios 
ligos baciloms meno pasaulyje, 
kadangi to meno niekas nemėgs
ta? Esą, dėl to kalti tarptautiniai 
meno pirkliai, kurių vyriausioji 
būstinė esanti Paryžiuje. Jie prie 
šinęsi betkokioms gydomoms 
priemonėms, nes tai būtų suma
žinę milijonais dolerių pelną jų 
kišenėse. Jiems, esą, daug leng
viau Įpiršti ir parduoti neaiškųjį 
abstraktų meną pasaulio galeri-

joms ir madas besivaikantiems 
meno snobams. •

Jeigu, girdi, šioji apgavystė 
pasibaigtų, tuomet baigtųsi ir 
pelnas. Dėl tos tad priežasties, 
jie ir laiką tigrą už uodegos, jo 
nepaleidžia. Todėl modernusis 
menas ir tebesąs karališkam sos
te, nežiūrint, kad didžios daugu
mos jis nekenčiamas.

Dėl meno kūrinių kainų
Anot dail. Forbes, tradicinių 

meno darbų kaina — nors apy
tikriai gailnti būti nustatyta, ta
čiau kada meno darbas yra gro
teskinis, biaurus ir nesupranta
mas (incomprehensible) — tenai 
jau nebesą pirkliams jokių varž
tų kainas nustatant.

Paimkime, esą, kaip pavyzdį 
Picasso. Nors jis tebėra gyvas, 
vienas jo darbų buvęs parduotas 
už $190.000.

Tas pats reikalas esąs ir su 
Cezanne. Didysis dailininkas De
gas pataręs jo draugams, kad jie 
įkalbėtų Cezanne mesti dirbus 
tokius kvailus darbus. Jis, žino
ma, jų neklausęs ir, štai, pirklių 
dėka, vienose varžytynėse jo vie
nas darbas buvęs parduotas už 
tris ketvirčius milijono — $625 
tūkstančius! Kaip matome, esą, 
Rembrandto darbai parduodami 
daug pigiau...

vyriškų ir Qi’nvoiae
MOTERIŠKŲ RŪBŲ Ui U Y V|

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO 

Telefonas LE. 1-1432, buto LE. 1-4704.

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St. Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su modemiškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!

BLOOR BARGAIN TEXTILE
• • ■ , ■■■■ -

973 Bloor St. West. TeL LE. 6-5037 
(priei UkroiMka Knyha sianttnkl b-vf).

Didėti* peririnhbeet ryr-, "*<*• veikHkiem* rūbam*, skirtiniem* |
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Mūsų Pastogė” dar gegužės 1 
d. paskelbė rašinių konkursą jau
nimui. Iš pradžių buvo sudaryta 
40 svarų fondas, o vėliau savo 20 
svarų Įnašu jį dar padidino žino
mas Australijos lietuvių kultūri
ninkas ir Melburno lituanistinių 
kursų steigėjas A. Zubas. Tuo bū
du sudarytos keturios premijos
— 25, 15, 12 ir 8 svarų sterlingų
— to laikraščio bendradarbiams 
jaunuoliams iki 30 metų už dau
giausia parašytų straipsnių, už ge
riausiai literatūriniai apdirbtus 
rašinius, už geriausią feljetoną 
bei satyrą ir už geriausius versti
nius bei atpasakojimo straipsnius. 
Premjeros bus išmokėtos Kalė
doms.

Australijos lietuvių archyvą 
1954 m. Įkūrė Australijos lietu
vių Katalikų Kultūros D-ja. Jame 
renkami komplektai visų Austra
lijoje išeinančių ir ėjusių laik
raščių bei visokių kitokių leidi
nių, vis po 3 egz., kurių 2* Lietu
vai atgavus nepriklausomybę bus 
perduoti jos mokslinėms institu
cijoms, o 1 liks Australijoje. Ar
chyve kaupiama taip pat doku
mentinė medžiaga.

Rygoje pagaminta keletas nau
jų lietuviškų ilgo grojimo plokš
telių. Vienoje B. Dvarionas pats 
išpildo savo siuitą “Žiemos eski
zai”, St. Vainiūno fortepijoninis 
kvintetas, atliekamas LTSR sty
ginio kvarteto ir paties autoriaus. 
Įrašyta taip pat J. Juzeliūno Ant
roji simfonija (atlieka Leningrado 
radijo simfoninis orkestras) ir ba
leto “Ant marių kranto” ištrau
kos, taip pat E. Balsio I koncertas 
smuikui su orkestru (sol. A. Li- 
vontas ir Maskvos filharmonijos 
orkestras, diriguojamas A. Žiū
raičio).

T. Konstantinas Gulbinas, ka
pucinas, gyvenąs Vokietijoj, da
lyvavo Triere maldininkų iškil
mėse, kur buo suplaukę tūkstan
čiai maldininkų iš įvairių kraštų. 
Pontifikalines Mišias laikė Kara
chi arkivyskupas Cardeiro iš Pa
kistano, o pamokslą vokiečių k. 
pasakė T. Konstantinas. Apie tai 
rašė ir vokiečių spauda, pažymė
dama, kad tai lietuvis kapucinas 
ir atpasakodama, pamokslo min
tis, liečiančias krikšionijos vie
nybę.

Kun. J. Danauskas, kuri laiką 
sirgęs, pasveiko ir pradėjo darbą 
vienoje belgų gimnazijoje Briu
sely. Kiek galėdamas jis padeda 
ir Belgijos lietuviams.

studijavęs pedagogiką, geografi
ją ir biologiją Rygos universite
te, bet dėl lėšų stokos ir ligos 
studijas nutraukęs ir ilgą laiką 
mokytojavęs pradinėse mokyklo
se ir Rygos lietuvių gimnazijoje. 
Po karo 1946 m. baigęs Vilniaus 
v. universiteto geografijos fakul
tetą ir dėstęs geografiją Vilniaus 
vals. pedagoginiame institute, vė
liau vadovavęs šio instituto geo
grafijos katedrai. Buvęs didelis 
sporto, ypač buriavimo sporto 
mėgėjas ir organizavęs šio sporto 
mėgėjus savo auklėtinių tarpe. 
Jis buvęs įžymus turizmo ir buria
vimo sporto vadovas.

Paskutiniu metu velionis dir
bęs respublikiniame mokytojų to
bulinimosi institute ir dėstęs Vil
niaus universitete, buvęs taip pat 
“respublikinės geografų draugi
jos mokyklinės geografijos sekci
jos narys”. Esą paruošęs geogra
fijos ir stenografijos vadovėlius.

Augštąsias katalikų mokyk
las Argentinoje valdžia oficialiai 
pripažino ir suteikė lygias teises 
su valdinėmis mokyklomis. Tei
singumo ir švietimo min. dr. Luis 
Mackay pareiškė įsteigęs specialų 
priežiūros departamentą, kuriam 
pavesta inspektuoti augšt. kata
likų mokyklas.

Roma.—Popiežius Jonas XXIII, 
kuris moka eilę kalbų, net graikų 
ir turkų, mokosi dar anglų kalbos 
ir tikisi po kiek laiko galėsiąs 
angliškai kalbančius maldininkus 
pasveikinti jų kalba.

Otava. — Karinių įstaigų pa
stangomis yra gaminamas filmas 
karinei tarnybai populiarinti. Pa
vaizduojama Kanados kario gyve
nimas nuo naujokystės iki leite
nanto tarnaujant daliniuose Vo
kietijoje. Filmas pavadintas “Sto
kit i armiją ir pamatysit pasau
li”- * -■

Vašingtonas. — Sovietams pa
leidžiant pirmąjį sputniką aplink 
žemę JAV rusų kalbos buvo mo
koma tik 16 viduriniųjų mokyk
lų, dabar jau mokoma 400 mo
kyklų.

irgi padainavo, T. Stasaitė šoko 
baletą, T. Jvaškaitė ir G. Bura- 
čaitė skaitė iš savos kūrybos, V. 
Krištolaitytė skaitė Katiliškio 
prozą, A. Balčiūnaitė deklamavo 
J. šoliūno eilėraščius, L Stasaitė 
pranešinėjo ir skaitė savo kūry
bos. Po koncerto sekė šokiai ir 
paskutinis numeris “Avižinio 
dribsnio”. Tai buvo stovyklinis 
laikraštėlis, kuris pataikydavo vi
siems Įkirsti. *

Liūdniausia stovyklos diena 
buvo paskutinė. Kai reikėjo atsi
sveikinti su senais ir naujais 
draugais, palikti stovyklą, kurioj 
visad skambėjo juokas ir dainos, 
ir grįžti į tvankius miestus, o kai- 
kam jau ir prie knygų.

Stovyklos uždaryme kalbėjo 
dr. Girnius, dr. Vasys, dr. Vy
gantas, J. šoliūnas, A. Barzdukas 
ir komendantas V. Budrys. Po 
uždarymo dar sudainavom keletą 
dainų ir pradėjom skirstytis į vi
sas Amerikos puses. Visi pasiri
šę kitais metais vėl susitikti sto
vykloj.

Beje, kanadiečių mūsų buvo 
nedaug — vos trys — du iš To
ronto ir vienas iš Montrealio.

Buvau.
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Šiame numery rašoma apie pri
vačią iniciatyvą kultūros baruose 
svetimiesiems, apie Čikagos tarp
tautinę parodą, apie stud. Kajec- 
ko pasikalbėjimą televizijoj Lie
tuvos reikalais. Paminimas Ign. 
šeinius, sportininkai Pietų Ame
rikoje ir t.t.

vavo keliom diskusijom visus do
minusiais klausimais, tarp kitko 
ir “Ar verta mums likti lietu
viais?”. Diskusijos sukėlė labai 
didelį susidomėjimą.

Įpusėjus stovyklavimui, sto
vyklos “politikai” nutarė, kad pa
sauly yra didelė netvarka, tad rei
kia įsteigti sambūrį pasaulio pro
blemoms diskutuoti ir tvarkyti. 
Nutarta — padaryta. Kasdien po 
pietų susirinkdavo stovyklos “in
teligentija” ir svarstydavo prob
lemas bei bandydavo rasti spren
dimus.

Kiekvieną rytą visi stovyklau
tojai važiuodavo į jaukią bažny
tėlę gretimame miestelyje — 
Lake Ariel. Per pamaldas bažny
tėlė skambėdavo naujomis ir se
nomis lietuviškomis giesmėmis, 
kurios stebindavo vietinius gy
ventojus. Po Mišių skubėdavom 
atgal stovyklon vėliavą pakelti 
ir pusryčiauti. Pavalgius pradė
davom dienos programą su pa
skaitomis, laisvalaikiais, plaukio
jimais ežere laiveliais, sportu ir 
vakarine programa — buvo par
tizanų vakaras, dainų vakaras, šv. 
Pijaus X minėjimas, poeto Ma
černio minėjimas, laužai, na, ži
noma, ir pasišokdavom. Kaip gi 
be to.

Sporto tai tikrai netrūko. Kas 
tik turėjo noro, galėjo žaisti te
nisą, tinklinį, “badmintoną” ir 
plaukyti. Profesionalai tenisinin
kai surengė žaidynes, kurias lai-

Tinklinio mėgėjaf sūbrganizavo 
rungtynes prieš štabą. Žinoma, 
stovyklautojai laimėjo. Tiems ne
laimingiesiems “fuksams” — o jų 
buvo geras tuzinas, — irgi teko 
žaisti prieš vadovus. “Teisingas” 
teisėjas nusprendė, kad • valdžia 
turi laimėti, tad, aišku, taip ir 
buvo.

Rugsėjo 3-5 d.d. įvyko SAS su- 
vžiavimas, kuriame buvo padaryti 
draugovių metiniai pranešimai, 
išrinkta nauja c. valdyba, nutar
ta metinė tema ir diskutuojami 
aktualūs organizaciniai klausi
mai. Suvažiavimas nutarė pasius
ti protesto laišką prezidentui Ei- 
senhoweriui dėl Chruščiovo pa
kvietimo Amerikon. Laišką pasi
rašė visi stovyklautojai.

Valdyba išrinkta Bostone, pri
dėjus keletą iš Niujorko ir du 
detroitiečius Vakarams. Pirmi
ninku būti, rodos, sutiko S. Lei
monas. o kitus paskelbs pati val
dyba. kai pasiskirstys pareigomis.

šeštadieni, rugsėjo 5 d.. įvyko 
stovyklos tradicinis koncertas. 
Programą išpildė patys studentai 
ateitininkai. A. Gagalaitė padai
navo solo, “Mėlynakių oktetas”

mėjo S. Leimonas iš Bostono.

Oficialus moderniojo meno mu 
zėjus Niujorke kiek anksčiau 
Seurat paveikslą-keistenybę, ku
rį jis nutapė taškydamas tūks
tančius mažyčių dažų taškų, ver
tino $1.000.000. Tai prilygsta 
augščiausiai kainai, sumokėtai už 
Rafaelio paveikslus. Ar tai nesą 
fantastiška ir juokinga?

Esą ir dar apie tuziną moder
nistų, kurie intensyvios ir klai
dingos propagandos dėka už sa
vo darbus yra gavcę tarp 10 ir 
100 tūkstančių dolerių.

Užsimena dail. K. Forbes apie 
dailininką Van Gogh, apie kurį 
kalbėdamas Toronto Meno Ga
lerijos direktorius dr. Martin 
Baldwin pasakė, jog jo meno 
darbai sutraukią didžiules mi
nias žmonių. Esą, kaip gi nesu
trauks, juk jis iki 27 metų am
žiaus nieko nebuvo piešęs, po to 
buvęs mentalinis ligonis (was a 
mental case), todėl jo ir piešiniai' 
atrodą kvailai... Smalsumo ve
dini žiūrovai todėl esą ir brau
nasi prie jo paveikslų.

Pasaulyje yra tūkstančiai pa
veikslų, kurie priskiriami Van 
Gogh. Jo anūkas betgi pasakęs, 
jog tik keletas esąs paties Van 
Gogh. Tačiau visi tie paveikslai 
vertinami augščiausiomis kaino
mis, kaikurie net daugiau negu 
po $100.000.

Nuo 1890 iki 1926 m. — teigia 
K. Forbes, — D. Britanijoje yra 
buvę didelio talento dailininkų: 
Sargent, Orpen, Philpotts, Can- 
nars, Sims, Nicholson, Clausen, 
Steer, John ir didžioji dailinin
kė visais laikais — moteris Da
me Laura Knight. Gal tik šeše
tas europiečių dailininkų, esą, 
galėtų prilygti suminėtiems bri
tų dailininkams, tai: Degas, Ma
nėt, Simon; Prancūzijos Besnard 
ir Ispanijos Zuloaga if Sorolla. 
Nežiūrint to, apie juos niekad 
nebuvo tokios didelės propagan
dos , kaip apie dabartinius mo
dernistus.

Tiesa, esą, jog didieji artistai 
yra palikę nemažas pinigų su
mas mirdami, tačiau nedaug to
kių buvę. Gi visi kiti — ir gana 
geri menininkai — vos galėję pra 
gyventi iš savo meninių darbų. 
Tai, esą, ir parodo, jog modernu
sis menas, gaudamas milžiniškas 
pajamas, remiasi perdėta propa
ganda.

Kito dailininko nuomonė 
apie modernistus
Kanadietis dailininkas, York 

Wilson, kuris yra pakviestas į 
Toronto Meno Galerijos paveiks
lų užpirkimo komisiją, atsiliepė 
su priešingomis K. Forbes min
timis. (Galimas daiktas, kaip ko
misijos nariui,, jam reikėjo taip 

(nukelta i 7 nsl.)

Vadovėliai
Lituanistinėms
Mokykloms

KREGŽDUTĖ I d., kaina ___ $2.00
KREGŽDUTE II d., nauja lai

da su žodynėliu __ ___ ,_ $3.00
KREGŽDUTE III d.$3.00
KLASĖS ŽURNALAI .... .. .. $1.00

MOKINIO PAŽYMĖJIMAI . .$0.06
Gaunami —

SP. B-VĖ ŽIBURIAI, 
941 Dundas St. W.

Toronto 3, Ont., Canada.

GERIAU PAŽINKITE KANADĄ IŠ TRAUKINIO

Važiuokite DABAR
Sumokėsite vėliau

Pradedant $100.00. Įmokėti 10%, paliekant iki 24 
mėnesių išsimokėjimui — priklausomai nuo balanso. 
Kombinuotos geležinkelio - vandenyno kelionės taip 
pat gali būti finansuojamos.
• Visokie patogumai dienos ir nakties kelionėms.
• CNR leidžia veltui vežtis 150 svarų bagažo.
DU TOLIMO SUSISIEKIMO TRAUKINIAI 1 RYTUS 

IR VAKARUS.

’SUPER.

ontinenfa/ antinenta!
Informacijų ir užsakymų reikalais kreipkitės 

į Canadian National bilietų agentūras.
90

2

CANADIAN NATIONAL RAILWAYS

Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. TEL. DARBE: WA. 1-9541

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniSkų angliškų medžiagų kos
tiumams ir paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainas.

1299 Dundas St W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

mai raštu.

APATINIAI BALTINIAI

Taupumui, patogumui ir 
apsaugančiai šilumai. 

Ilgam nešiojimui, lengvai 
išskalbiami žieminiai baltiniai 

pagaminti iš natūralaus 
merino. 

Būsite pilnai patenkinti 
sumokėdami žemą kainą už 

' vertingą prekę. 
Gaunami baltiniai, kelnaitės, 
ir išvieno apatiniai baltiniai 

vyrams ir berniukams.

Garsūs 
nuo 1868 metų

71-FO-7

JAU PATS LAIKAS PARUOŠTI MAŠINAS TOLIMIEMS 
VASAROS IŠVAŽIAVIMAMS! Nedelsdami užsukite p

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadine-CeUepe'
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių įdėjimas tik U8.00

ODOS! SIUNTINIAMS ODOS!
2 poroms ilgų batų komplektas 

pirmo* rūšies oda, pamušalas, padai, vidpadžiai, užkalnys, 
rantui juostelė ir 4 kulnys —

TIK $20.00
ENCHIN LEATHER SUPPLIES LTD.

486 BATHURST ST. TORONTO, ONT
Atidaryta visą dieną šeštadienį. Pildomi už
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Mann & Marteli
1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo
turto reikaluose.

Bloor - Lansdowne
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis narnos su garažu, 2 moder
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bloor g-vės, tuojau ga
lima užimti. v

Bloor - Dufferin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
graži didele.-moderniška virtuvė, aly
va apšildomas.

* St. Clair - Oakwood
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette - High Park Ave.
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, olyva opšidomas, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti.

Bloor • Quebec
$5.500 įmokėti, 12 kambarių atski
ras, grožių plytų mūronamas su 2 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas, 
naujos pečius, geros pajamos.

Bathurst - Davenport Rd.
$6.000 Įmokėti, tik kelių metų se
numo mūrinis 9 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, 3 mo
derniškos virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomos. Visai arti St. 
Clo-r. ’

Marion - Roncesvalles
$7.000 Įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, /andeniu alyva šildomas, di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

Jane - Bloor
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande
niu alyva šildomas. 1 kambarys rū
syje. Visai arti Bloor.

Oakwood - Davenport Rd.
$15.000 Įmokėti, visai, naujas 18 
kambarių moderniškos tripleksas. Vi
sai gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
butai virš rūsio. Tuojau galima už-, 
•įriti. Gera vieta nuomavimui. Arti su^ 
sisiekimo.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS į

□arbo telef. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 6-1410

Rusholme Rd. - College - Sylvan Ave. 
$3.900 įmokėti, mūrinis, 6 gražūs 
kambariai per 2 augštus, moderniška 
virtuvė, garažas, šoninis įvažiavimas, 
vandeniu alyva šildomas. Arti prie 
parko ir susisiekimo.

St. Clair - Oakwood
9 kambariai — 2 augštai 

$6.500 įmokėti, mūrinis, atskiros, 2 
moderniškos virtuves, dvigubas gara
žas, privatus įvažiavimas, vandeniu 
olyva šildomas. Priedo dar 3 kamba
riai rūsyje. Kaina $21.000. Tikrai 
puikus pirkinys. Pirmą kartę paduotas 
pardavimui.

Bloor - Oakmount Rd. - High Park 
$4.000 įmokėti, mūrinis, 9 kamba
riai, 3 virtuvės. Alyva šildomas, ge
ros išsimokėjimo sąlygos. Prašo 
$17.500. Kiemas 25 iš 150.

Bloor - Mountview - High Park 
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai, garažas, šoninis įvažiavi
mas, 2 virtuvės. 1 atvira skola 
lansui 10 metų.

Rusholme Rd. - Bloor 
12 didelių kambarių 

17.900 pilna kaina, mūrinis, vieta 2 
garažams, puikus didelis kiemas 25 
iš 200. Perdavimui pirmą kartą. Rei
kalingas truputį pataisymo. Gera pro
ga įsigyti gerą namą pigiai. Savinin
kas išvyko iš Toronto. Tuoj pat gali
ma užimti.

Bloor - Indian Rd. - Howard Park 
1 atvira 10 metų skola 

$7.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 13 
kambarių, privatus įvažiavimas, 2 ga
ražai, 3 virtuvės. Vandeniu alyva šil
domas. Viskas išnuomota už $180 
mėnesiui, priedo 5 kambariai savi
ninkui pirmame augšte.

Pacific - Humberside 
3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kambariai, 
atskiras, kvadratinis planas, garažas, 
iŠ kiemo įvažiavimas, vandeniu 
va

ba

aly-
šildomas. Kaina $19.500. >

Indian Rd. - Humberside 
2-jų butų

1 atvira skola 10 metų 
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
atskiri butai 5 ir 6 kambarių, 2 virtu
vės*, 2 vonios^ Kaina $21.500. Savi
ninkas išvažiuoja į Europą. Geras pir
kinys didesnei šeimai.

Bloor - Beresford
7 kambariai — 2 augštai
4 kambariai I-me augšte 

$3.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
kvadratinis planas, garažas, šoninis 
įvažiavimas, kiemas 25 iš 159. Pra
šo $19.500.

i "T. STANULIS :
1159 ST. CLAIR AVE

LE. 7-2611. Mamų RO. 2-5543.

Pra-

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo5 nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

>500 įmokėti, netoli Dundas St. W., 6 didelių kambarių namas su 
garažu, vienas atviras morgičius balansui 10 metų. Pilna 
kaina tik $9.700. _

Mallon — 7 kelio rajone, 12 akrų sklypas, geras investavimas, 
geros išsimokėjimo sąlygos.

Bathurst - Dundas,rajone, 8 kambarių mūrinis pusiau atskiras 
namas su garažu, tiktai $1,000 įmokėti.

Dėl šių nuosavybių skambinti

B. Sergaučiui LE. 4-9211

EXTRA Realty Limited

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 
Telefonas LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 
Nuoširdus h- sąžiningas patarnavimas.

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

SPORTAS
LENGV. ATLETIKOS 
SEZONO UŽDARYMO 
PIRMENYBES
Praėjusį sekmadienį Toronto 

LSK Vyčio ruoštose sezono užda
rymo pirmenybėse dalyvavo gra
žus būrys jaunųjų lengvatlečių. 
Tris valandas trukusiose varžybo
se kaikur pasiekta pasigėrėtinų 

.pasekmių. Jaunių 60 m. bėgime 
pirmą vietą, atrodo, tremties re
kordiniu laiku, laimėjo Aušros 
Malinauskas per 7.0 sek. Toliau 
sekė Batūra 7,2 ir Gaižutis 7,5 
(abu Aušros), 60 m. bėgime ber
niukams laimėtojai išsirikiavo se
kančiai: Juknevičius 9,1; Astraus- 

j kas 9,7; Petrauskas 9,8 (visi Auš- 
< ros). Mergaičių 60 m. bėgimą lai
mėjo Sapijonytė (Aušra) 9,3 ir 
jaunučių 50 m. bėgimą irgi laimė
jo Sapijonytė per 7,3. Šuolį į tolį 
jaunams laimėjo Malinauskas, nu
šokęs 19’2” ir toliau sekė Gaižu
tis 18’Vfe” ir Klimas 17’6” (visi 

’Aušros). Gražią pasekmę pariekė 
Žaliauskas (Aušra) šuolyje į tolį 
berniukams nušokęs 19’8¥2” ir 
pagerinęs savo paties Clevelande 
pasiektą tremties rekordą. Kitų 
pasekmės šiose varžybose buvo 
labai nežymios, šuolyje į tolį mer
gaitėms pirmą vietą laimėjo Vy
čio Kromerytė nušokusi 13’11%”. 
Toliau sekė Gataveckaitė (Aušra) 
13’2”. Jaunučių klasėje pirmą 
vietą laimėjo Juozaitytė 11’9%”, 
toliau sekė Gataveckaitė 11’6” 
(abi Aušros) ir Jonynaitė (Vytis) 
11’%”. Trišuolyje jauniams Ža
liauskas vėl pagerino tremties pa
sekmę nušokdamas 40’%”. Toliau 
sekė Gaižutis 37’8” ir Treigys 
(Vytis) 37’4”. Disko metimas jau
niams: 1. Klimas (Vytis) 111’1”, 
2. Burdulis (Aušra) 107’11”, 3. 
Treigys 101’7”. Disko metimas 
berniukams: 1. Žaliauskas 127’6”, 
2. Aižinas (Vytis) 114’2”. Disko 
metimą mergaitėms laimėjo Si
monaitytė (Aušra) su 70’7” pa
sekme. Ieties metime berniukams 
abu dalyviai pagerino tremties 
pasekmę: 1. Aižinas 145’100” ir 
Žaliauskas 144’2”. Ieties metime 
jauniams tik vienas Burdulis pa- 

j siekė geresnę nei berniukų pasek- 
jmę, numesdamas ietį 164’8”. Di- 
! džiausią pasisekimą dalyviuose 
i turėjo baseballo sviedinuko me
timas. Iš dešimties dalyvių pir
mąją vietą laimėjo Supronaitė 
(Vytis) 130’10”, toliau sekė Ga
taveckaitė 112’0” ir Brynaitė (Vy- 

j tis) 109’8”. Kadangi ši varžyba 
neseniai Įtraukta į mūsų varžybi- 

>nę programą ir dar nebuvo pra
vesta, ši pasekmė tuo pačiu yra 
geriausia tremtyje.

Šuolyje i augštį jaunutėms vi
sus nustebino jaunoji Romanpff 
(Aušra) peršokusi 4’2”. Sekančios 
dalyvės peršoko 3’10”: Sapijony
tė, Brynaitė ir Juozaitytė. šuolyje 
i augštį mergaitėms Pacevičiūtė 
peršoko 4’6”, Kromaitė 4’2” ir 
Gataveckaitė 3’10”.

Pirmenybės buvo gera pamoka 
dalyviams ir rengėjams būsi
moms tarpmiestinėms Toronto - 

, Cleveland varžyboms. Jaunieji 
lengvatlečiai turėtų daugiau sek
ti varžybų eigą ir neapsunkinti 
rengėjų. Bet taip pat reikėtų su
sirūpinti ir- prityrusių teisėjų 
kadru. Bendrai tokios varžybos 
turėtų būti ruošiamos Toronte 
dažniau ir visi Įgautų daugiau pa
tyrimo. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Etobicoke olimpinio klubo ruoš 

tame Ontario lengvosios atletikos 
sezono užbaigimo turnyre, rugs. 
12 d., aušriečiai atsiekė šiuos lai
mėjimus: R. Burdulis I vietą ie
ties metime 151’, II v. rutulio stū
mime 39’ ir III v. disko metime 
116’. A. Žaliauskas I v. trišuolyje 
39’4”, I v. šuolyje i toli 19’4”, II 
v. į augštį 5’5”, II v. ieties metime

124’, III v. disko metime 106’2”. 
K. Batuta II v. ieties metime 
132‘, II v. disko metime 104’.

Vyčio ruoštame lengv. atletikos 
sezono uždarymo turnyre A. Ža
liauskas pastatė naują Uetuvių re
kordą šuolyje į tolį— 19’814!”. 
Kitas pasekmes žiūr. Vyčio ži
niose.

York Memorial Collegiate insti
tuto stadijone, 2 Trethewey Dr. 
(Eglinto - Keele kampas), rugsėjo 
26 d. įvyks tarpmiestinės lengvo
sios atletikos rungtynės tarp Cle-

velando ir Toronto lietuvių.
Rungtynių programa:
Jauniams (1941-43 rtT.) 100 yd., 

200 yd., 880 yd., į tolį, į augštį, su 
kartimi, trišuolis, rutulys, diskas, 
ietis, 4x110 yd. estafetė.

Jaunučiams (1944-1947): 75 yd., 
į tolį, į augštį, rutulys, diskas, ie
tis, 4x75 yd. estafetė.

Mergaitėms A (1941-1943): 75 
yd., į tolį, į augštį, rutulys, dis
kas, ietis, .4x75 yd.

Mergaitėms B (1944-1947): 50 
yd., į tolį, į augštį, beisbolo 

sviedinuko metimas, 4x55 yd.
Clevelandą atstovaus CLSK 

Žaibas, Toronto Aušros ir Vyčio 
lengvatletai-ės. Rungtynes rengia 
PPSK Aušra ir LSK Vytis.

Kari

R.CUOLKAX
X. REAL ESTĄJĘ

"................

527 Bloor St. W. Telef. LE. 2-44M 
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

* Evelyn - Annette 
$3.500 įmok.. 10 did. kamb., atsk. 
mūr., vand. alyva šild., 3 virt. Geras 
išnuomavimui. Pasiteiraukit.

Roncesvalles - High Park Blvd. 
$4.000 įmok., 10 kamb. per 3 augšt,. 
2 garaž. Geras nuomavimui. Reikia 
remonto. Prašo $17.000.

Galley • Roncesvalles 
$4.500 įmok.. 8 gražių kamb.. geras 
mūras, 2 mod. virt., 2 vonios, 10-čiai 
metų išmokėjimas.

Bloor - Windermere 
$6.000 įmok., 7 kamb. per du augšt., 
rupių pi., vand. alyva šild., 2 virt., 
šon. įvaž., garažas. Namas be skolų.

Beresford Ave. • Bloor 
$7.000 įmok., 8 did. kamb. per du 
augštus, retai pasitaikantis namas, 
geriausiam stovy ir 10- čiai metų 
išmokėjimas. Reta proga.

Kennedy Ave.
$8.000 įmok., 9 kamb. per du augšt., 
2 mod. virt, 2 vonios, šoninis įvaž., 
garažas. Labai švarus.

Bloor • Indian Rd.
$8.000 įmok., 10 did .kamb.. orig. 
dupleksas. Arti kraut, ir susisiek. 
lO^iai metų išmokėjimas.

S. Jokūbaitis
Porfipivto iworjWSius 

TdafMwh
■frt. IX 7-3173

College • Dufferin
S5.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 
namas, vand. alyva šild., did. san- 
rūmis, garažas. Skubiai parduoda
mas, naudokitės proga.

Eglinton - Avenue Rd.
S5.000 Įmokėti, 2 augšt., 8 kamb., 
gerų plytų atskiras, alyva šild., ga
ražas. SI8.000. Namas išmokėtas.

Lauder - St. Clair
$6.000 Įmokėti, 12 kamb., gražių 
plytų, atskiras, vand. alyva šild^ 
garažas. $21.000.

Bathurst • Lawrence
S3.000 Įmokėti, 6 kamb., bangalo- 
vas, gražių plytų, vand. alyva šild.

Bathurst - Bloor
$2.500 Įmokėti, 7 kamb., vand. alyva 
šild., $12.000. Namas išmokėtas.

Bloor - Delaware
$4.000 Įmokėti, gerų plytų, 8 kamb., 
atsk., 3 garažai. $18.500..

Royal Yark Rd.
$20.000 įmokėti, 8 kambarių ban- 
galiukas. Kaina $52.000.

High Park > Bloor
$7.000 Įmokėti, 8 kambarių, atski
ras, gražiai atrodo, vand. alyva šil
dom., garažas. Perskaitęs pagalvok.

J. Kudaba
Parūpinamas paskolos 

Talsfonai:
įst. LE. 7 3176 nomg RU. 3-2105

Collingwood, Wasagos ir Stayner 
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių ir kito nekiln. turto pirkimo-pardavimo 
kaiuose tarpininkauja lietuvis pardavimo agentas

V. (Vlc) BUTRIMAS
Dėl informacijų rąžykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood.

Skambinkite: 62 W 2 Collingwood. >
GEO. HUNT REAL ESTATE 

128 Hurontorio Str. 
Collingwood, Ont.

KD Studijų Klubų sąskrydis
Karšta rugsėjo saulė negailės-1 demokratų skyriaus pirm. J. Bi- 

tingai degino nesibaigiančias, dai- 
liai vingiuojančias, amerikoniškas 
autostradas, kai jomis riedėjo iš 
įvairių Kanados ir Amerikos vie
tovių keliolika automobilių link 
vėsiojo, ramiojo Paw Paw ežero, 
prie kurio prisišliejusiame grai
kiškame Sigalas Resort.darbo die
nos savaitgalyje įvyko Lietuvių 
Krikščioniškosios Demokratijos 
Studijų Klubų sąskrydis — IV-sis 
metinis suvažiavimas.'Jame šie
met dalyvavo per 50 jaunųjų ir 
keliolika svečių, tiek iš vyresnių
jų, tiek jaunesniųjų tarpo.

Šalia atostoginio, pramoginio 
programos punkto: maudymosi, 
sporto, studentiško alučio, bend
ros lietuviškos dainos, dalyviai 
aktyviai reiškėsi ir suvažiavimo 
darbuose.

šeštadienio pavakare su dėme
siu buvo išklausyta prel. M. Kru
pavičiaus paskaita apie lietuvių 
jaunimo vaidmenį lietuvybės iš
laikyme, nepriklausomybės atga
vime, valstybės kūryboj. Pažvel
gęs į jaunimo gyvastingą reiški
mąsi istorinėj perspektyvoj, gar
busis valstybininkas ragino ir 
šiandieninės išeivijos jaunimą 
gyvai jungtis į likiminę kovą bei 
aktyviai ruoštis kūrybiniam Lie
tuvos valstybės atstatymo darbui.

Sekmadieni, po prel. M. Krupa
vičiaus atlaikytų šv. Mišių, per 
kurias iš dalyvaujančių krūtinių 
skambėjo jautriosios ir mielosios 
lietuviškos giesmės ir po karšto 
popiečio, susirinkusieji vėl kibo 
i protinį darbą. “Politikos pras
mės ir vietos išeivijoje” temą 
svarstė keturi referentai: Jurgis 
Gravrogkas -— “Politikos prasmė 
išeivijoje”, Boleslovo Lukoševi
čiaus paruoštą referatą “Politikos 
apimtis išeivijoje” skaitė Skir- 
muntas Radvila, Algirdas J. Ka- 
suįaitis — “Studijų Klubų tiks
lai” ir Adomas Viliušis — “Jauni
mo politinio darbo metodika”. Į 
bendras diskusijas jungėsi refe
rentai — dr. K. Šidlauskas, Algir
das žemaitis, Skirmuntas Radvi
la, Šarūnas Užgiris, Juozas Kon
čius ir kt. Užbaigiamąjį žodį vėl 
tarė prel. M. Krupacičius, gilin
damasis į. jaunimo dalyvavimo 
politikoje klausimą.

Bendrąją uždaromąją vakarie
nę stumtelėjus dar valandą į prie
ki centro valdybos pirm. Jurgis 
Gravrogkas kalbėjo aktualiais 
Studijų Klubų organizacijos rei
kalais, buvo padaryti pranešimai 
iš Lietuvos laisvinimo srities, 
“Jaunimo Žygių” reikalais, pri
imtos rezoliucijos (viena speciali 
anglų kalba Amerikos vyriausy
bei ryšium su Chruščiovo atvy
kimu į JAV). Suvažiaivmo darbai 
baigti Lietuvos himnu.

Sąskrydį - suvažiavimą savo da
lyvavimu pagerbė prel. M. Kru
pavičius, LKD Sąj. centro valdy
bos pirm. dr. K. Šidlauskas, ko
miteto nariai: dr. V. Litas, P. Mal- 
edikis, Juozas Paškus, Pr. Povi
laitis, Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos centro valdybos pirm' 
K. Kleiva, Čikagos krikščioniu 

mu iiw..i.im i.

rei-

899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

MORKIS Antanas
Real Estate and Business Broker

1077 BLOOR ST. W., prie Dufferm St, Toronto.
LE. 4-8459 LE. 4-8450 BE. 3-5996 (namų)

Tamstos rasite pas mus didelį pasirinkimą:
NAMŲ, ĮVAIRIŲ BIZNIŲ, ŽEMES ŪKIŲ-FARMŲrSKLYPŲ. 

Mes ypatingai gerai sutvarkome morgičius ir skoliname 
{mokėjimui pinigus.

Keli lietuviai ir kitų tautybių agentai visuomet tamstoms mielai 
patarnaus ir patars geriausiai įsigyti nuosavybes. Patartina ne
pirkti. ir neparduoti nuosavybių pirma nepasitarus su mumis.

čiūnas ir kt.
Raštu suvažiavimą sveikino Jo 

Eksc. vysk. Brizgys, dr. Vyt. Bag- 
danavičius, MIC, Amerikos Lie
tuvių Komos Katalikų Federaci
jos pirm. inž. A. Rudis, VLIKo 
narys Pr. Vainauskas, dr. VI. Vi
liamas, Italijos LB pirm. kun. V. 
Mincevičius ir kt.

Gausus jaunatviška dvasia ir 
sveika, gyva mintimi sąskrydis 
paliko dalyvavusiems gražių, mie
lų įspūdžių. Ne vieno buvo pagel
ta sekantį sąskrydį ruošti visos 
savaitės ilgumo, 6 kanadiškiai 
bendraminčiai užsikvietė kolegas 
Kitais metais pas save. BičiuliŠKas 
ačiū už sąskrydžio suruošimą pri
klauso daugiausiai dirbusiems c. 
valdybos pirm. Jurgiui Gravrog- 
kui ir čikagiškio kluno pirm. Ado
mui Viliušiui, kuris su savo talki
ninkėmis ir talkininkais nešė visą 
technkinę ruošos naštą. R.S.

SAULTSTE.

Runnymede - BJoor 

mūrinis namas, alyva šildomas, mo
dernus viduje, garažas su plačiu 
įvažiavimu.

Quebec - Bloor 
$6.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augs- 
tus, atskiras mūrinis namas, vand; 
alyva šildomas, garažas.

Windermere Ave.
$6.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augs* 
tus, atskiras mūrinis namas, vand.; 
alyva šildamas, modernus viduje* 
garažas su plačiu įvažiavimu. *

5 Baby Point • Jane
$6.900 įmokėti, 8 kamb. per 2 augs-'; 
tus. atskiras mūrini namas, vand.* 
alyva šildomas, didelis kamb. rūsy-' 
je, gražus kiemas, privatus įvažia^ 
vimas, garažas. >

Indian Rd. - Bloor ’ 
$10.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras- 
mūrinis namas, 2 vonios, 3 mod. vir-; 
tu vės, vand. alyva šildomas, didžiu-, 
lis kiemas su vaismedžiais, garažas, 
su priv. įvažiavimu, namas be skolų J

Bloor - Runnymede ’ 
$20.000 įmokėti, 2 krautuvės ir 2* 
butai po 4 kamb., šiurkščių plytų,! 
vand alyva šildomas, vieta gara-* 
žui, gauna $7.350 metinės- nuomos.! 
Viena skola likučiui 10-čiai metų.* 
Geras pastatas. >

Jane - Annette Runnymede - BJoor
$2.000 įmokėti, 5 kamb. bungalow, 56.000, Įmokėti, J kamb. ^atskiras 
švarus viduje, mod. virtuvė, alyva 
šildomas, 2 kamb. rūsyje, garažas.

Jane - Annette
$2.500 Įmokėti. 6 kamb.. šiurkštų 
plytų mūrinis namas, vandeniu aly
va šildomas, kambarys rūsyje, ga
ražas, ilgos lengvos išsimokėjimo 
sąlygos.

Runnymede - Annette
$3.000 įmokėti ,10 kamb. per du 
augštus, atskiras, šiurkščių plytų, 
mūrinis namas-dupleksas, vand. aly
va šildomas.

Roncesvalles - Dundas
$4.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
vand. alyva šildomas, didelis gražus 
kiemas, viena skola 10-čiai metų.

Parkdale rajone
$2.900 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas-dupleksas, vand. aly
va šild., garažas, namas be skolų.

Bloor- Jane
$5.000 įmokėtu 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, alyva šildomas, mo
dern. virtuvė, garažas, gražus dide
lis kiemas, be skolų, arti visko.

TEL. DARBO LE. 2-4401 NAMŲ LE. 5-1584

WINNIPEG, Man i s
Winnipegiečių vasarvietė ■

— Oak Point ■ *
Seniai buvo keliama' mintis, 

kad vertėtų kur nors prie ežerp 
ar miško Įsigyti sklypas. Pradėjus 
pirktis pavieniams asmenims vi
las prie Įvairių ežerų, bendro 
sklypo Įsigijimas tapo nebeimą- 
nomas. Dažnai išeina kitaip, ne
gu galvojama, taip atsitiko ir 
vvinnipegiečiams. Kun. J. Berta- 
šiui nuvykus Į Čikagą ir su J.Ę. 
vysk. Brizgiu išsišnekėjus, kad 
J. E. vysk. Brizgys noriai'Įsigytų 
Lietuvos katalikų vardu nuosavy
bę Kanadoje, tai* tuoj Wirihipego 
klebonas ir pasiūlė Įsigyti Win- 
nipege, kur yra parduodama la
bai graži vasarvietė prie Manito- 
bos ežero. J.E'. vysk. Brizgys at
vyko Winnipegan, apžiūrėjo va
sarvietę ir nieko nelaukdamas nu
pirko Lietuvos katalikų vardu. 
Iki Lietuva, bus laisva,' ja admi
nistruoja, visą pelną sau pasiim- 
dama, lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčia. Už pirkini yra sumokėta 
grynais pinigais ir apie parapijai ■ 
uždėtą kokią tai paskolą negali 
būti nė kalbos. ;

Ši vasarvietė yra tikrai graži: 
70 akrų žemės plotas išsidriekęs 
pagal Manitobos didžiuli • ežerą. 
Ežero pakrantės priklauso 1.40© 
•pėdų. Pas sklypas suskirstytas-i 
atskiras pievas, kurias dalina jau
nų ąžuolynų miškeliai. Vienąs 
miško kampas remiasi į CNR ge
ležinkelio stoti, kitas šonas į bę- 
sikuriančio miestelio gatvę. Visas 
sklypas yra aptvertas vielų tvora, 
Įvažiavimą saugo du akmeniniai 
stulpai, tarp kurių Įsikibę laikoši 

___________________ ___ geležiniai vartai — Įvažiavimus 
sirinks, bet mokytojas Įtikinėja kaip i seną dvarą. Įvažiavus prp 
valdybos pirm. A. Vanagą ir Kul- vartus, po senais ąžuolais stūkso 
tūros Fondo atstovą R. Galini, graži; dviejų augštų vila, kuri tų- 
kad perdaug tėvams nesilanksty- 
tų ir nesivargintų Įtikinėdami ir 
prašydami leisti vaikus lietuviš- 
kon mokyklon, nes tas kiekvie
nam padoriam lietuviui turėtų sa
vaime būti aišku, o be to, esą, ma
žesni skaičių lengviau ir geriau 
galima išmokyti. Sako, tegul ne
leidžia vaikų lietuviškon mokyk
lon, o paskui galės džiaugtis kaip 
toji gegutė vanagiuką išperėjusi. 
Tik tada klaidą jau bus sunkiai 
Įmanoma pataisyti! J. Sk.

MARIE, Ont
NAUJIENOS IŠ MEŠKŲ, KARŠ varne pasaulyje dar nepamiršta- 
CIŲ IR UODŲ ALINAMO mas ir su juo skaitomasi! Atrodo, 

MIESTO kad kiekvienam Lietuvių Dienos
Naujienų mūsų mieste visuo dalyviui tautiečiui kažkas turėtų

met daug, bet ar gali viską apra
šyti nors ir rašytum ant tų meš
kų kailių, kurios pakartotinai Įsi
veržė miestan negarbingai nukra
to uodegas...

Dauguma tautiečių džiaugiasi 
gerais laikais ir uždarbiais. Jeigu 
ir pasitaiko bedarbių, tai labai 
nedaug ir vis senesnio amžiaus 
tautiečių, bet, berods, panašiai 
yra ir kituose Kanados miestuo
se. Tačiau kažkurie dalykai yra 
pas mus skirtingi, o tai yra di
desnis atlyginimas, ypatingai tų, 
kurie dirba vietiniame plieno fab
rike, ir didesnės išlaidos.

štai, pvz. pažvelkime į neseniai 
Niujorke paskelbtus statistinius 
duomenis, tai kiekvieno mūsų 
mieste išleisto dolerio 34 centai 
išein amaistui (šeimai per metus 
vidutiniškai išvedama $1.938), kai 
visos Kanados ir Ontario provin
cijos vidurkis yra tik kiekvieno 
išleisto dolerio 23 centai. Bran
gesnis pas mus ir apsirengimas. 
Tą ypač pastebėjo tie, kurie ne
seniai lankėsi Toronte ir Hamil
tone. Skirtinga pas mus ir vasa
ra. Nors termometras rodo tiek 
pat ar mažiau šilumos kaip To
ronte ar Hamiltone, bet tautiečio 
Henriko Nagio kūryboje teisingai 
minimas “alpus karštumas ir di
dieji šio krašto vandenys” tikrai 
pas mus daro skirtingą ne tik 
nuo švelnių ir tylių savo žemės 
vasarų, bet ir nuo vasarų naujo
sios didžiosios pamotės tėvynės 
Kanados daugelio kitų vietovių. 
Ir tie lietūs vis nesibaigia, o da
bar dar ir uodai užpuolė ... Sta
čiai nėra kur pasidėti. Turbūt 
mūsų miesto žmonės pradės sta
tyti specialius bunkerius ir slėp
tuves, tik ne nuo atominių ar van
denilio bombų ar radioaktyvių 
kritulių, bet. tokius, kad apsisau
gotų nuo meškų, nuo karščių ir 
uodų...

Nemažas mūsų miesto “amba
sadorių” skaičius šiemet vyko į 
Vl-tąją Lietuvių Dieną Hamilto
ne. Kaikurie iš jų pakeliui susto
jo Toronte pasižiūrėti metinės 
valstybinės parodos ir ten gyve
nančių draugų aplankyti, o kiti 
vyko stačiai į Hamiltoną. Dabar 
visi sugrįžę į savo “oazes” tebesi
dalino įspūdžiais ir, kiek teko iš
girsti, niekas nesigaili išvykę to
liau pasižmonėti. Ir tikrai, iš to
kio mažo miesto ir mažos lietuvių 
kolonijos nuvykusiam į tokį di
džiulį lietuvių susibūrimą, kaip 
Hamiltone, kokio kaikuriems jau 
ilgesnį laiką neteko matyti, palie
ka daug neišdildomų įspūdžių ir 
malonių prisiminimų.

Tie mūsų matytieji šaunieji 
tautiečiai sportininkai, tos puikiai 
išsipuošusios mūsų gražuolės po
nios ir panelės, tie solidnos išvaiz
dos ir naujais automobiliais spor
tuojantieji tautiečiai vyrai, pa
čios augščiausios klasės solistai ir 
puikus choras, gražūs tautiniai 
šokiai, įspūdingi aktoriai ir kalbė
tojai ... Visa tai gražu, malonu ir 
miela pamatyti ir prisiminti!... 
O kur senų pažinčių atnaujinimas 
ir naujos pažintys!

Kaikuriems labai didelį įspūdį 
paliko ir svetimtaučių — svarbių 
Kanados vyriausybės pareigūnų 
dalvavimas pagrindinėse Lietuvių 
Dienos iškilmėse. Tai parodo, kad 
Lietuvos ir lietuvio vardas lais-

lyg kuždėti i ausį, jog yra malo
nu ir net garbė, būti lietuviu ir 
visai nesvarbu, kad tuo tarpu esi 
už tūkstančių mylių nuo tos mū
sų brangiosios motinėlės -— Tė
vynės. Visą pakilusią nuotaiką 
po sėkmingos LD Hamiltone, at
rodo, daug kam gadina to mums 
gerai žinomo raudonojo skerdiko 
vizitas JAV- Tačiau nėra tokio 
blogo, kuris neišeitų i gerą! LD 
suvažiavimo dalyviai galėjo paste
bėti kaip su pritarimu ir simpati
ja iškilmėse dalyvavę svetimtau
čiai, augštieji svečiai, priėmė mū
sų vieno iš svarbiausiųjų kalbėto
jų gerb. p. A. Rudžio paminėtą 
tikrą vardą raudonajam, vodkos 
ir kraujo pripampusiam, mūsų 
pavergtojo krašto diktatoriui..' 
Dovanokite, kad prastas kores
pondentas pertoli nukrypsta nuo 
savo užsibrėžtų pagrindinių te
mų, o užbaigimui šio punkto jis, 
beabejo, ir kiti mūsų kolonijos 
tautiečiai, dalyvavę LD, norėtų 
pareikšti padėką juos puikiai vai
šinusiems Hamiltono (ir Toronto) 
tautiečiams ir LD organizato
riams.

šeštadienio lietuviškoji mokyk
la mūsų mieste pradės darbą rug
sėjo 19 d. rytą, tačiau mokinių 
registracija, mokinių ir mokyto
jo pažinties atnaujinimas ir ta 
pačia proga trumpas mokytojo žo
dis apie lietuviškumą, lietuvių 
kalbos reikalingumą ir panašio
mis temomis įvyks rugsėjo 12 d. 
11 vai. rytą. Tos pačios patalpos 
(Sacred Heart katalikų mokykla, 
kampas Welington E. St. ir East 
St.) ir tas pats mokytojas.

Dar neaišku, kiek mokinių su-

ri 11 kambarių. Du. dideli saliė- 
nai su atvirais ugniakurais, pato
gi virtuvė su bėgančiu vandenili 
ir visais gražiais miegamaisiais 
bei valgomuoju kambariu daro 
labai jaukų įspūdį. Privažiavimas 
labai geras, naujas plentas Nr. *6 
eina pro pat Oak Point miestelį. 
Nuo lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčios iki vasarvietės tėra vos 62 
mylios. Už šią gražią ir didelę 
dovaną- esame labai dėkingi J.E. 
vysk. Brizgiui. B.~

Joseph A. PE/IIlRS Ltd
Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Bloor - Ossington

$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
mūrinis atskiras namas. 2 virtuvės, 
vandeniu šildomas, dvigubas garažas. 
Labai arti Bloor.

St. Cloir - Bothrust 
$5.000 įmokėti, 7 dideli kambariai 
atskirame labai gerų plytų name. 2 
virtuvės, vandens ir alyvos šildymas. 
Plotus įvažiavimas. 10-ČiOi metų vie
nas atviros morgičius.

Jane — Le^vrence
$2.500 įmokėti, 14.500 pilna kaina. 
6 kambarių bungalow. Privatus įva
žiavimas. Lobai lengvos išsimokėji
mo sąlygos. Arti mokyklos.

TELEFONAS LE. 2-3321. 
5* T •
Dundos* High Park * 

$1.500 įmokėti, 6 gražūs Ibmborioi,* 
2 virtuvės, vandens ir alyvos šildyk 
mes, vienas atviras morgičius 10-čiaij 
metų. Vieta garažui. * ** • * •

4 ' w

Delaware • College *
$6.000 įmokėti, 8 kambortoi, 2 vtr-J 
tuvės, vandens šildymas. Dvigubas- 
gorožoš. Vienas atviros morgičius 10J 
metų. t •

Bloor - Jane *
7 labaidideli ir gražūs kambariai ki-I 

4 limois iškloti. Atskiras puikus namas,: 
Privatus jvožiavimos.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos teL Namų

i .
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TĖVŪKĖS žiburiai
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Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla 
966 Dundas St. W. - ->/ Tel. LE. 1-5688 

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome. 
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Sav. V. BLOCKIS

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik:

' . J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius (autuvus.

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

- J. S T A N I O N I S
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

■ H.'l-I. I - |'     .1 ' -I l . I J - . . ............. ... !■'Ii. II

NAUJAME MODERNIŠKAI {RENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai.

- Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.
Darome visų rūšių automobil'ų ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su

lankstymų ištaisynąus, dgžyma, priekinių ratų suregutiavimp -ir balansavimą, su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pat tarime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd, - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).
-Tff—■^-ll - JU ■ I "!■.■ ■ IIIIJI .I|IIIJ!V* ■■Hill I .1 II I.............. .....

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmą dažai, sienom* 
popieris, įvairios toilės ir kiti cpįjypenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Spy. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

■' 1 i. .■JI...I. .. ■ . .....................'ll I . >.l Illi IJ.IIIMLI II..III
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Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ
’iWU 1 ■ ■ . . ■ »■ ...J. .ii iii

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas karo-alyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

IM.U.JU . IH."-— E lljlipiin .Hi.l I ĮlllL1. J 
■ w iyi| I I 1 ■ 1

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskolų 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir. gyvybė apdraustą. 
■ —■■ ■ n.in. 'JI I*RV> f ■* IM 7 JV .n Į -—

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. rytą ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. Torpnto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723
........ . II..11 u IJIIII-. u i .1 ... I>.m» ".'"■I ' 111
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DĖMESIO I
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063
...  ' in ......... ■ ■

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
-CONVERSION BURNERS — garo ir alyvos. VANDENS TANKAI ~ gezo ir aly
vos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS HGumayo -*? 
gezo ir elektros. ŠALDYTUVAI — guzo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai,

ROSE HEATING • TINSMITH CO-
844 Broadview Ave. Krautuvė: 723 Gerrard St E.

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

DĖMESIO!

ŠILDYMO KONTRAKTOBIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College SL. Toronto. Telef. LE. 4-6128
AMt. JUOZAPAITIS

j

Kova dėl modernini? meno
(Atkelia iš 5 psl.)

atsiliepti).
Jis sako, kad moderniųjų me

nininkų darbų kolekcija turinti 
būti Toronto Meno Galerijoje, 
nes, kaip vsi kiti dailininkai, taip 
Ir modernistai, negalį gi būti įver 
tinti jų gyvenamoj eroj. Juos 
įvertins laikas — vėliau. Vienok 
jų darbai — jau turį būti dabar, 
nes, girdi, į ką gi žiūrės ateities 
generacija, jeigu nebus palikta 
nieko iš šios generacijos darbų?.„ 
‘ Toronto Meno Galerija toje 
srityje esanti labai atsargi. Ji tu
rinti sudariusi specialius komite
tus, kurie atrenka pirkimui kaip 
kanadiečių, taip amerikiečių ir 
kitų užisenio dailininkų darbus. 
Tie komitetai esą sudaromi iš 
profesionalų dailininkų, biznie
rių, archeologų. Kiekvienas iš tų 
ašmenų nusimanąs savoj srityj. 
Jie negalį nupirkti beverčių daik 
tų už vertingus pinigus.

Toronto Meno Galerija, kaip ir 
visos kitos meno galerijos pa
saulyje, turint apimti visus dai
lės darbų perijodus, nežiūrint 
kokie jie bebūtų. Tai, esą, labai 
svarbu mūsų pačių studentams. ' 

Užsimena dail. Y. Wilson ir 
dail. K. Forįies kritikuotus mo
dernistus. Jie, esą, dideli daili
ninkai. Jų darbai—randami pui
kiausiose galerijose, tačiau jų 
esama ir privačiose meno kolek
cijose, kur jie reprezentuoją mi
lijonų dolerių vertės meno rin
kinius. Jie dažnai, esą, randami 
pirmaujančių biznierių rankose, 
kurie moką vertinti meno reikš
mę ir kurie nėra “stupid”... Me
nininkų” darbai lygintini esą bir
žos akcijoms. Gerieji pasilieką ir 
jų įvertė vis didėjanti, o blogieji 
— išnykstą. Laikas esąs jų teisė
jas ir vertintojas.

Po žodį kitą jis taria ir apie 
Forbes paminėtuosius dailinin- 
kųs-modemistus:

Picasso esąs genijus. Jeigu jis 
toks nebūtų, esą, nebūtų apie jį 
parašyta daugiau. 2.000 knygų. 
Esą, Mr. Forbes negalįs prakeikti 
to menininko, kurį yra pasirinkę 

Įsavo temoms tūkstančiai žino
miausių rašytojų. Picasso esąs 

i didelis tarp didžiųjų šios eros 
menininkų. Jis gavęs premiją už 
savo darbą turėdamas dar tik 15 
m. amžiaus. Tai likimo didžiai 
apdovanotas ir puikus dailinin
kas.

Matisse kartą buvęs didžia vil
timi Prancūzų Akademijai. Jo 
ankstyvieji darbai buvę realisti
niai. Jis nustojo buvęs realistas 
todėl, kad jam, kaip poetui, bu-

(Atkelta iš 2 psl.) 
donąją armiją. Tenai jis pakliu
vo į specialiuosius čekos dalinius 
(vėliau GPU, MVD). Savo praeitį 
jis laikė didelėj paslapty, čia jis 
svajojo apie raudonojo generolo 
karjerą. Su tokiu nusistatymu 
Ivanovičius perėjo pas raudonuo
sius ir narsiai kovėsi už jų ide
alus.

1921 m. jis buvo priimtas į ko
munistų partiją. Tuo pačiu jam 
buvo pripažintas ir raudonosios 
armijos komandiro laipsnis. Jis 
dirbo maitinimo daliniuose. Kiek 
vėliau pasidarė visiškas vadovas 
GPU armijoj — jų arklių išlaiky- 
kymo ir kitokios ūkinės priežiū
ros. Iš žmonių maitinimo srities, 
buvo perkeltas į kitą sritį.

Kariuomenėj ir partijoj jis vi
są laiką buvo didelis pataikūnas, 
visuomet pataikaudavo stipres
niajam, Jis turėjo pakankamą 
uoslę šioj srity. Matydamas, kad 
kuris nors iš vyresniųjų nustos 
valdžios akyse malonės, bus pa
žemintas ar sunaikintas, jis tuo
jau pereidavo pataikauti kitiems.

„m, .HI mil _.....iii .

LIETUVIS STOGADENGYS
Deitgig naujus ir taisa visą rūšią sto
gus, taip pat deda skardines riaas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Comjgny

Tei. HO. 6-8252.

C. SW4NKAS

VEDYBOS w
Jei norite vesti, rėžykite /vokiečių at 
lankų k./, Hfafonuoklte ar atvykite 
asmeniškai Į

VfDYBŲ KURĄ "WALDI"
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2*5461.
♦nformodjos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote-

Kas keliatės į kitų 
butų ir Kerite pigia kaine per

vežti tavo baldot, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČHJS

VALAU FOTELIUS

Skambinti LE. 3-4812

vę nepakankama teptuku viską 
išsakyti.

Esą beveik negalima žodžiais 
išsakyti, tfodėl Van Gogh buvo 
didelis. J& savo didžius darbus 
dirbęs,‘gulima sakyti, iš savojo 
vidaus ' išorės krytimi... Kaip 
Dizzy Gilllespe yra pasakęs: 
“Jeigu ir norėsi tai išsakyti, ne
pajėgsi” ...

Cezanne jau naujas žmonių vi
zijoj. Jis net pats nepajėgęs išsa
kyti savęs, o palikęs tai padaryti 
jo darbams, vėly vesniam laikui.

Tie visi vyrai tai, esą, novato
riai. Jų darbai — labai reikalin
gi šios eros dailės darbų atžymė- 
jimui. Jis tikįs, kad jų darbai 
niekad nebus užmiršti. Taip bai
gė pasisakymą' daiL Y. Wilson.,

Išvertė Pranys Alšėnas.

Nevertą būti 
neutraliu

Burma šešis metus skelbėsi 
esanti neutrali ir nepriėmė jokias 
didžiųjų valstybių paramos. Esą, 
Ui pažeistų neutralumą. Bet štai 
liepos mėnesį vyriausybė pakeitė 
savo ausistatymą ir paskelbė pri- 
imsianti paramą iš visų, kas tik 
jos duos. Ir štai dabar parlamen
tui pateiktame biudžeto projekte 
jau suminėti tos naujos ..... ’
vaisiai. JAV jau pažade 
milijonus kelių ir .. staty
boms, o be to, dar $14 i pagal 
savo užsienio paramos planą. So
vietų Sąjunga pažadėjusi $5 mil. 
kredito, tarptautinis atstatymo 
bei statybos bankas paskyręs $6 
mil. paramos, Colombo Britų, 
Coromonwealtho planas paskyręs 
pusę mil. dolerių.

VI LD Hamiltone praėjus
(Atkelta iš 4 psl.)

37, kur vėl duoti p. Gr. skaičiai 
yra išpešti: .. iškilmingo akto - 
koncerto motu parduota 1.087 
Metraščio egzemplioriai”. Ištikrų- 
jų gi jų paruuota Dėt 207 mažiau, 
t.y. 8tW. (Aprašyme minimos 
skaitlinės, mūsų korespondento 
yra paimtos iš oficialaus VI LD 
rengimo komiteto nario pareiški
mo. Liko nesuminėtas tik sporto 
varžybose dalyvavusių žiūrovų 
skaičius — 380. Red.). Taip ir 
jaučiasi noras, kad trūko lūžo rei
kia įrodyti, jog Lietuvių Namai 
buvo per maži. Gaila, kad rengė
jams neatėjo mintis, kuriam nors 
asmeniškai nupirkti 3 ar 4 šimtus 
metraščių, bet, žinoma, tas at- 
seitų 8600-800, kas jau sudarytų 
per dideles mums kiekvienam as
meniškas išlaidas.

Užbaigus VI-ją LD Hamiltone, 
kuri bendrai paėmus praėjo gra
žiausiai ir turėjo šeštadienį spor
to rungtynėse, šokių vakare ir 
sekmadienio pamaldose rekordini 
pasisekimą, aš siūlyčiau iš jos 
gražiųjų atošvaisčių pasiimti tau
tinės stiprybės, o jos tamsesnius 
taškelius laikyti kaip pamoką 
ateičiai, kad niekados gyvenime 
neteisingi ar blogos valios darbai 
netampa gerais.

Šios LD rengėjai pajuto, kiek 
daug savęs atsižadėjimo reikia 
įdėti, kad ir į tokį mažos apimties 
tautinį darbą, kaip praėjusi šven
tė, į kurią tautiečiai suvažiavo 
patys, o rengėjams tik techniškai 
tereikėjo suorganižrtoti;-'tad -ką 
jau kalbėti apie Liet. Namų dar
bą, kurį rašantysis visu sunkumu 
veža ketvirtus metus, plakamas

Ivan Ivanovičiui dėl jo bega
linio paklusnumo raudoniesiems 
atrodė, kad prieš akis ypatingai 
graži ateitis. Vienok jo tarnybi
niam poste įvyko staigmena. Iš 
kažkur buvo atkeltas gana augš- 
toms pareigoms į tą pačią žinybą 
jo vaikystės dienų draugas ir kai
mynas, kuris apie Ivanovičių vis
ką smulkiausiai žinojo ir kurio 
paties praeitis buvo panaši į jo.

šis asmuo labai greitai susivo
kė padėtyje ir pagalvojo: arba jis, 
arba aš. Jeigu apie jo praeitį ne- 
pranešiu smulkmeniškai, jis apie 
mane praneš. Nutarta,— padary
ta. Pranešimas buvo padarytas vi
siškai laiku. Kaip tik tuo metu vy
ko partijoj perijodinis “susite
pusių” valymas. Į valymą pakliu
vo ir Ivanovičius. Vienok jam 
kliudė tik praęitis. Vadinasi, visa 
tai, kas buvo prieš 1920 m. Po to
— jo ištikimumas ir atsidavimas 
partijai — buvo be menkiausių 
priekaištų. Todėl GPU pažiūrėjo 
į Ivanovtčiaus praeitį atlaidžio
mis akimis, vienok penkeriems 
metams atėmė partijos knygelę, 
o jį patį —. išsiuntė į Solovkų sa
las, tik, žinoma, ne kaip kalinį, 
bet — kaip salų gubernatorių. 
Jam buvo pasakyta, jeigu po pen- 
kerių bandomųjų mėtų bus Idusr 
nūs ir ištikimas partijai, ir GPU
— partijos knygelė bus grąžinta.

Mums atvykus į Solovkus, Iva- 
novičius tų salų gubernatoriumi 
jau buvo trečiuosius metus.

- (Bus daugiau)

čaižių užkulisių ir oficialių bei 
viešų stabdančių šį darbą rykščių. 
Kviečiu visus praėjusias mūsų, 
klaidas užmiršti, ir visi vieningai 
baikime didelį tautinį darbą — 
pastatykime mūsų tautinį centrą 
Hamiltone!

Si. Bakšys,.
Hamiltono LN v-bos pirm.

Komunistai 
sušaudė komunistę

Jaunas vengras Pal Kosa gy
veno Budapešto priemiesty Uj- 
pest, kur buvo portijos vadovu ir 
darbininkų komiteto nariu. Kai 
1956 m. prasidėjo sukilimas, Ko-1 
sa vadovavo priemiesčio darbi
ninkams, kovojantiems su rusų 
raudonarmiečiais. Jo vadovauja
mas būrys nuvertė bolševikų pa
statytą karo paminklą U j pešt 
priemiesty. Pagaliau jis buvo su
čiuptas Janos Kadar atgaivintos 
milicijos ir tardytas bei kankin
tas iki šiol. Bolševikų slaptame 
teisme prieš jį buvo sugaudyta 
182 liudininkai, už jį gi niekas 
negalėjo liudyti, nors buvo pa
siūlymų iš kelių komunistų. Tei
sėjas korikas Janos Borbaiy jų 
nepriėmė. Jo sprendimu Kosa su 
kitais septyniais draugais buvo 
sušaudyti š.m. rugpjūčio mėn. 
Budapešto Fo Utca kalėjime. 
Vengrų spauda tai nutylėjo, bet 
užsienio spauda tai paskelbė, ap
gailestaudama tokį barbarišku- 
mą,-juoba, kad Kosa, buvo Laiko
mas tautiniu didvyriu.

Paieškojimai
Čižas Antanas, buv. mokytojas' 

Vainute, Tauragės apskr., prašo
mas atsiliepti šiuo adresu: Anna 
Maksymowicz, 593 Barbay St, 
Brooklyn 7, N.Y., USA. Yra ži
nių apie labai artimą giminaitį.

Jonas Kovas, kilęs iš Lieplau
kės, Telšių apskr., prašomas atsi
liepti į “T2” administraciją.

Paskutinis noras
Paskutinė valanda atėjo. Nu

smelktajam nukirpo ir nuskuto 
plaukus. Kunigas, teisėjas, kalė
jimo viršininkas ir .sargai susi
rinko, Prieš sodinant nusmerk- 
tąjį į elektros kėdę, prokuroras 
paklausė, ar pasmerktasis norė
tų stiklą romo.

— Ne, dėkui.
— Cigaretės?
— Ne, dėkui.
— Yra tradicija pasmerktojo 

paskutinį norą patenkinti. Ko 
norėtumėt?

— Aš norėčiau išmokti angliš
kai. ..

Tragiška padėtis
Jurgis su Onele atšventė sidab

rines vestuves. Susijaudinusi 
Onelė paskęsta prisiminimuose.

• — Prieš 25 metus tu glostei 
mano plaukus ir sakei, kad jie 
auksiniai...

Vyras perbraukia ranka per jos 
galvą ir sušnabžda:

—šiandien jie tikro sidabro ..;
— Pabučiavai tada mano akis...
Vyras be žodžio pakartoja anų 

laikų veiksmą.
— įkandai tada man į ausį...
Vyras staiga iššoka iš lovos ir 

skuba į vonią.
— Jurgi! O kur tu leki?
— Bėgu pasiimti dantis ...
Gyvenimiškos komplikacijos
Ekskursantai amerikiečiai tary

binėje Lietuvoje patyrę if neti
kėtumą Pasirodo, ten gyvento
jams nedraudžiama su svetimtau- 

| čiais lošti kortomis iš dolerių. Jei 
pilietis išlošia, viskas tvarkoje. 
Bet nevalia jam pralošti, nes tuo 
būdu padaro du nusikaltimus: 1. 
neatiduoda bankui turimos sve
timos valiutos ir 2. neteisėtai per
leidžia svetimą valiutą kitiems.

DĖMESIO!
Stalino prospekto ir Chruščiovo 
alėjos kampe parduodamas apar
tamentas 150 kambarių. Telefo
nas Maskva XX 5000.

Mėnulio Pasiekimo Kompanija.
Informacijų teikia tel. LEnnox 

2-9547, Toronto, Ont.

Tai bent mokinys
i
čiausią pasaulyje kaino viršūnę, 
— kreipiasi mokytojas i mokinį.

— Taip, pone mokytojau, ku
rią viršūnę?

Be taksio
— Mama, kodėl šiandien eini 

gulti taip anksti, kodėl nelauki 
kol tėtė sugrįš vėlai, kaip ir vi
suomet?

— Nėra tikslo, vaikeli, — at
sako motina, — po peršalimo ir 
gerklės užėmimo aš nė žodžio 
negalėčiau pasakyti.

Nuosmukis
Po I Pasaulinio Karo, susirin

kus į Versalį taikos konferenci
jai, Lenkijos delegatu atvyko 
žymusis muzikas Paderewskis. 
Prancūzijos tuometinis ministe- 
ris pirmininkas Clemenceau — 
“Tigras” Paderewskį paklausė:

— Tamsta esi tas garsusis Pa- 
derewksis, kurs laikomas di
džiausiu mūsų amžiaus viso pa
saulio pianistu?

— Visai teisingai, — atsakė 
Paderewskis.

— Ir dabar tamsta esi politi
kas?

— Taip tikrai, — patvirtino 
klausiamasis.

— Kaip galėjai tamsta taip že
mai nusmukti? — nustebo “Tig- 
ras .

Dr. E. Žakienė
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Priėmimo valandos: 
nuo 9-12 ir 3-8 vai. v. 

šeštadieniais pagal susitarimą

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTO JA

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesvai- 

les), Toronto,

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai vak. (pagal susi
tarimą). ...

■B

Visi

Elektros - Electronic 
Technikas 
AHTANAS ČEPONIS 

elektros įrengimai fr pataisymai
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwyn ne Ave.z Toronto

A. P. GARAŽAS
h 

1539 DUNDAS ST. W. 
/prie Dufferin/

Visų rožių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmhiios.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 

TaJrfpnas LE. 5-9130
m , ............. III l|j .. |

Piano ir Grand-Piano 
specialistas

A. BRIČKUS
Atlieku visus pianinų remon
to darbus, perku ir parduodu 
naudotus pianinus. RO. 9-5866.

ADVOKATAS-NOTARAS 
praneša, kad 
persikėlę 

į naujas patalpas
1134 DUNDAS ST. W.

r Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

"n. n '"i i.i; i ii m iii ii—■
RMII ll Ii i || .i, n i 11 n, n|, ti

W.AaLENCKIg
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4 
(į rytus nuo Dufferin St,)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.

Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 

274 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey St)

TEL- LE. 2*5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vgiket, iepečiai, terpentinai.
Sky’s Paint & WaHpaper 

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

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal uuakymut ir aptraukiami reni 
labai pigia kaina. Darbu garantuotas.

Telefonas WA, 2-7981
1.........  m'Įil>ff'l'Į»lWIWWI W.III'I.

*

LIETUVIO ADVOKATO 
(STAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai —■ Notarai 

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

Toiof. tetai orte* Tolof. BOSMIC 
WA 4-9501. BE. 3-0978

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O,

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST„ Toronto 

Telef. WA. 1-3924 -

kainomis,

Vist elektros darbai atliekami

Telef. HL 7-1601
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TORONTO. Cnt.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— šį sekmadienį parapijos baž

nyčioje skelbiama maldų ir atgai
los diena. Pamaldų metu išstaty
tas Švenčiausiasis Sakramentas. 
Meldžiamasi, kad Dievo valia bū
tų palankesnė už blogų žmonių 
norus mūsų tėvynės Lietuvos 
laisvės byloje. Pamokslai kun. P. 
Ažubalio “Dieve, pasigailėk mū
sų”. Po 9.30 vai. pamaldų gieda
ma “šventas Dieve”. Labai skati
nama maldos demonstracijoje pa
rodyti vienybę ir gausiai visus at
silankyti į pamaldas.

— Šį sekmadienį, kurijos parė
dymu, vietos kurijos reikalams 
daroma antroji rinkliava.

— Parapijos choro repeticija 
įvyks šį sekmadįenį po 11 vai. pa
maldų. Kviečiami visi choristai 
gausiai atsilankyti į repeticiją. 
Taip pat nauji choristai maloniai 
prašomi įsijungti į parapijos 
chorą.

— Šią savaitę yra metų ket
virtis.

— Šį šeštadienį 8.30 vai. pa
maldos už a.a. Agotos Liorentie- 
nės vėlę.

— Sutuokta: Stasys Norvaišas 
ir Marija Malevickaitė.

Sv. Jono Kr. Pašalpinės 
Draugijos susirinkimas

Ryšiumi su lietuviškųjų kapi
nių Toronte užpirkimo reikalu 
šv. Jono Kr. Pašalpinė Draugija 
šį sekmadienį, rugsėjo 20 d., 3 
vai. p.p., virš “Tėviškės Žiburių” 
patalpose šaukia ekstra visuotinį 
narių susirinkimą. Maloniai kvie
čiami visi dragijos nariai susirin
kime dalyvauti. Valdyba.

KLK Moterų D-jos 
Prisikėlimo parapijos skyriaus 

narių susirinkimas šaukiamas ki
tą sekmadienį, rugsėjo 27 d., po 
11 vai. Mišių muzikos studijoje. 
Visas nares ir prijaučiančias la
bai prašome skaitlingai dalyvauti, 
nes reikalinga apspręsti daug 
svarbių reikalų. Susirinkimo me
tu bus renkamos narėsį Centro 
Valdybos suvažiavimą ir renka
ma nauja skyriaus valdyba. Savo 
mieląsias nares labai prašome, 
kad tiek skyriaus valdybon, tiek 
Centro suvažiaviman siūlytų kan
didatėmis tik tas, iš kurių iš anks
to gavo sutikimą. Susirinkimo 
metu bus kuklios vaišės.

Skyriaus v-ba.

“Tėvynės prisiminimų” progra
ma, transliuojama iš WHLD, ban
ga 1270, iš Niagara Falls, N.Y., 
nuo šio sekmadienio prailginama 
15 minučių, truks visą valandą, 
nuo 1 iki 2 vai.

Toronto Putvio šaulių kuopa 
norėdama išplėsti taiklaus šaudy
mo sportą lietuvių tarpe, skelbia 
Ontario grupinio ir individualaus 
šaudymo varžybas. Grupinėse var 
žybose galės dalyvauti visos lie
tuviškos organizacijos. Komandos 
sudėtis — 5 žmonės. Šiuo metu 
rungtynėms yra užsiregistravę: 
St. Catharines “Romuvos” klu
bas, Toronto Sporto Klubas “Vy
tis” ir T. P. šaulių kuopa. Norin
tieji dalyvauti rungtynėse, bet 
dar neužsiregistravę, galės regist
ruotis šaudykloje iki 2 vai. p.p.

Ontario grupiniam šaudymui 
pereinamą dovaną paskyrė ‘North 
Cylva’ Co. Ltd. Bus šaudoma tik
tai RWS šoviniais. Kalibras 22.

Individualaus šaudymo laimė
tojams dvi dovanas paskyrė T. P. 
šaulių kuopa. Rungtynės įvyks 
rugsėjo 19 d., Clarlyn Lodge, 405 
Lake Shore Rd., Keswick, Ont., 
2 vai. po pietų.

Ten pat įvyks ir revanšinės šau
dymo rungtynės tarp St. Cathari
nes ramovėnų ir T. P. šaulių kuo
pos Niagaros pusiasalio taurei lai
mėti. Po rungtynių įvyks links
mas šokių vakaras, kurio pelnas 
skiriamas šaudymo išlaidoms pa
dengti.

T.P. š. kp. šaudymo vadovas.

SLA 236 kuopos 
sukaktuvinis 25 metų balius 
įvyks spalio 31 d. Prisikėlimo par. 
salėje, šiam parengimui jau yra 
gauta dovana — radijas. Jį gaus 
laimingas įėjimo bilietas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį specia

liu žodžiu ir pamaldomis buvo pa
minėta Rugsėjo 8-toji. Sumos me
tu Toronto simfoninio orkestro 
sol. smuikininkas ir sol. V. Ve- 
rikaitis susikaupimui išpildė kele
tą gražių kūrinių. Savo pamoksle 
klebonas, užsimindamas Chruš
čiovo atvykimą į JAV, ragino ti
kinčiuosius jungtis į bendrą mal
dą, prašant valstybių galvoms šv. 
Dvasios apšvietimo ir jų sąžinių 
atbudimo.

— Sekmadienį, rugsėjo 13 d., 4 
vai. ryto po sunkios ligos šv. Juo
zapo ligoninėje mirė a.a. Marijo
na Cereškevičienė. Palaidota iš 
Prisikėlimo bažnyčios trečiadienį 
šv. Kryžiaus kapinėse. Dukrai p. 
Jocaitienei ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

— Moterystės ryšiais susijun
gusiai jaunajai porai Teodorui 
staniuhui ir Marijai Pacevičiūtei 
linkime laimingo ir gražaus gy- 
venmo.

— Šios savaitės pradžioje į liet, 
pranciškonų klierikatą JAV išvy
ko torontiškis Juozas Rukšys. Bū
damas aktyviu nariu choruose, 
tautinių šokių grupėje, jūrų skau
tuose ir įvairiose organizacijose, 
Juozas visai veiklesniąją! koloni
jos jaunuomenei buvo gerai pa- 
žįtsamas ir jos labai pamiltas. Pra 
ėjusį šeštadienį jaunimas susirin
ko į muzikos studiją ir jam iškėlė 
jaukias išleistuves. Linkime Juo
zui ištvermės ir kitų malonių pa
šaukimo kelyje.

— Nuo praėjusio sekmadienio 
vėl pradėtos vėlyvosios 11.30 vai. 
Mišios parapijos salėje. Tikin
čiuosius prašome šių Mišių metu 
giedoti įprastas liaudies giesmes.

— Šį sekmadienį po visų Mišių, 
išeinant iš bažnyčios, daroma Jo 
Em. Toronto Kardinolo įsakyta 
rinkliava šv. Tėvo šalpos dar
bams paremti. Prašome naudoti 
specialius vokelius ir pagal išga
les būti dosniems.

— Šią savaitę, trečiadienį ir 
šeštadienį, yra metų ketvirtis. 
Tomis dienomis mėsos ir mėsiškų 
valgių valgoma tik vieną kartą.

— Parapijos choras jau pradė
jo darbą. Pagalbon kviečiame vi
sus anksčiau buvusius narius ir 
naujus. Kadangi choro repetici
jos nėra dažnos — jos daromos 
tik vieną kartą savaitėje, tik prieš 
pat šventes jos daromos du kartu 
savaitėje — apsunkinimo tikrai 
nejus nei choro dalyviai, nei jų 
šeimos.

— Metinis parapijiečių lanky
mas Toronto mieste prasidės spa
lio mėn. pradžioje, tačiau Long 
Branch ir New Toronto gyveną 
lietuviai bus pradėti lankyti jau 
ateinančią savaitę, t.y. nuo rug
sėjo 21 d. Su lankomaisiais bus 
bandyta iš anksto susisiekti tele
fonais ir susitarti dėl laiko.

— Nekatalikiškas mokyklas 
lankantiems vaikučiams tikybos 
pamokos prasidės rugsėjo 27 d. 
ir vyks kiekvieną sekmadienį po 
'10 vai. Mišių.

— Pirmajai Komunijai paruoš
ti pamokos bus pradėtos spalio 
mėn. 11 d., o Pirma Komunija 
ateinančiais metais pramatoma 
gegužės mėnesį.

— Parapijos biblioteka pradės 
veikti rugsėjo 27 d. Knygos bus 
keičiamos ir išduodamos po 10 ir 
11 vai. Mišių. Jaunimą prašome 
biblioteka naudotis po 10 vai. 
Mišių.

— Šio mėnesio gale ar spalio 
pradžioje visus parapijiečius pa
sieks Prisikėlimo par. komiteto 
laiškas, kuriame bus pasidalinta 
parapijos einamaisiais ir ateities 
reikalais.

— Iškilmingas rožančius Paro
dos aikštėje bus spalio 4 d., sek
madienį. Kviečiame organizacijas 
tą dieną susilaikyti nuo susirinki
mų ir posėdžių, kad visi tikintieji 
netrukdomi ir gausiai galėtų da
lyvauti šiose iškilmėse.

— Kreipiamės į visus kolonijos 
lietuvius tėvus, pareikšdami nusi
stebėjimą stoka susidomėjimo 
šeštadienine mokykla. Tiesa, nau
jus mokslo metus pradėjusių vai
kučių skaičius yra didelis, bet pa-

Š.m. rugsėjo mėn, 19 d., Clarlyn lodge, 405 Lake Shore Rd., 
Keswick, Ont.,

įvyks, “Olympia” orkestrui grojant, ant pk-ežero kranto esančioje salėje

linksmas šokiįįį vakaras
į šį paskutinį praei&nč,ibs vasaros parengimą kviečiame visus 
atsilankyti. Pradžia 5 vtt- p.p.

(1 TEN PAT ĮVYKS ONTARIO ŠAUDYMO PIRMENYBĖS. PIR-
MENYBI.V PRADŽIA 2 VAL. P.P.

‘ : ‘' 1 T. P. Šaulių Kuopa.

Š.m. rugsėjo mėn. 26 šeštadienį, UNF salėje 
(297 College St j įvyks didžiulis

ŠOKiy SEZONO atidarymas
Gros astuonių asmenų. BEKNY. FERRY orkestras, 

bus bufetas, loterija ir daug įvairumų. 
Pradžia 7.30 ttf.'vak.

SMAGIAI PRADĖKIME ŠOKIŲ SEZONĄ !, ?

■' - Višus maloniai kviečia S. K. “Vytis”.

MONTREAL. Otie.
Vaikų darželis, vedamas Nekal

to Prasidėjimo seselių, jau pra
dėjo darbą. Į darželį priimami 
vaikai nuo 3 iki 5 metų amžiaus. 
Mokestis savaitei $7. Pamokos 
nuo 9 iki 11.15 vai. ryto. Paren
giamasis skyrius, kuriame vaikai 
įpratinami į mokyklinę tvarką, 
pradėjo darbą rugsėjo 9 d. Jo sa
vaitinis mokestis $2.

Teresė Stankūnaitė, Montrealy

įpratinami į mokyklinę tvarką, _ X. <_ _ _ ZV < ▼ _
mokestis ~$2.

plačiai pasireiškusi yisuomenin- 
kė, išvyksta į Bostoną, Mass. Bi
čiuliai jai suruošė gražias išleis
tuves.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI. 2-8501

D. N. Baltrukonis 
F. Yasvth 
A. Markevičius 
A. Budrtūnas 
P. Adomonis 
P. Bohuonis 
Pr. Rudinskas

CR. 6-5075
LA. 2-7879
CR. 9-9793

RA. 2-8035 
RA. 2-2472 
LA. 6-2084 
HU.1-2957

Sekite mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus 'NL', 'TŽ', 'Star', 'La Press'r-

Reiškiame nuoširdžiausią padėką gerb. dr. A. Užupienei 

ir dr. G. A. Maloney už tikrai rūpestingą ir iš širdies atlik

tą medicinišką priežiūrą sulaukus mums pirmgimio sūnelio.

Irena ir Juozas Morkūnai.

JONĖS KVIETYTĖS
Ritminės Mankštos ir Išraiškos šokio

Studijoje
pamokos pradedamos rugsėjo 18 d. Priimamos įvairaus amžiaus 
mergaitės ir moterys. Veikia: 1. šokio klasė, 2. Moterų mankštos 
klasė. 3. Vaikų klasė, šalia Studijos yra aktyvi (jau 30 viešų pa
sirodymų) Modernaus šokio Grupė, suteikianti mokinėms progos

- įgauti ir scenos patyrimo.

Pamokos vyksta antradieniais ir penktadieniais tarp 6 ir 9 vai. 
vakare, 782 Yonge St. (kampas Bloor, B. Volkoff Studijos patal
pose, III augšte). Kreiptis asmeniškai arba skambinti LE. 3-1029.
, . ........................... ....................................... .......... ..........................— m.l.m.lmąlWl|l............. . i—n ,

lyginus su kolonijos dydžiu, jis iš 
tikrųjų yra labai mažas. Nesiste- 
bim, kad jaunimui lietuviškieji 
reikalai darosi svetimi. Bet reiš
kiame savo nusistebėjimą ir liū
desį, kad mūsų lietuviai tėvai sa
vo jaunųjų tautine ateitimi tiek 
mažai tesisieloja. Dar kartą kvie
čiame tėvelius, ypačiai tuos, ku
rie priklauso Prisikėlimo parapi
jai, atvesti ir atsiųsti savo vaikus 
ir jaunimą į lietuvišką šeštadieni
nę mokyklą, kuri veikia šv. Pran
ciškaus mokyklos patalpose Cla
remont gatvėje. Pamokų pradžia 
ir naujųjų mokinių registracija 
šį šeštadienį 9 vai. ryto. Primena
me taip pat, kad praėjusiais me
tais baigusieji 8-tą skyrių šiais 
metais turėtų lankyti naujai 
įsteigtą 9-tą klasę, kurioje atskiri 
mokytojai dėsto atskirus ir spe
cialiai atrinktus augštesniosios 
lituanistikos dalykus. /

Jaunimo pasilinksminimas
Praėjusį sekmadienį vėl pradė

ti Toronto Liet. Jaunimo Sekma
dienio Klubo šokiai, kurie Prisi
kėlimo parapijoje bus kiekvieną 
sekmadeinį salėje ar muzikos 
studijoje, jaunimas šia pramoga 
labai domisi. Laukiama, kad šiais 
metais tie sekmadienio vakarai 
turės dar didesnį pasisekimą, ka
dangi be įprastos šokių progra
mos, jaunimas ir grupiniai, ir pa
vieniai turės progos pasirodyti 
savo talentais. Parapijos vadovy
bės parėdymu jaunesnieji šiuose 
vakaruose galės pasilikti tik iki 
10 vai., o vyresnieji — iki 11 vai. 
Jaunesnieji iki 11 vai. gali pasi
likti tik tada, jei jie yra atvykę 
su vyresniu broliuku ar sesute 
arba jei jie turi tėvų leidimą, ku
rį turės parodyti salėje budin
čiam kunigui arba vakaro vado- 
Vui.

Lietuviška radijo programa
Rugsėjo 27 d., kitą sekmadienį, 

3 vai. p.p. iš stoties CFRB, banga 
1010, nuolatinė Canadians All 
programa bus lietuviška. Daly
vaus sol. Justina Sriubiškienė ir 
muz. St. Gailevičiaus vadovauja
mas Toronto vyrų kvartetas. Pa
sikalbėjimą su John Callingwood 
Read praves J. R. Simanavičius.

Protesto mitingas prieš Chruš
čiovo svečiavimąsi Amerikoje, su
šauktas Mutual Cooperation Lea
gue, pereitą šeštadienį buvo gana 
gausus įvairiais plakatais, nors 
dalyvių galėjo būti ir gerokai dau
giau. Po kalbų, kurias pasakė slo
vakas Jakubec, latvis Amber ir 
vengras Bella Kossuth, buvo pri
imtos rezoliucijos Kanados prem
jerui ir JAV prezidentui. Mitin
gas vyko prie parlamanto rūmų 
Queen’s parke. Dalyvių buvo per 
tris šimtus.

šio rudens pirmą balių Prisi
kėlimo parapijos salėje rengia 
“Tėvynės prisiminimų” radijo 
programos klubas spalio 3 d.

Atvyko iš Lietuvos
Julė Budvilaitienė, kuri su vy

ru Emilijų turi vasarnamį prie 
Barrie, Ont., rugsėjo 6 d. sulaukė 
motinos iš Lietuvos.

Barbora trakienė su visa šeima 
1909-1921 m. gyveno Glen Lyon, 
Pa., JAV. Grįžę Lietuvon gyveno 
Labardžių km. prie Rietavo. Iš 
ten jų dukros Stella ir Julė su 
vyrais išvyko Kanadon ir gyveno 
Toronte; o motina liko Lietuvoje. 
Stella Batkienė su šeima 1945 m. 
išvyko į JAV ir dabar gyvena Los 
Angeles. Julė su vyru Budvilai- 
čiu prieš keletą metų išsikėlė į 
minėtą vasarvietę. Motina Barbo
ra yra 71 m. amžiaus.

Vokiečiai Toronte turi vieną 
šeštadieninę vokišką mokyklą, 
kurią praeitais metais lankė 250 
mokinių. Be to, jie turi dar 5 
mokyklas, kuriose naujieji imi
grantai mokosi angliškai, šios 
visos yra prie parapijų. Visame 
Ontario yra išviso 23 tokios mo
kyklos. Be torontiškių, dar 5 Kit
chener, po 2 Hamiltone, St. Ca
tharines ir Harow, po 1 Eganvil- 
le, Leamington, London, Pem
broke, St. Thomas ir Windsor.

riį .ž

SHRINE 
CIRCUS

NUO RUGSĖJO 28 IKI SPALIO 3. 
100 jaudinančių numerių. ‘ 

Daug europietiškų pasirodymų.
DU SEANSAI KASDIEN:

2.15 yal.Jp p. ir 8.15 vai. vak. 
Bilietai jau parduodami.

Kainos: Ložės $2.50, Mėlyni $1.75 
Žali ir Pilki $1.00. -

Didžiausias profesionalinis 
cirkas pasaulyje!

MAPLE LEAF GARDENS
Jaunesniųjų at-kių susirinkimas 

- arbatėlė šaukiamas šį sekmadie
nį, rugsėjo 20 d., 4 vai. p.p. Prisi
kėlimo parap. muzikos studijoje. 
Visos narės dalyvauja. Taip pat 
kviečiamos , mergaitės 10-13 me
tu amžiaus^

Moksleivių at-kų (gimnazistų) 
susirinkimas bus šį sekmadienį, 
rugsėjo 20 d., 6 vai. vak., Prisikė
limo parap. .muzikos studijoje. 
Narių dalyvavimas būtinas. Kvie
čiami taip pat visi dalyvavę at-kų 
vaasroš stovykloje.

Susirinkimui pasibaigus jauni
mas galės tiesiai eiti į Sekmadie
nio klubo pasilinksminimą, kurio 
pradžia 7.30. vai. vak. Prisikėlimo 
parap. salėje.

Sklypų savininkų dėmesiui
Kaikurie savininkai nuosavybių 

Springhursto - Wasagos vasarvie
tėje, nėra sumokėję nuosavybės 
mokesčių. Tokie sklypai savival
dybės yra ųžparduoti iš varžyty
nių. Norį atgauti savo teises, skly
pų'savininkai turi iki metų galo 
sumokėti mokesčius. Tuo reika
lu reikia kreiptis Ę Mr. < Little; 
Duntroom, Ont.

Jau užparduotų sklypų.tarpe 
yra keletas lietuvių. Sklypai yra 
užparduoti po maždaug $350, kai 
skolos yra $60-70. Kas tų mokes
čių reikalus yra pamiršę, vertėtų 
prisiminti ir reikalą sutvarkyti.

J. V. Treigys, šį pavasarį bai
gęs De La Salle “Oaklands” gim
naziją gavo $400 stipendiją stu
dijuoti Toronto universitete. Jis 
įstojo į Saint Michael’s kolegiją.

Aug, Svirklis, žinomo Canada- 
ėuro klubo savininkas, buvo iš
tiktas širdies priepuolio ir gydosį 
St. Michel ligoninėje.

Alex Janusitis, gal? būt, Janu- 
šaitis, 43 m., gimęs MontrealyL 
kaip pranešė Toronto dienraščiai, 
pereitų šeštadienį, rugsėjo 12 d;, 
prigėrė Rice Lake iškritęs iš mo
torlaivio staigiam posūky.

Jis nemokėjęs plaukti, o draff 
gai nepastebėję, kad jis iškrito 
Anksčiau jis.dirbo kaip UP atsto
vas įvairiuose miestuose Kanado
je ir JAV, redagavo Edmonton 
Bulletin dienrašti, o nuo 1951 m? 
dirbo CIL firmoj, nuo 1954 m. ei
damas vidurio Ontario propagan-" 
dos skyr. direktoriaus pareigas 
Toronte. Gyveno Agincourt prie
miesty. Paliko žmoną ir sūnų, o 
Montrealy 3 brolius ir seserį.

Pabėgėliai muzikai vengrai To
ronte suorganizavo 80 muzikų fil
harmonijos orkestrą, kuris pirmą 
kartą viešai pasirodys spalio 1 d. 
Massey Hall salėje, o no to vyks 
su koncertu į Montreal!.

Philharmonia Hungarica sudė
ty yra daug pirmaeilių instrumen
talistų, solistų, laimėjusių daugę- 
lį tarptautiniu varžybų, grojusių 
pirmaeiliuose Europos orkestruo
se. Meniniu vadovu ir svečiu di
rigentu pakviestas Antal Dorati, 
visą 10 metų vadovavęs Mineapo'- 
lio simfonijos orkestrui. Nuolati-. 
niu dirigentu yra pats orkestro 
kūrėjas Zoltan Rozsnyai.

Lietuvių Vaikų Namų Statybos 
Fon<lui aukojo: '

$15 — kun. L .Kemėšis iš Manitoų- 
wadze, Ont.;

- iš Toronto: J. O. Gustai1

KLB Toronto apylinkės tary
bos nauji rinkimai numatomi spa
lio mėnesio pabaigoje.

Pp Kundrotų vedybinė 
sukaktis

Ponų Kundrotų 25 metų vedy
binio gyvenimo sukakties pami
nėjimo pobūvis įvyko šv. Jono 
Kr. parapijos salėje pereitą šeš
tadienį. Dalyvavo pilkutėlė salė 
giminių, draugų, pažįstamų. Ju
biliatus sutiko įeinančius į salę 
smagūs orkestro garsai. Prasidė
jo vaišės, sveikinimai, kalbos. 
Kalbėjusieji iškėlė pp. Kundrotų 
visuomeninę veiklą, jų širdies 
gerumą, draugiškumą, pagalbą 
naujai atvykusiems. P. Kundro
tas ir dabar priklauso eilei lie
tuviškų draugijų, gi ponia yra 
moterų šalpos grupės “Daina” na
rė. Jubiliatai išaugino gražią šei
mą. Pagerbimo iniciatorius buvo 
Pr. Motiejūnas, pobūviui pirmi- 

; ninkavo A. čirūnas. Pobūvyje da
lyvavo kun. klebi P. Ažubalis ir 
kun. dr. J. Gutauskas.

United Appeal rinkliavoje šie
met numatoma surinkti $9.187. 
500. Rinkliavos pradėtos rugsėjo 
14 d. Joje dalyvauja apie 3.000 
rinkėjų, kurie aplankys apie 23. 
000 firmų, turinčių mažiau 30 
tarnautojų. Iš stambiųjų firmų 
įnašai bus renkami kitais būdais.

IŠRAIŠKOS ŠOKIO
FESTIVALIS r> C1A ■' :x T A Aiictir4x,. , . , i Po $10 — js To”onto: J. .0. Gustai-Si sezoną planuojama suruos- nįaį a Tiekis-

ti I-jį Kanados Išraiškos šokio Po $5 — A. d. Keršis, A .Masys, J; 
Festivali (Canadian Modern b. žekas, B. v. Butvilai, y. O. Beres- 
Dance Festival) Toronte. Jame “įS-J’S® 
dalyvaus solistai ir šokio grupes 0 pab<.dinskaitė, Bleizgiai, A. Didas,

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė II 
augšte su gazo plyta, be baldų ir vie* 
nas kambarys I augšte su baldais ir 
atskiru Įėjimu. 62 Kenneth Ave. Tel. 
RO. 9-5866.____________ ,
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
II augšte su baldais ar be baldų. TeL 
RO. 7-0318.
Išnuomojamas frontinis kambarys. Ga
lima virti valgyti. Shaw St., tarp Col
lege ir Harbord. Tel. LE. 3-9688.
Išnuomojami 4 kambariai ir virtuvė II 
augšte be baldu, prie Prisikėlimo baž
nyčios. Tel. LE. 54806.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
arba 1 kamb. ir virtuvė sn baldais ar 
be baldu. TeL LE. 4-8056. _______
Nuo spalio 1 d. išnuomojami 2 kamba
riai ir virtuvė su baldais. Bellwoods 
parko rajone. Taip pat priimami prie: 
žiūrai įvairaus amžiaus vaikai. Telef. 
EM. 84189.  .
VAŽIUOJU Į WINNIPEGĄ rugsėjo 
mėn. 24 arba 25 dieną ir yra trys lais
vos vietos. Kas norėtą kartu važiuoti 
skambinkite Joe, teL LE. 2-0440.

Jau pats laikas
Pasiųsti žiemai skirtus dovanų siun
tinius į LIETUVĄ ir kt. Paskambin
kite iki 10 vaL ryto RO. 7-9088 ST. 
PRAKAPUT ir jums bus pavyzdžiai 
ir kainaraščiai pristatyti i namus 
Įvairiausių medžiagų, batelių, akor
deonų, vaistų ir visko, ką tik galima 
siųsti. Kainos žemesnės negu kitur 
ir visi siuntiniai nueina per 3-4 sa
vaites. Visi siuntiniai yra apdrausti.

Aptraukiamos s ODA, NAILONUKeaes ir PLASTIKA.
Darbas atliekamas greitai ir 

sąžiningai. Skambinti tel. CR.8-8823 
arba LE. 4-5815.

k siuntiniai yra apdrausti.

Sutaupysite ; 
pinigus

ir laiką siųsdami siuntihfas į LIE
TUVĄ ir kitus kraštus tiesiai iš 
Anglijos. Sąžiningas it^greitas pa
tarnavimas. Kreipkitės Į- firmos at
stovą J. JANULAITI, 277 Runny- 
mede Rd.. Toronto 9, Ont. Telefonas 
RO. 6-5738. r - '

Parduodamas 
tabako ūkis 
Port .Hope rajone.

200 akerių. 55 akeriai sodinimo 
teisė. Modernūs įrengimai. 
Laistymas. 7 džiovyklos.
Teirautis tel. LE 
paštu: I. Nacevičiųi 
ware Ave., Toronte

— Ar dalyyaujate

.'Z. i. V
Q75 arba 
(68 Dela- 
Ont.

Po S3 — J. Didžbalis, A. E. Zubrys, 
_ . J,

E. Davidonis, B. A. Žadeikiai, J. De- 
mikis, A. Juzeliūnas, J. Grigaitis, V. 
Stočkus, A. Sadonis, T. Ignotas, Jur
gutis;

Po $1.50 — M. Buračas, P. Dundys;
Po $1 — P. Mačiulaitis, J. K. Janu

laitis, V. Jonynas. Pr. Valaitis, S. Jase- 
liūnas, A. Augaitis, A. Zakarevičius, 
V. Dailydė, J. Jakelaitis, A. E. Mikšys, 
S. Ramanauskas, S. Pagoželskis, D. Ka^ 
rosienė, L. Karosienė, A. Daukša, P. 
Dirvelis, V. E. Girdauskas, A. šelmys, 
E. Vitartas, A. Seliokas, A. E. Šaita
nas, K. Dargis, J. A. Vacikevičius, J; 
Sabaliauskas, J. Jurkevičius, P. Gul- 
binskas, A. Usvaltas, St. Gailevičius, 
S. R. Slapšiai, K. V. Z. Zaras, J. Dick-

iš visos Kanados. Iki šiol yra už
registruotos 7 grupės. Šio festiva
lio sumanytoja ir viena iš orga
nizatorių yra Jonė Kvietytė. Iš 
lietuvaičių šokėjų dar gal būt da
lyvaus ir Ė. Kepalaitė. Tiksli da
ta bus paskelbta vėliau. Festiva
liui pravesti yra organizuojamas 
komitetas ir kviečiami garbės 
globėjai. '

Oakville, Ont., radijo stotis 
CHW0 pereitą pirmadienį 9.30 
vai. vak. transliavo C. Y. Young 
pasikalbėjimą su dr. Fr. Anceyi- j sonv a. Poškus, V. Martinaitytė, J. E. 
Čiu apie Sovietu Saj. ir Chruščio- į Vyšniauskas, A. A. Šlekys, A. Klup- 
VO vizitą JAV. Dr. Ancevičius tei-; šas. M. p. Traškevičiai.' J. M. Ruseckis, 
PP k-arTChrn^čiovas atvvksta tik- A- Jankaidenė, A. B. Giriūnas, Eizmas, ge, kaa cnrusciovas aivyKSia uk !a b Beresnevičius. P. V. Dunderas, 
rai ieškodamas taikos, kuri jam a. Pačkaitis, F. E. Hagedonas, P. Dau- 
esanti reikalinga, kad pasiruoštų jotas;
didiesiems uždaviniams, kurie Į Po 50 centu — Kuzmarskis, E. Jaiį- 
laukia Rusijos, ypatingai didžiojo | vįsįęujs aukojusiems nuoširdus ačiū, 
kylančio Kinijos pavojaus akivaiz-, Dievas teatlygina!
doje. : ’ ; i Marijos Nek. Pr. seserys.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
• parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm., A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO.
.. ....................III................. .. II II I I I .................

Bal&f pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
reolį, Londonu, Windsor^, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO L

Važiavimo mokykla 
WALDI

859 COLLEGE ST. LE. 2-5461 
Lietuvis instruktorius 

Kaina $1.50
Automatinės ir standartinės 

mašinos.

MILNES FUEL OIL CO. 
ottfovos 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sud«ro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims Įstatyti ir visų 

rviių anglių pristatymui. 
Skambinki*: LE. 5-0S27

s ūkio augime? 
dirba?

TAUPA INVESTMENT CO. LTD 
XVi s patars.

P. AUGUSTINAVICIUS — RO. 2-9153, 
J, VAILOKAITIS — BE. 3-8460.

Lankykite Tanpor ruošiamas paskaitas

MK

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-S 
J. BERŽINSKAS

Užsakymai priimami ir paštu.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Bloor St. W< Toronto,Ont.
.c

TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-154X

INDIAN RD. - GRENADIER : ' "S
4 šeimų namas nepaprastai gerame stovyje, garažai, pajamos $<57.00 mė- 
aesiui. Dėl smulkesnių informacijų skambinti AL; GARBENIUI.

BLOOR - EUCLID
$17.800 pilna kaina, Įmokėti $4.000, 8 kambariai, 3
2 vonios. Vandeniu alyva šildomas, garažui vieta. Pajamos 
siui ir savininkui butas.

modernise

LAIVELIŲ NUOMAVIMO BIZNIS

ma kaina $12.000.
Prašo

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


