
Rūpestis jaunimu
Vasaros atostogos pasibaigė. Tūkstančiai jaunuolių bei Vaikų 

vėl pradėjo lankyti mokyklas. Tai gyvenimiškas ratas. Kasmet taip 
būna. Kasmet būna atostogos ir kasmet vėl prasideda mokslas mo
kyklose. Tai du tarpsniai suaugusiųjų ir jaunimo santykiuose. 
Atostogų metu jaunuomenės artimieji ir apskritai visa visuomenė 
savajam prieaugliui rodo daugiau dėmesio. Gal būt, dėl to, kad; 
jų metu jaunimas yra išleistas iš mokyklinės globos ir pavestas 
pačiai visuomenei bei tėvams. Kai mokslo metai vėl prasideda, 
visuomenės dėmesys jaunuomene sumažėja, nes čia ji nebe tiek 
daug ir begali. Jai nebelengva ir įsiterpti, nes jaunuomenės ne 
tik mokymo bei auklėjimo, bet ir viso jos gyvenimo tvarkymo rei
kalai yra mokyklos žinioje. Tėvai bei visuomeniniai veiksniai arba 
tik talkina mokyklos darbui arba pasiima rūpintis tomis sritimis, 
kuriomis mokykla nesirūpina.

Ir mūsų lietuviškoji visuomenė savąjį jaunimą vasaros metu 
turėjo, galima sakyti, dėmesio centre. Kiek daug dėmesio ir pasi
šventimo buvo parodyta, pvz., organizuojant vasaros stovyklas, rū
pinantis jų tvarka, darbo programomis bei pramogomis. Aukojosi 
tam ne tik tėvai bei auklėtojai, bet taip pat ir prašalaičiai talkinin
kai, kuriems tik rūpi mūsų lietuviškasis jaunimas. Šitos galimybės 
yra jau išsemtos. Tačiau reikalas išlaikyti nuolatinį sąlytį su jau
nimų nesumažės ir mokykloms veikiant. Lietuviškojo auklėjimo 

' reikalui visą savaitę lankomoji nelietuviška mokykla juk negali 
duoti nieko/šeštadieninė mokykla tam reikalui yra labai didelės 
reikšmės, tačiau kelios valandos negali išlyginti to, kas praranda
ma savaitės bėgyje. Jaunimui, jei norime, kad jis pajėgtų įsisąmo
ninti kas esąs, reikia bent dažnesnio ryšio su lietuviškąja dvasia, 
reikia nuolatinio tos lietuviškosios ugnelės kurstymo.

Pačią didžiąją šito sunkaus uždavinio dalį, be abejonės, turi 
atlikti tėvai. Bet nėra laisva- nuo tos pareigos ir visa lietuviškoji 
bendruomenė bei jos organizacijos. Tėvai rie visi arba ne viską 
gali., Kaikurie, ir geriausios valios būdami, to nepajėgia. Tad ben
druomenės talka darosi dar labiau reikalinga.

Ji gal geriausiai gali pasiekti jaunimą per lietuviškas jau
nimo organizacijas, kurioms užmokyklinio jaunuomenės auklėjimo 
darbe kuo stropiausiai turėtų patalkinti suaugusieji. Siektinas 
būtų idealas, kad leituviškasis jaunimas savo laisvalaikį' galėtų 
praleisti saviškių tarpe. To pasiekti mūsų sąlygomis neįmanoma. 
Neįmanoma, viena,-dėl to, kad visuszlietuviukus neįmanoma su
rinkti į vieną vietą, o antra, dėl to, kad mes niekad nepajėgsime 
savajam jaunimui parūpinti tokių įrengimų, kokie mūsų meto 
jaunimo pramogoms yra.įprasti. Tačiau, jei negalime duoti jam 
visko, tai iš to dar neseka, kad jis kitur turi eiti ieškoti ir to, ką 
galėtų rasti savoje aplinkoje. Priešingai, tėvų, auklėtojų ir visos 
visuomenės dėmesys turi' būti nukreiptas į tai, kad mūsasis jau
nimas kuo dažniau ir kuo ilgiau būtų kartu, kad kuo arčiau susi
gyventų ir pasijustų esą savos lietuviškos šeimos, lietuviškosios 
bendruomenės nariai.

Mokslo metai netrumpi. Jų metu jaunuomenė turi daug vargų 
bei rūpesčių, bet turi ir gražių visą gyvenimą prisimenamų momen
tų. Mūsų lietuviškosios bendruomenės būtų uždavinys siekti, kad 
šitie į jaunuolio sielą giliai Įsirėžia Įspūdžiai būtų kilę iš lietuviš
kos aplinkos, kad tie prisiminimai būtų lietuviški.

Visuomeninių reikalų, tiesa, yra daug, tačiau nėra nei vieno 
lygaus jaunuomenės lietuviškojo auklėjimo reikalui. O žiūrint i 
mūsų visuomeninį gyvenimą ne visada atrodo, kad tai teisingai 
įvertinama.

PROTESTO 
SUTIKTUVĖS 

CHRUŠČIOVUI
Kai Chruščiovo “Baltika” iš- 

puaukė Niujorko link, prasidėjo 
pasiruošimai protesto sutiktuvėm. 
AiujorKe buvo sudarytas 24 tau
tybių komitetas “American Ac
tion”, kurin įėjo ir uosto darbi
ninkų unija, turinti 35.000 narių. 
Jo pirmininku buvo išrinktas Jus
tin McCarthy. Bendru sutarimu 
buvo nustatyta plati protesto pro
grama. Pirmasis pasirodymas su- 
oragnizuotas sekmadienį, rugsėjo 
17 d., t.y. JAV konstitucijos die
ną; tai — automobilių vilkstinė 
su plakatais ir paskui pėsčiųjų ei
tynės gatvėmis pro bovietų Są
jungos, Kubos, JAR ambasados 
ir JT rūmus. Be to, nutarta pike
tuoti sovietų ambasadą Chruščio
vo buvimo metu ištisas 24 vai. ir 
demonstruoti gatvėmis kur tik va
žiuos Chruščiovas. Uuosto darbi
ninkų unija nutarė boikotuoti 
“Baltiką”, neiškrauti lagaminų ir 
neteikti jokių patarnavimų, net 
jei ir Valstybės Departamentas to 
prašytų. Unija taipgi kreipėsi su 
prašymu i Niujorko ‘miesto, vals
tijos ir valstybės valdžias leisti už
dengti Laisvės statulos veidą ge
dulo šydu, o visą statulą — juodu 
kaspinu praplaukiant Chruščiovo 
“Baitikai”. Paklaustas H. Truma- 
nas apie šiuos žygius, atsakė ne
pritariąs. Svečią reikią sutikti 
mandagiai, nežiūrint ar jį mėgsti 
ar ne. unijos vadai betgi atkirto, 
esą jis nepažįsta uosto žmonių,, 
kurie nepritaria nei Chruščiovui, 
nei jo-dariaem% aei-jo. idėjoms ir . 
užtat protestudja prieš jo atvyki
mą. Jų nutarimu bus boikotuoja
mas ir Jugoslavijos marš. Tito,
atplaukiąs “Queen Elizabeth” lai
vu.

Pavergtųjų'Europos Tautų Sei
mas atidarė savo sesiją Niujorke 
tą pačią dieną kaip ir JT — rug
sėjo 20 d. netoli JT rūmų Carne
gie Endowment International 
centre. Sesijoj dalyvauja: Albani
ja, Bulgarija, Čekoslovakija, Esti
ja, Latvija, Lenkija, Lietuva, Ru
munija ir Vengrija. 2.30 vai. p.p. 
pakeltos vėliavos ties posėdžių 
rūmais, daylvaujant minėtų pa
vergtų tautų atstovams ir miniai 
žmonių.

Į demonstracijų programą yra 
Įsijungę kubiečiai, pasiruošę pi
ketuoti Fidel Castro, ir žydai, ne
mėgstą Nasserio. Policijai tai su
daro didelį rūpestį. Niujorkan su
traukta 25.000 policininkų saugo
ti svetimų kraštų vadams bei pa
laikyti tvarkai. Demonstracijų 
ruošėjai yra pasižadėję rengti 
tiktai tvarkingas demonstracijas, 
kurias laiduoja JAV konstitucija 
ir perspėja visus dalyvius nekelti 
sąmyšio bei neduoti propagandi
nio ginklo sovietams. Visdėlto 
sekmadienį 2000 minia, daugiau
sia ukrainiečiai, demonstravusi 
prieš Chruščiovą, susidūrė su 
Niujorko policija ir keletas buvo 
suimta.

Savaitės įvykiai
Kongo painiavos išsirutuliojo į vakariečių • sovietų bloko susikir

timą Jungtinėse Tautose. Ikišiol abiejų pusių skirtumai buvo šiaip 
taip išlyginami gen. sekretoriaus Hammarskjold, bet pastaruoju me
tu padėtis Konge taip surizgo, kad ir pats gen. sekretorius pateko 
į ugnį i- sovietai JT Saugumo Tarybos posėdyje apkaltino jį dir- 
oant vakariečių pusei bei palaikant Lumumbos priešus. JAV ap
kaltino sovietus dirbant prieš JT bei darant Kongą sovietų satelitu. 
Afrikos.'kraštų atstovai irgi pasirodė esą linkę kaitinti gen. sekreto
rių; JAR atšaukė savo karinius dalinius iš JT kariuomenės Konge, o 
Gana ir Gvinėja pagrasino padaryti tą patį. Visdėlto, kai JAV patei
kė. Saugumo Tarybai rezoliuciją, išreiškiančią gen. sekret. Ham- 
.marskjoldui visišką pasitikėjimą, sovietai su lenkais pasiliko vieni 
ir pareiškė veto. Tada skubiai liko sušaukta JT nepaprastoji sesija 
svarstytu Kongo reikalų. Joje Af-< —------- ——-------- —--------
rikos-Arijos valstybės vieningai socialinių mokslų institutą Briu

sely. Grįžęs iš Belgijos 1949 m. 
Įstojo kariuomenėn ir joje tarna
vo iki 1956 m. Išėjęs Į civilinį gy
venimą, jis dirbo kaip žurnalistas 
ir dalyvavo tautinio sąjūdžio par
tijos veikloje drauge su Lumum
ba, Ileo, Kalonji ir kt. Kai 1949 
m. partija skilo dėl Lumumbos 
diktatorinių užmojų, Mobutu li
ko ištikimas pastarajam ir su juo 
dalyvavo derybose su belgų vy
riausybe Briusely dėl Kongo ne- 
oriklausomybės. Jis taipgi buvo 
Lumumbos vyriausybės kabineto 
nariu — valstybės sekretorių be 
portfelio, bet liepos mėn. grįžo 
kariuomenėn kaip , štabo viršinin
kas gęn Lundulos, buv. viršilos, 
vadovybėje. Mobutu yra nuosai
kus savb pažiūrose ir laikyseno- « 
je, šalininkas bendradarbiavimo 
su JT. Jis yra nusistatęs pavesti 
valdžią iki sausio 1 d. Kongo stu
dentams ir technikams, kurie bū
sią atšaukti iš užsienių. ‘

KAS NAUJO KANADOJE?

SVEIKIMS Ii TĖVYMĖS

Ateiviai, norį vykti už geleži
nės uždangos kaip turistai, per
spėjami susilaikyti, nes tų kraštų 
vyriausybių politika pasikeitusi. 
Iš Kanados i Lenkiją šiemet nu
vyko Tadeusz Koyer iš Montrea- 
lio, išgyvenęs Kanadoje 10 metų, 
ir buvo suimtas, čekoslovakijon 
nuvyko Milorad Cop ir buvo taip
gi suimtas Prahoje. Abu yra nau
jieji ateiviai, turį Kanados pilie
tybę. Kanados ųžseinio r. ministe
rija perspėja, kad tokiais atvejais 
ji ne visuomet galinti padėti.

Imigracijos suvaržymai įsiga
liojo nuo rugpiūčio 31 d. Vizų iš
davimas sustabdytas: kasyklų 
darbininkams, elektrikams, miš
kakirčiams, statybininkams, sta
liams ir dažytojams. Britų pilie
čiams vizos išduodamos ir toliau, 
tačiau jie perspėjami apie darbo 
sąlygas žiemos metu. Nuo rugsė
jo pabaigos vizos nebus išduoda
mos ir kitoms imigrantų gru
pėms: braižytojams, technikams, 
pramonės laboratorijų darbinin
kams, biuro tarnautojams, par
davėjams, ūkininkams. Išimtys 
bus daromos tiems, kurie bus ga-l

joj, Norvegijoj, Britanijoj, Aust
rijoj, N. Zelandijoj.

Rinkimus Į B. Kolumbijos par
lamentą vėl laimėjo socialinio 
kredito partija, vadov. W. A. C. 
Bennett, gaudama 32 vietas iš 52. 
Šį kartą ji neteko 6 atstovų, jų 
tarpe dviejų ministerių; balsui 
tojų nuošimtis sumažėjo iš 46 iki 
39. CCF partija pravedė 15 atsto
vų, turėjo — 10. Liberalai pra
vedė 4 atstovus, turėjo — 2. Bal
suotojų nuošimtis CCF partijos 
oakilo iš 28 iki 32, liberalų suma
žėjo iš 22 iki 21.

Sov. Sąjungos vyriausybė ke
letą kartų skundėsi, esą Kanados 
lėktuvai, žemai skraidydami virš 
sovietų laivų Atlante, kliudo ope
racijas ir sudaro pavojų susidur
ti. Kanados vyriausybė, ištyrusi 
skundus, įsakė laivyno ir aviaci
jos lėktuvams, atliekantiems 
žvalgybos uždavinius, neskristi 
perdaug arti sovietų laivų. Šie
met netoli Kanados krantų plau
kioja apie 100 sovietų laivų. Yra 
žinių, kad jie yra žvalgybos tar-

Brangūs lietuviai! Prieš kelias 
savaites aš atvykau iš Lietuvos. 
Laikraščio puslapyje aš noriu pa
sveikinti visus lietuvius, atskirtus 
nuo Tėvynės.

Aš atvežiau sveikinimus iš se
nojo Vilniaus, gintarinės Palan
gos, srauniosios Dubysos ir žilojo 
Nemuno. Prieš išvykstant į Va
karus man teko pabuvoti dauge
lyje vietų. Kalbėtis su įvairiausių 
profesijų žmonėmis. Ir jie visi 
prašė perduoti savo broliams štai 
ką: lietuvio dvasia dar nepalūžo. 
Lietuvio sąmonė sveika, jo šir
dyje Dievas dar gyvas. Bet lietu
vių tauta aimanuoja. Jau nekal
bant apie žemės turtus, kurie taip 
tironiškai buvo atimti, čia pat 
tvirtinant, kad tai daroma laisvu 
noru, dvasinis lietuvio turtas — 
tikėjimas persekiojamas iš visų 
pusių. Lietuvos ūkininkas kaip 
didžiausią šventenybę laiko paslė
pęs savo turėto, prakaitu ir aša
romis, o neretai ir krauju ap
šlakstyto, žemės plotelio doku
mentus. Lietuvis, kasdamas Ma
gadano auksą ir drėkindamas 
Kara-Kumo dykumą, rytais kry
žiumi save pažymėjęs, sukaupia 
jėgas dar dieną, dar savaitę išlai
kyti visus bandymus.

Man išvažiuojant, kaimynai 
žiūrėjo į mane su neslepiamu pa
vydu. Nė vienas manęs neatkal
binėjo nevažiuoti, išskyrus val
džios organus, kurie, išduodami 
išvažiavimo; leidimą, Įspėjo: “Gal 
ir neblogai pagyvensi, bet paken-

tesi, kol tau tarybinę dvasią iš
purtys”. Atseit, penkiolika metų 
mūsų Įtakoj išgyvenęs, ten būsi 
Įtartinas. Bet apsiriko net ir čia. 
Niekas man jos nepurto. Matyt, 
čia jau labai gerai supranta, kaip 
nepatvariai visiems ta dvasia 
Įkrėsta. ■■

Teko kalbėtis su grįžusiais iš 
Argentinos, Paragvajaus ir kitų 
šalių lietuviais. Neminėsiu jų pa
vardžių. Kaip jie žiūrėjo į mane, 
galintį išvykti! Jie prašė atvykus 
pasakyti, kad pėsti dabar eitų at
gal, bet jau vėlu.

Taigi, išvažiavau, kartu su pa- 
lydinčiaisiais ašarą nuo skruosto 
nubraukęs, ir perduodu laisviems 
lietuviams mūsų paslapčia išpuo
selėtą viltį, kad visoms kančioms 
turi būti galas.

Kazys Jurgaitis (ELI).
Red. pastaba: Autorius yra mo

kytojas, dirbęs sovietinėj Lietu
voj ilgesnį laiką ir prieš kelias 
savaites atvykęs V. Europon. Jo 
sveikinimai iš tėvynės ir sveikini
mas tėvynei perduoti per radiją 
ir i Lietuvą.

parėmė gen. sekretoriaus pozici
ją, bet nepritarė JAV pasiūlymui 
priimti naująsias Afrikos valsty- 
oes JT nariais nelaukiant papras
tosios JT sesijos. Jos taipgi pasiū
lė priimti rezoliuciją sudaryti 
specialiai JT komisijai, kuri ban
dytų suderinti Kongo politikus 
bei atstatyti vidaus politinę tvar-

IŠVIJO SOVIETŲ 
AMBASADORIŲ

Įvykiai Konge praėjusią savai
tę keitėsi beveik kasdieną. Prem
jeras Lumumba, pašalintas ir pa
reigų prez. Kasavubu aktu, nenu
leido rankų ir ėmė telkti savo ša
lininkus — parlamente ir kariuo
menėj, Pasiskelbęs ir prezidentu 
ir premjeru, gavo dalies parla
mento įgaliojimą suimti visus, be
sipriešinančius jo valdžiai. Savo 
galios betgi jis nepajėgė parody
ti: pats ouvo suimtas karinio da
linio ir po 3 valandų vėl paleistas 
gen. Lundųlos įsakymu, nepai
sant ankstjFej^or prez.; Kasavu
bu įsakymo. Nežiūrint Lumumbos 
nepaprasto miklumo, įvykiai pa
krypo taip, kad Leopoldvillės ka
riuomenė išėjo prieš Lumumbą, 
o pulk. D. Mobutu pasiskelbė per
imąs valdžią gelbėdamas Kongą 
nuo visiškos suirutės. Lumumba 
bandė organizuoti pasipriešinimą 
bei suimti pulk. Mobutu, bet ne
rado pritarimo Leopoldvillės ka
riuose. Leopoldo II kareivinėse, 
kur buvo nuvykęs, jis buvo už
pultas ir išsigelbėjo tiktai JT ka
rių dėka. Pulk. Mobutu įsakė so
vietų ir čekoslovakų ambasado
riams likviduoti savo įstaigas ir 
išvykti per 48 vai. Įsakymas buvo 
įvykdytas. Tuo tarpu Kasavubu 
šalininkai, įskaitant ir Katangos 
Tshombę, sutarė laikyti vieningai 
bei bendrom pastangom atstatyti 
Kongo vienybę, jeigu Lumumba 
nebus grąžintas valdžion. Lumum
ba betgi dingęs ar slapstęsis die
ną ar kitą, vėl pasirodė ir pareiš
kė susitaikęs su prez. Kasavubu, 
nors pastarasis tai paneigė. Lu
mumba ir toliau kovoja už val
džią. Jo giminaitis bandė nužudy
ti pulk. Mobutu, bet nepasisekė. 
Pulk. Mobutu pareiškė protestą 
JT, kad kliudo suimti Lumumbą.

KAS TAS MOBUTU?
Naujai iškilęs Kongo valdyto

jas pulk. Mobutu yra 29 m. am
žiaus vyras, baigęs gimnaziją ir

GERIAU MASKVA NEI ROMA?

vę Kanadoje ypatingus dartis, Įėjote, .nors oficialiai sakoma, 
-- - J ■ — - kad tai žvejybos laivai.reikalingus specialistų. Visada 

pageidaujami yra šių grupių imi
grantai: slaugės,* gydytojai, medi
cinos laboratorijų technikai, die
tos specialistai, mokytojai, buhal
teriai ir socialinių įstaigų tarnau
tojai. Taipgi visuomet laukiami 
asmenys atvykstą steigti verslo 
įmonių. Suvaržymai padaryti ry
šium su žiemos sezono nedarbu.

# •
Nedarbo apdrauda besinaudo

jančių skaičius šiemet padidėjo 
30% — skelbia statistikos biu
ras. Pernai liepos pabaigoje jų 
buvo 225.945, šiemet — 294.137.

Bedarbių skaičius 1960 m. vi
dury buvo palyginamai didžiau
sias JAV ir Kanadoj — 6.1% ir 
5% visų dirbančiųjų. Tokią sta
tistiką paskelbė JT tarptautinė

A. Laak, estas, kurį Maskovs 
radijas apšaukė naciu ir karo nu
sikaltėliu. rastas negyvas savo 
garaže Winnipege.* Pradžioje bu
vo manoma, kad pats pasikoręs, 
bet ėmus sklisti įvairiems gan
dams nutarta ištirti mirties prie
žastį. Jo žmona tvirtina, kad sa
vižudybės atveju jis būtų palikęs 
rašteli ir susijaudinusi kaltina ka
nadiečius: “Tie kvaili kvaili kana
diečiai! Jie nori skelbti visiems 
ir viską, ką tie rusai jiems sako”. 
Imigracijos ir IRO bylose nerasta 
jokių Laak nusikaltimų. Esą jis 
buvęs Tallino kalėjimo viršininku 
vokiečių okupacijos metu, bet ne
turėjęs jokių reikalų su politi
niais kaliniais.

Winnipego atitinkami pareigū
nai bei ekspertai nustatė, kad A.

at

Rusai pas 
saleziečius

Tarptautinėn olimpijadon
vyko ir gausi 107 asmenų sovietų 
grupė, kuri atitinkamo komiteto 
buvo apgyvendinta tėvų salezie
čių institute. Ten jie ėmė šeimi
ninkauti: nukabinėjo kryžius nuo 
sienų ir ėmė dalinti ateistines 
brošiūras saleziečių mokiniams ir 
kitiems, šeimininkai saleziečiai 
pasijuto labai, nejaukiai ir kreipė
si į kelionių biurą protestuodami 
prieš tokius turistus, o visą jų 
turimą literatūrą, ženklelius, už
rakino nuošaliame sandėlyje. Kai 
patyrė, kad atvyksta dar viena ru
sų turistų grupė, pranešė nutrau
ktą sutartį su kelionių biuru dėl 
nepramatytų aplinkybių.

JAV rinkiminiame vajuje iški
lo religinė kandidatų į preziden
tus priklausomybė. Ikišiol tas 
klausimas buvo užsimenamas pra
bėgomis, bet pastaruoju laiku, 
imant įkaisti rinkiminėms lenk
tynėms^ susidarė 150 kraštutinių- 
jų protestantų pastorių ir pasau
liečių grupė, kuri išėjo viešumon 
smerkdama senatorių Kennedy 
kaip pavojingą kandidatą į Bal
tuosius Rūmus, nes jis ... katali
kas. Vašingtone ji buvo suvažia
vusi slapto posėdžio, kur sustatė 
aštrų pareiškimą prieš sen. Ken
nedy. Vienas jų vadų, dr. L. Nel
son Bell, redaktorius dvisavait- 
raščio “Christianity Today”, pa
reiškė, esą perdaug protestantų 
palankiai nusiteikusių katali
kams, kurių politikai savo centrą 
turį Romoj. Roma gi esanti mažai 
kuo geresnė už Maskvą; Roma ne
sutinkanti su Maskva dėl savo me
todų panašumo. Bostono pasto
rius dr. Harold Ockenga palygi
no Kennedy su Chruščiovu — esą 
abu panašūs, nes abu “sistemos 
vergai”.

Kolektyvinis protestantų gru
pės manifestas sukėlė platų at- ir 
garsį. Prieš. jį

Eisenhoweris ir viceprez. Nixo- 
nas. Pakėlė balsą ir eilė protes
tantų teologų, kaip Niebuhr, Ben
net, kurie pasmerkė anos grupės 
laikyseną kaip prietaringą bei ne
pagrįstą. Vienas tos radikaliosios 
grupės vadų, pastorius dr. N. V. 
Peale, radijo ir televizijos kalbė
tojas, daugybės laikraščių bend
radarbis, respublikonas, paskelbė 
pasitraukęs iš anos grupės ir ma
nąs, kad katalikas, lygiai kaip ir 
visi JAV piliečiai, gali būti prezi
dentu. Apgailestaudamas savo 
dalyvavimą radikaliojoj grupėj, 
jis netgi pasisiūlė pasitraukti iš 
pastoriaus pareigų Niujorke, bet 
jo vyresnybė pasitraukimo ne
priėmė. Dr. V. Peale yra įtakin
gas asmuo JAV. Jo straipsniai 
kas savaitę pasirodo 196 laikraš
čiuose, jo radijo kalbos yra trans
liuojamos 60 NBC siųstuvų. Jis 
yra parašęs du veikalu, kurių ti
ražas pasiekė 4.000.000, o jo 
mėnraštis “Guideposts” yra pla
čiai skaitomas.

Radikaliosios protestantų gru-

rinkimų pusę ir sutelkti visus 
katalikų balsus Kennedžiui, net 
ir tuos, kurie ikišiol buvo nusista
tę balsuoti už Nixoną.

Prieš Kennedy buvo pradėtas 
platinti raštas — suklastota Ko
lumbo Vyčių priesaika, kompro
mituojanti jo kandidatūrą i prezi
dentus. Kolumbo Vyčių vyr. tary
ba kreipėsi i teismą, ir tos prie
saikos platintojas King suimtas.

Venezūelos sostinėj' Karakas 
kariuomenės kapitonas, kurio pa
vardė neskelbiama, su 20 karei
vių bandė nuversti prėz. Betan
court valdžią. Ryto 3 vai. jie Įsi
veržė radijo siotin ir pradėjo 
skelbti, kad “komunistinė” Be
tancourt valdžia esanti nuversta 
ir ragino tautą sukilti. Jo “suki
limas” betgi pasibaigė, kai atvy
ko kitas kariuomenės ginkluo
tas dalinys ir suėmė kapitoną su 
20 kareivių. Tai rodo, kad P. 
Amerikos kraštai tebėra nepasto
vūs. Pastovumo tebesiekiama. 
Amerikos kraštų užsienio r. mi
nisterių konferencijoj, įvykusioj 
Bogotoj, buvo nutarta imtis re
formų politiniame ir ūkiniame 
gyvenime. JAV tiems planams pa
žadėjo $500 mil. Tai tik pradžia 
JAV paramos P. Amerikos kraš
tams.

DIDĖJANTIS MAŽŲJŲ 
VAIDMUO

JT sesijos proga gen. sekreto
rius Hammarskjold paskelbė me
tinį pranešimą, kuriame pabrėžė 
būtiną reikalą JT organizacijai iš
likti neutraliai, nesidėti nė prie 
vieno bloko. JT politika turinti 
būti saugomoji — budėti, kad 
niekur nesusidarytų tvarkančios 
jėgos tuštuma, viliojanti komu
nistinį ar antikomunistinį bloką. 
Kur tokia tuštuma atsirandanti, 
kaip Konge, JT turinčios užpildy
ti ir tuo būdu išjungti areną, kur 
galėtų susidurti abu blokai. To
kioj JT laikysenoj esančios ypač 
reikšmingos mažosios valstybės, 
kurios visos drauge galinčios ge
riau atstovauti pasaulio reikalus 
nei pastovūs Saugumo Tarybos 
nariai. Gen. sekretorius taipgi iš
kėlė pavojingumą ūkinių blokų, 
veikiančių šalia JT. Esą jie silp
nina bendrą tarptautinį bendra
darbiavimą ir kliudo JT įgyven
dinti didesnį politinį pastovumą.

Panaikinami politrukai sovietų armijoj?
Sov. Sąjungos gynybos vicemi- 

nisteris ir sausumos kariuomenės 
vadas marš. A. GreČko paskelbė 
karių laikrašty “Raud. žvaigždė” 
naujus nuostatus, liečiančius ka
rinį ir politinį parengimą. Esą 
nuo šiol už visapusišką parengi
mą būsią atsakingi tiktai karinin
kai. Politrukai visai neminimi 
Esą toks patvarkymas atėjęs iš 
kompartijos c. komiteto, kuriam 
rūpi didesnis karių politinis są
moningumas ir vieningumas. 
Maršalas cituoja Leniną, sakiusi, 
esą vieno Žmogaus vadovybė 
esanti geriausias būdas sudraus
minti karinius dalinius ir pabrė- bendro plano.

das būsiąs atsakingas komparti
jai ir sovietinei vyriausybei už 
nuolatinį dalinio parengtį. >

Nuostatuose taipgi minimos 
taisyklės kaip sovietu karys turi 
elgtis pakliuvęs priešo nelaisvėn 
karo metu. Esą jis niekad negali 
pasiduoti, išskyrus atvejus, kai jis 
nepajėgia: sužeistas ar apsvaigin
tas bei sutrenktas.

Londonas. — Buv. premjeras , 
Eden pareiškė, kad laisvasis'pa
saulis yra didesniame pavojuje 
nei betkada po 1939 m. Esą jis 
turi bendrus tikslus, bet neturi
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RELIGINIAME PASAULYJE
• Katalikų skaičius JAV spar

čiai auga. Pasak sociologo dr. D.

43.650.000. Per pastarąjį dešimt
metį katalikų skaičius padidėjęs 
35.8%, o JAV gyventojų skaičius 
— 16.6%. Katalikų pasauliečių 
skaičius auga keturis kartūs grei
čiau nei seminaristų ir seserų, 
dukart greičiau nei kunigų ir be
veik keturis kartus greičiau nei 
parapijų. Dėlto esą reikia plačiau 
panaudoti pasauliečius bažnyti
niame gyvenime.

• Katalikų universitetų rekto
rių suvažiavimas įvyko Rio de Ja
neiro. Jame dalyvavo ir Kinijos 
treintinys Paulius Ju-Pin, Nanki- 
no arkivyskupas, gyvenąs užsie
niuose nuo 1937 m* Jis buvo grį
žęs savo vyskupijon 1946 m., bet 
už 3 metų vėl. turėjo pasitraukti. 
Dabar jis yra paskirtas Formo- 
zon steigti Fu-jen katalikų uni
versiteto. Ikišiol jis daugiausia

7 • gyveno JAV, rūpindamasis kinie
čių tremtinių šalpa. Naujajam 
un-tui popiežius Jonas XXIII pa
skyrė $100.000, o Bostono kar
dinolas Cushing pažadėjo $900.- 
000. Katalikų skaičius Formozo- 
je per pastarąjį dešimtmetį iš 
5000 išaugo iki 200.000, o kunigų 
skaičius — iš 40 iki 500. Didelę 
dalį sudaro tremtiniai iš raud. 
Kinijos, bet pastaruoju laiku ka
talikybę priėmė ir daug vietinių 
gyventojų. Pasak arkiv. Ju-Pin, 
beveik visi profesoriai, verslinin
kai, generolai ir politikai priėmė 
Kristų.

• Vargingas darbas misi j eme
riui Kolumbijoj. Pasak vieno 
šveicarų kunigo, dirbusio Kini
joj, jis netgi sunkesnis nei Kini
joj. Esą ir geresnių salų, bet apie 
El Rosario — tikras misijų kraš
tas. Ten visi iš vardo katalikai, 
bet savo tikėjimą parodo tiktai 
krikšto, pirmosios Komunijos, 
kaikurių švenčių ir kartais san
tuokos atvejais. Kunigo pastan
gos stiprinti religinį gyvenimą 
trukdomos: partijų ir asmenų, 
kurie tam priešfhgiV girtaujančių 
mokytojų, tarnautojų: veiklių 
turtingų Amerikos , sektų; viešo 
padorumo stoka: žmonių nepasi- 
tikėjimas. Per pastaruosius kele
rius metus esą padaryta pažan
gos: sumažintos parapijos, atsta
tyti apgriuvę dievnamiai, įvestos 
populiarios liturginės pamaldos, 
sustiprintas tikybos mokymas.

• “Karmeličių dialogas” — fil
mas laimėjo tarptautinę katalikų 
kinematograf ij os biuro p r emij ą. 
Jis buvo paruoštas pagal G. Bar- 
nanos to pat vardo dramą. Pre
mija buvo Įteikta Venecijoj vie
tinio kardinolo G. Urbani. kur 
Įvyko filmų festivalis dalyvau
jant Įvairių tautu delegacijoms.

• Katalikų negrų kunigų JAV 
yra 111. kurių 36 — pasauliečiai, 
75 vienuoliai. Šiemet buvo išven-

tinta 12: 11 vienuolių ir 1 pasau
lietis; keturi jų yra atsivertėliai.

• Teologijos mokykla pasaulie
čiams veikia Niujorke. Mokslo 
metus šiemet ji pradeda rugsėjo 
26 d. Pernai ją lankė 400 pasau
liečių. Atitinkamas diplomas iš
duodamas baigusiems 4 metų 
kursą. Mokyklon priimami ir pe- 
katalikai; jokio mokslo pažymė
jimo nereikalaujama. Vadovauja 
tėvai domininkonai.

• Kanados katalikų vyskupai 
Darbo Dienos proga paskelbė, ga- 
nytojirų laišką tema “Darbinin
kai ir imigracija”. Jame kreipiasi 
jie ypač į darbininkus, kviesda
mi priimt iateivius su meile. Esą 
ikišiol, aplamai, darbininkai žiū
rėjo į ateivius su, simpatija, ta
čiau kėlė ir priekaištą: kam įsi
leisti svetimšalius, kai savieji 
darbo neturi. Vyskupai primena 
žmogaus teisių deklaraciją, sa
kančią, kad nįekas sauvatiškai 
negali būti verčiamas atsisakyti 
savo pilietybės arba būti kliudo
mas ją pakeisti ir paaiškina, jog 
teisingumas reikalauja Kanadą, 
tokį platų kraštą, sudaryti sąly
gas gyventi ateiviams, turintiems 
blogesnes sąlygas už kanadietį 
bedarbį. Kiekvienas asmuo esą 
turi teisę emigruoti, jei verčia 
ūkinės sąlygos, ir to krašto val
džia negalinti uždrausti, o tik 
tvarkyti emgiraciją. Imigracijos 
kraštai negalį atstumti tokių imi
grantų, nors galį juos atitinka
mai tvarkyti. Taipgi vyskupai 
dėkoja darbininkams, jų organi
zacijoms, darbdaviams^ gynu- 
siems naujuosius ateivius nuo iš
naudotojų ir kveičia . ateityje 
skleisti krikščioniškos brolybės 
dvasią. Nugalėti siaučiančiam 
nedarbui jie ragina remti visų 
valdžios organų pastangas šia 
linkme.

• Žydų misijonierių akademiją 
Jeruzalėj planuoja judaizmui 
plėsti sąjunga. Ji kreipėsi i Izra
elio vyriausybę, prašydama fi
nansuoti šį planą, (^Jeruzalės ra- 
binatą paprašė suprastinti per
ėjimą Mozės tikybom Ligšioliniai 
nuostatai esą reikalauja laukti iš
tisus metus.

• Islamo tikybos skelbimas 
Turkijoj pastaruoju laiku vėl var
žomas. Radiofonas gerokai ap
karpė religines programas. Šau
kimas maldai visai nubrauktas: 
pasakojimas apie Mahometo gi
mimą leistas tik 4 kartus per me
tus didžiųjų švenčių proga; Kora
no skaitymas leistas tik penkta
dieniais po 15 min.

•Suėjo 50 metų nuo Pijaus X 
dekreto, leidžiančio ankstyvą vai
kų Komuniją. Pirmaisiais krikš
čionijos amžiais Komunija buvo 
duodama ir mažiems vaikams. 
Vėliau betgi pirmosios Komuni
jos amžius buvo nukeltas iki 14, 
paskui — 18 metų.

Vienintelis lietuviškas RESTORANAS 
Toronte - "EUROPA"

756 QUEEN ST. WEST — prie Gorevale - Claremont Sts. TEL. EM. 6-0091
LIETUVIŠKI IR KITI EUROPIETIŠKI VALGIAI, gaminami prityrusių 

virėjų iš šviežių produktų. Prašome užeiti ir įsitikinti.
Atidaryta kiekvieną die...; nuo 6 vai. ryte iki 8.30 vai. vakaro , 

Sav. J ir F. JONYNAI •

ATLANTA MOTORS
39 Advance Rd. • Toronto - Islington

Generalinis automobilių tais mas, nemokamas darbo apskaičiavimas. 
VISI DARBAI GARANTUOJAMI. • LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Darbovietės telefonas BE. 9-7939. ' Namų telefonas LE. 2-2327.

VYT. STOCKUS
39 Advance ?<«>. randasi 5 blokai į pietus 

. nuo Bloor važiuojant Islington Ąve.

PATERSON AND WARD LTD.
PLUMBING and HEATING

NAUJI DARBAI • PAKEITIMAI • PATAISYMAI.
8 Brentwood Road North, Toronto 18, Ont.

Telefonas BE. 2-0642
PETER KARN, kompanijos atstovas (kalba lietuviškai), 
skambinti vakarais telefonu RO. 7-7662.
DARBAS ATLIEKAMAS REGISTRUOTŲ PLOMBERIŲ.

ED MASIOKAS TELEVISION SERVICE 
Skambinkite nuo 7 vai, ryto iki 11 vai. v.

Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.

TAISOMI TELEVIZIJOS aparatai, HL FL, 
visų rūšių Ra(jijo patefonai.

25% nuolaida Š^Umolempom3
Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

Telefonas ME. 5-5210
alburn...............Rim i ■ ■■ ........ .......... .......... .. ........................ ...................................... i
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NAUJO ISTORIJOS 1AP0 AKIVAIZDOJE
DR. S. BAČKIO KALBA, PASAKYTA VII-toje KANADOS LIETUVIŲ DIENOJE I960 M. 

RUGSĖJO MEN. 4 D., TORONTE
(Pabaiga)“ŠI UŽTVARA TURI

BŪTI PANAIKINTA”
Salią Žalgirio mūšio sukakties 

mes šiandieną minime ir d vide-1 
šimt metų sukaktį lietuvių tautos 
vieningo ir nepalaužiamo pasiry
žimo kovoti dėl Lietuvos valsty
bės laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo po 1940 m. birželio 15 
d., kai Sovietų armija Lietuvą 
okupavo ir kai vadinamasis liau
dies seimas, diriguojamas Mask
vai parsidavusių kelių komunistų, 
su sovietų armijos pagalba, nu
tarė 1940 m. liepos 21 d. Lietu
voje Įvesti tarybinę santvarką, ir 
Lietuvą įjungti Į Sovietų Rusiją. 
Kartu minime ir dvidešimt metų 
sukaktį viešo JAV 1940. VII. 23 
d. parešikimo, kad JAV nepripa
žins Lietuvos ir Pabaltijo kraštų 
okupacijos ir priverstinio jų įjun
gimo į Sovietų Sąjungą.

Šiemet, prieš 12 dienų, JAV 
Valstybės Departamentas, atsaky
damas į Lietuvos Atstovo JAV 
1960 m. liepos 28 d. memorandu
mą, pakartotinai pareiškė, jog 
“JAV žmonės ir Vyriausybė tebė
ra giliai susirūpinę Lietuvos‘liki
mu ir laukia tos dienos, kada Lie
tuvos žmonės vėl galės vykdyti 
savo valstybines teises ir pasi
rinkti pagal savo valią politinę, 
ekonominę bei kultūrinę san
tvarką”.

Tai yra naujas Įrodymas, jog 
mes savo kovoje nesame vieni, 
bet mūsų pasiryžimo kelyje mus 
palaiko ir romia laisvasis pasau
lis. Tai yra geriausias atkirtis Į 
vadinamąją okupuotoje Lietuvoje 
šiemet minėtą tarybinės santvar
kos dvidešimts metų sukakti, ka
da galime tvirtinti, jog laisvasis 
pasaulis nepripažino ir nepripa
žįsta Lietuvos okupacijos.

Visi gerai žinome 1940 metų 
Įvykius. Svarbiausias dalykas, ku
ri visuomet turime pabrėžti, tai, 
kad niekuomet lietuvių tauta. ko
munistų vadinama liaudis, nebū
tų norėjusi ir nebūtų nutarusi 
Lietuvoje Įvesti tarybinę santvar
ką. Jinai niekuomet nebūtų norė
jusi taip pat Įsijungti i Sovietų 
Rusijos respublikų sąstatą. Tą 
mūsų teigimą patvirtina 1940 nf. 
liepos 22 d. “Vyriausybės žinio
se” 719 nr. 519 ir 520 psl. pa
skelbti dokumentai, kuriuos pasi
rašė Justas Paleckis ir V. Krėvė - 
Mickevičius. Pirmasis tų doku
mentų, nr. 5743. kalba apie ‘'Ta
rybų santvarkos” Įvedimą; ant
rasis jų, nr. 5744, pavadintas 
“Lietuvos Įstojimo i Sovietų So
cialistinių Respublikų sąstatą de
klaracija". Šis antrasis dokumen
tas visu šimtu nuošimčių patvir
tiną, kad tik Raudonosios Armi
jos ir Sovietų Sąjungos jėga Lie
tuvoje buvo Įvesta Tarybų san
tvarka ir kad tik dėl to Lietuva 
turėjo įsijungti į Sovietų Rusijos 
Respublikų sąstatą, štai tų doku
mentų atitinkamos vietos: “Jei 
Lietuvos liaudis galėjo savo šaly
je Įsteigti vienintelę teisingą vals
tybės santvarką — sovietinę san
tvarką, tai visa yra tik Sovietų Są
jungos dėka: 2. Dabar liaudis, ga
lingosios Raudonosios Armijos 
padedama, nuvertė smetoniškųjų 
pavergėjų jungą ir įsteigė savo 
Valstybėje Sovietų Valdžią”.

Antras dalykas, kurį turime pa
brėžti yra tas, kad Sovietų Rusi
ja nuo pat 1917 m. revoliucijos 
ne tik Rusijoje norėjo Įvesti so
vietinę santvarką, bet siekė ją 
Įgyvendinti visame pasaulyje. 
Tai yra imperialistinis rusų ko
munistų teritorinės ekspansijos 
nuolatinis tikslas, štai ką “Izves
tia” 1918 m. gruodžio 25 d. nr. 
rašė: “Estija, Latvija ir Lietuva 
yra ant mūsų kelio į Vakarų Eu
ropą. Jos skiria Sovietų Rusiją 
nuo revoliucinės Vokietijos, ši 
užtvara turi būti panaikinta. Rau
donasis rusų proletariatas priva
lo turėti galimumo pagyvinti Vo-

kietijoje revoliuciją. Be to, Bal
tijos jūros užkariavimas leis So
vietų Rusijai pagreitinti.Skandi
na vų kraštuose revoliuciją. Rei
kia, kad Baltijos jūra taptų So
vietų revoliucijos jūra”. .

Kiek vėliau komunistų vadas 
Zinovjev, 1920 m. tvirtino: “Už 
metų visa Europa bus komunisti
nė ir kova bus perkelta į Ameri
ką, Aziją ir kitas pasaulio dalis”.

MŪSŲ VEIKSNIAI
Visi mūsų veiksniai ėjo ir eina 

pareigas, kaip jiems įmanoma. 
Jie padarė ką galėjo, žinodami 
kas galima ir kas ne. Visi esame 
vieningi svarbiuoju klausimu — 
siekti Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo. Jei mūsų 
galvojimai skiriasi taktikos, me
todų klausimas — tai yra tik 
techniški dalykai, kuriais galima 
susitarti. Jei atsiranda naujų 
veiksnių ir jei jie atlieka ar gali 
atilkti ko kiti neatliko, ąr nega
lėjo atlikti, džiaukimės jų žy
giais. Svarbu mums .kasdieną ieš
koti naujų kelių, reformų, neuž- 
kietėti senose, • neliečiančiose 
principų, pažiūros ir budėti, kad 
visa Lietuvos interesams būtų 
palenkta.

Galimas dalykas, kad už kelių 
ar daugiau metų pasaulio vaizdas 
pasikeis. Tuo atveju pasikeis ir 
Lietuvos padėtis. Visi, kam rūpi 
ateitis — ieško, kaip geriau or
ganizuotis, stiprintis ir veikti. 
Mes negalime atsilikti nuo pasau
lio Įvykių raidos ir su. jais susi
jusių gyvenimo reformų. Nega
lime reikalų spręsti, kaip mes 
juos anksčiau sprendėme, šian
dieną lietuviai tvirtai stovi ant 
kojų, ką parodo, plačiau nekal
bant, ir Kanados Lietuvių Die
nos, jūsų vadovybių pasimatymai, 
žygiai vyriausybės sluogsniuose.- 
Padėčiai keičiantis turime per
žiūrėti mūsų darbo inventorių. 
Turime pataisyti kas negera, 
įtraukti naujų jėgų į darbą, veik
ią plėsti ir išlaikyti lietuvybės ir 
lietuvių veiklos ugnį. Siekime, 
prisidėkime visi prie kuriamojo 
darbo, negaiškime laiko ginčuose. 
Juk Maskvos imperialistinis ko
munizmas nepakitėjo. Prieš 60 
sovietų stovinčių Europoje divi
zijų, Š. Atlaftto S-ga turi tik 22 
'■divizijšfšr KėSSMHf: liečia^Tie tik 
Lietuvos bei pavergtų kraštų gel
bėjimą, bet ir gelbėjimą nuo ko
munistinio imperializmo viso pa
saulio, jo dvasios turtų lobyno, 
krikščioniškosios civilizacijos.

KAS LEMS ATEITI? • 'rSį'
Sovietų Rusija siekė, siekia ir 

sieks komunizmo pergalės pasau
lyje. Komunizmas nėra tik vieno, 
ar kito krašto industrializacijos 
metodas, bet režimas, siekiąs savo 
šūkius gyvenime realizuoti. Gar
sieji planavimai, penkmečiai So
vietų Rusijoj yra komunistų par
tijos noras išlaikyti vyravimą 
krašto viduje ir komunzimo plėt
rą užsienyje. Nėra nei “pacifiz
mo" nei vadinamos “liberalizaci- 
jos" sovietiniame režime. Komu
nistų parti jos centro komitetas 
tik metodus nuolat kaitalioja, nes 
tokia jo prigimtis. Iliuzija yra 
tikėti, kad naujos jėgos Sovietų 
Rusijoje padėtį pakeis ir privers 
Maskvą kalbėtis su Vakarais. 
Kaip buvo, taip tebėra viskas ko
munistų partijos rankose, viskas 
centralizuota. Jei teroro mažiau, 
tai tėra tik politinio aparato ra
cionalizacijos padaras. Jei naujos 
socialinės klasės sovietiniame re
žime formuojasi, tai jos vistiek 
yra komunistinėje dvasioje ir dis
ciplinoje. Komunistų partija yra 
visur ir jos rankos pasiekia bet- 
kokią žmonių veiklą komunisti
niame režime. Sovietų Rusijoje, 
Raudonojoje Kinijoje visa politi-

ka yra kom. partijos centro ko
miteto monopolis.

Žmonijos ateitį nulems kasdien

monė spalvotų tautų tarpe, nauju 
metodų įgyvendinimas sovietinė
je santvarkoje bei rusų-kiniečių 
santykių keitimasis ateityje. Vi
sur kalbama apie vertybių perkai
nojimą ir pirmenybių suteikimą 
vienokiems, ar kitokiems intere
sams. Viskas priklausys, kam pir
menybes suteiks Vakarų pasaulis 
ir ką jis pasirinks, žmonijos atei
tis lygiai priklausys nuo atsitiku
siųjų kraštų pažangos, technikos 
priemonių panaudojimo pasauly
je, spalvotųjų tautų laikysenos 
baltųjų žmonių atžvilgių. Komu
nistiniame režime progresas vyks
ta mobilizacijos, prievartos keliu, 
laisvame pasaulyje — privačia 
iniciatyva, pasišventimu, gera 
valia.

AUGA RUSŲ SKAIČIUS 
LIETUVOJE
Kalbėdami apie pasaulinę pa

dėtį meskime žvilgsnį ir kas oku
puotoje Lietuvoje dedasi. Ten, at
rodo, sovietams nepergeriausiai 
klojasi- S m- liepos d. Vilniuje 
iš Maskvos atvykęs Suslovas be? 
jo tarnai, su Sniečkum priešaky
je, teigė, įog reikai kovą vesti 
prieš “buržuazinės, nacionalisti
nės ideologijos liekanas”. Sovietų 
kova prieš Bažnyčią didėja, stip
rinama ateistinė propaganda ir 
bendrai propaganda prieš Vaka
rų kraštus, ypačiai prieš JAVals- 
tybes. Tremtinių - pabėgėlių visas 
pastangas ir jų veikėjus sovietai

stengiasi diskredituoti, o iš kitos 
pusės nori santykius užmegzti su 
tremtiniais. Mūsų atkirtis į tai 
yra, buvo ir bus tas pats — Lie
tuva ©rya ir mes visi tikime į jos 
prisikėlimą. Jei santykius už
megzti sovietai nori ir leidžia su 
tremtiniais, tai tam, kad nelaimė
ję tarptautinėje plotmėje Lietu
vos okupacijos pirpažinimo, jie 
galėtų pasakyti, jog tremtiniai 
patys faktinę padėtį pripažįsta. 
Lietuviai negali aplinkiniais bū
dais sovietų kėslams tarnauti, kai 
kova vedama už Lietuvos, lietu
vių tautos egzistenciją. Tarybų 
santvarką komunistai Lietuvon 
tegalėjo įvesti, kaip Sniečkus šį 
pavasari dar patvirtino, tik Mas> 
kvos dėka.

Mums neįmanoma ramiai laiky
tis, kaip sovietų statistika parodo, 
jog 1959 m. gale Lietuvoje buvo 
tik 2.151.000 lietuvių, o rusų 231.- 
000, t.y. 8,5% ir, kaip žinome, 
1939 m. jų Lietuvoje tebuvo tik 
67.000, t.y. 2,2%. Neįmanoma ne
sijaudinti^ jei Rusijoje lietuvių 
yra 175.000t kada 1939 iri. tebu
vo tik 32.000. Tie skaičiai paro
do, kad sistemingas lietuvių tau
tos naikinimas eina Lietuvoje. 
Akivaizdoje šio reiškinio ir eko- 
konominės Lietuvos išnaudojimo, 
mes, laisvojo pasaulio lietuviai, 
turime veikti ir laimėti vis dau
giau ir . daugiau simpatijų bei 
mums palankių pareiškimų iš Va
karų pasaulio. Reikia veikti Va
karų pasaulio viešąją opiniją, kad 
būtų sustabdyti persekiojimai, iš
naudojimas Lietuvoje ir kad mū
sų byla būtų nuolat aktuali. Kad 
būtų lengviau tai pasiekiama, tu
rime savitarpyje veikti vieningai 
ir kaskart vis daugiau Lietuvai 
draugų laimėti. Tarp visuomenės 
ir veiksnių santykiai turi stiprėti.

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

MATYSIME LIETUVĄ
MŪSŲ!
Mes turime prisimintbir mūsų 

rezistentų aukas, jų pralietą 
kraują ir jų pavyzdžiu stiprinti 
rezistencijos dvasią tiek lietuvy
bei išlaikyti, tiek kovai už Lietu
vos laisvę. Gal jau pavargome be-

dirbo 37 metus ligi Lietuvos pri
sikėlimo ir jos nepriklausomybės 
paskelbimo. Nejaugi mes turėda
mi šimtus, tūkstančius inteligen
tų ir šiaip geros valios žmonių 
nebesudarysime talkos Lietuvos 
laisvės baruose dirbti? Taip, pa- 
pasišventėlių ir jaunimo ir vyres
nės kartos eilėse atsiras, tik dau
giau entuziazmo, vieningumo ir 
disciplinos žodžiuose ir veiksmuo
se. Mes priklausome ne mūsų am
žiui, bet istorijai. Kiekvienas tu
ri įnešti savo dalį ir nesiliauti 
tvitrinti, jog lietuvis laisvės trokš
ta ir jos vertas yra.

Adomas Mickevičius, 1848 m. 
rašė: “Kančiomis jaunų lietuvių, 
užmuštų pagaliais, mirusių ka
syklose ar tremtyje, gelbėk mus 
Viešpatie”, o 1844 m. jis saike: 
“Pasitikėk Dievu, ir mes matysi
me Lietuvą, mūsų Lietuvą, o ne 
Maskvos Lietuvą”. -

Laivasis pasaulio lietuvis šian
dieną tą pat sako, o tyliai širdy
se kartoja ir mūsų broliai krašte. 
Tai yra mūsų visų Credo.

Red. Antraštės redakcijos.

Daugeliui dabar

Dirbtiniai Dantys
malonesni '

FASTEETH, malonūs šarminiai (be rūgšties) 
milteliai, daug geriau išlaiko dirbtinius Gon
tis. Valgyti ir kalbėti daug laisviau tik trupu
ti uždulkinus FASTEETH milteliu. Nesijaus jo
kio koučuko skonio bei sulipinto jausmo. Pa
naikins "plokštelių kvopg" (dantų kvapą). Rei
kalaukite kiekvienoje cheminių gaminių par
duotuvėje.

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Kitam kampe po improvizuota' 
iš nulūžusio propelerio lempa sė
dėjo Daummann ir įeit. Kersten, 
kuris buvo dar tik trys dienos su 
mumis. Visi buvo čia, net ir Bully 
Kųrz. Meissnęr buvo užsivilkęs 
savo geriausią'jmiformą ir telau
kė tiktai automobilio.

— Taigi, mano mieli ponai, — 
tarė jis, — ar jūs -turit ką nors 
sugalvoję šiam vakarui? Jeigu ne, 
tai gal visi sųsimestume vakarui Į 
kantiną, taip apie penkias; . ką?

— Labai gera mintis, — prita
rė Robert. — jau gana ilgas lai
kas kaip mes ten nebuvom. Pa
uškini pagaliau nors kartą kaip 
reikiant. Mūsų gražuolės belauk
damos jau stalų kampus prarymo- 
jo.

Neubert nutraukė žaidimą ir 
ragino kitus priimti grupės vado 
k vietini ą. Visi pritarė ir mes su
tarėm susitikti pe nktą valandą 
Versalio kantinoje.

Vertė P. BKA-KAS

įvairus siuntiniai
A • . .. • ■■■•......................................

I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame ADA D A ČTII JSsV sudarytus ir apdraustus Jvai- 
paprastu ir wlxV r Ab I U rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsta, 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. '

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

d

LIETUVIŲ IŠTAIGA -----

BALTIC EXPORTING CO. ■
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098 

SKYRIAI:
165 Cannon St. E, Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Praia V. Jurafth. 
M Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia BL VemkevWene. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

Kaip paprastai, dalykai dažnai 
visai kitaip susiklosto, negu pla
nuojama. Vos spėjau apsirengti, 
kai suskambėjo telefonas. Kitam 
gale buvo Kiks — vienas iš rašti
nės personalo.

— Suradai nors vieną kvailą 
avi prie telefono. Kas dega?

— Atėjo dar vienas Įsakymas 
pakilti. 7: ; J

— Po kelmais! Kur?
— Laisvos dvikovos tarp Ver

salio ir St. Germain. Thunder
bolts apšaudo mūsų kelius.
-t-Kada pakilti? •
— Kaip galima greičiau. Iš me

chanikų yra gautas atsakymas 
kiek lėktuvų jie spėjo paruošti.

—Gerai! Už penkių minučių 
būsime ore su kokia dvylika lėk
tuvų... v;

Greitai užsimoviau ant savo ge
riausios uniformos kombinzoną, 
persijuosiau diržu su pistoletu ir 
pasiėmiau kompasą. Nieko nuo
stabaus: kartais lakūnai anksti 
rytą išskrisdavo net su pižamo
mis. Bet dabar buvau įpykęs. Iš
eidamas trenkiau durimis, kad 
net langai suskambėjo. •

Nėra ko pasakoti apie susirėmi
mą: kovojom maždaug kaip ir pa
prastai panašiose aplinkybėse. 
Thunderbolts buvo perdaug užsi
ėmę apšaudydami kelią tarp St. 
Germain ir Evreux ir nepastebėjo 
vokiečių naikintuvų. Mes juos 
užpuolėm, išsklaidėm ir įsiveržė
liai turėjo gelbėtis bėgdami. Vie
nas pasiliko degti ant žalios pie
vos. Viskas būtų buvę gerai, bet 
aš iš to įkarščio pasilikau ties 
priešininku perilgai. Jie susilau
kė pagalbos ir man reikėjo čiupti 
storąjį lazdos galą. Mano baltasis 
Nr. 1 pradėjo degti ir reikėjo iš
šokti. Penktą kartą trijų savaičių 
laikotarpyje kabojau su para
šiutu.

6000 pėdų augštyje siūbavau 
virš nedidelio miestelio. Nesijau
čiau gerai. Buvo vaikų juokas nu
sileisti laukuose, bet tokioj vie
toj? šalti ir karšti šiurpuliai bė
giojo per nugarą. Gąsdino tie sto
gai. Parašiutas galėjo užsikabin
ti ant kuriokamino ar stogo kam
po ir mane, nors smarkiai apsi
daužiusį, dar galėjo išgelbėti gais
rininkai. Tačiau daugiau grėsė

parašiuto užsikabinimas ir per- 
plyšimas. Tada paprastai mažai 
vilties išsigelbėti krentant apie 
trisdešimt pėdų ant grindinio.

Apačioje žmonės mane paste
bėjo ir pradėjo bėgioti mojuoda
mi rankomis. Lengvas vėjelis ne
šė išilgai plačios gatvės. šieš tiek 
laimės mano pusėj e. galvojau, 
žiūrėdamas kaip mano parašiutas 
laikosi vienodai tarp dviejų na
mų eilių. Žemė visai, priartėjo ir 
gale gatvės pasirodė apvali aikš
telė. Rodėsi, kad per paskutinius 
tris šimtus pėdų namai kilo ma
nęs pasitikti. Atsimušiau smarkiu 
smūgiu ir jaučiau, kad mane vel
ka. Tačiau padedančios rankos 
buvo ten pat. ir greitai buvau at
leistas nuo parašiuto virvių. At
merkiau akis ir žiūrėjau išsižio
jęs. Prie manęs stovėjo nemažiau 
išsižioję ir žiūrėdami i mane kaip 
iš mėnulio atvykusi Fred Gros- 
sen ir Dammann. Aplinkui pakilo 
didelis nesulaikomas klegesys ir 
juokas. Paraudę veidai kratėsi už
springdami ir burnos gaudė orą. 
Mano, draugai net pritūpdami ne
galėjo sustoti juoktis. Aš stovė
jau ant Versalio kantines laiptų 
ir dar buvo tik penkios minutės 
po penkių. Jie išvyko anksčiau ir 
nedalyvavo paskutiniame skridi
me. o dabar dar tik rinkosi kan- 
tinon. -i?; o, <7 <•

Jau kelios dienos kaip dideli 
parašiutininkų kiekiai iš Skymas- 
ter lėktuvųzbuvo metami i St. Lo 
apylinkes. 'Sąjungininkai, kaip ir 
vokiečiai ankstyvesniaisiais me
tais, naudojo daug sklandytuvų. 
Paprastai vienas Bristol Blen
heim bombonešis vilkdavo apie 
tris sklandytuvus, kurių kiekvie
name buvo nuo šešiasdešimt iki 
šimto pilnai ginkluotų karių. At
skridus į nusileidimo vietą, sklan
dytuvai atsikabindavo ir leisdavo
si paskirai.

Mums buvo duotas Įsakymas už
pulti juos. Lakūnai matė, kad 
šis įsakymas beveik neįvykdomas; 
vien tik įskristi į šią, taip smar
kiai ginamą, vietovę reikėjo ne
maža drąsos, žinoma, ir nemaža 
pasisekimo. Vokiečių vyriausia 
vadovybė davė ši įsakymą tiktai 
iš desperacijos. Jei pasisektų 
priešui Caen sektoriuje pasistū
mėti į priekį, kovos Normandijo
je būtų pralaimėtos.

Padrąsinti lakūnų prieš išskri
dimą atvyko vyriausias naikintu
vų inspektorius pulk. Trautloft. 
Jis yra buvęs 54 naikintuvų es
kadrilės vadu ir, prisimindamas 
savo žalią gimtinės Thiuringijos 
kraštą, eskadrilei davę “žaliųjų 
širdžių” vardą. Jis pasisveikino 
su kiekvienu. Momentui sustojo 
prieš mane. Mes buvome susitikę 
jau prieš pusantrų metų tolimoje 
Siwerkaya. Nežinau ar iš džiaugs
mo, kad jį vėl susitikau ar susi- 
jadinęs dėl ateinančio uždavinio 
susimaišiau. Pajutau tiktai, kad 
mano ranka dreba prie kepurės 
matiko. Tuo tarpu ji turėjo būti

Iš 12.000 pėdų augščio “Ra
vens” dešiniais sukiniais suko že
myn i taikinį. Juodi priešlėktuvi
nės dūmai atrodė kaip juodos va
tos kamuoliai. Su atsikvėpimu pa
stebėjome, kad kol kas nesimatė 
naikintuvų. Tai negalėjo trukti 
ilgai. Viršuje, kaip sekėjai ir sau
gotojai, skrido 40 ME-109. Gru
pės vadas “Rabe Anton” smigo 
žemyn. Mes sekėm paskui. Tai 
turėtų būti St. Lo. Tuč tuojau už 
miesto tiesėsi ilgas platus laukas, 
kuriame matėsi keliolika sklandy
tuvų/ kurių uodegos buvo atda
ros kaip kluono durys. Iš jų ka
reiviai dar tik lipo laukan. Per 
sprogstančių sviedinių pragarą 
mūsų Fockes paleido bombas ant 
taikinių. Liepsnos ... ugnies ir 
dūmų su dulkėmis stulpai... ka
reiviai iešką priedangos. ..

Įt— Z willing, — praneša “Rabe 
Anton”. Kiti sklandytuvai artina
si iš šiaurės vakarų, v.m...

Grupės vadas pakilo augščiau 
ir sumojavo sparnais. Mes išsiri
kiavome naujam puolimui. Arti
nosi Bristol Blenheims bombone
šiai. Trys ... penki... šeši. Jie 
vilko aštuoniolika sklandytuvų, 
kuriuose buvo nemažiau kaip 
tūkstantis du šimtai karių.

Nė vienas negalėtų pilnai pasa
kyti kaip jautėsi tie vargšai Die
vo sutvėrimai viduryje sklandy
tuvų neturėdami parašiutų ir ma
tydami atskrendančius vokiečių 
naikintuvus. Prakeikimas! Ne 
taip lengva! Labai stipri oro ap
sauga kaip koks tinklas kabojo 
virš priešo dalinio. Ten buvo pil
nas dangus naikintuvų. Tačiau 
aplink matėsi labai palankių de
besų, kuriais galima buvo prisi- 
dęngti.

— čia Rabe Anton. Visiems 
pulti taikinį; prisiartinti iš apa
čios ir pasitraukti į rytus. Saugo
tis balionų užtvarų.

Skrendam pilnu kuru. Prakai
tas bėgo nuo kaktos, priešlėktuvi
nė baisi: kaip per kokios šventes 
raketų žaismas. Virtinės dūmų 
pėdsakų kirto zigzagais vienas ki
tą, o ant žemės degė mašinos ir 
mėtėsi’didžiuliai baltų parašiutų 
blynai.

Dabar mes atsiradome priešo 
apačioje. Ugnis! Kulipkos smigo 
į sklandytuvų šonus ir į ankštai 
viduje suspaustus karius, kurių 
niekas nesaugojo. Mirtis ir pani
ka. Greit viskas praėjo. Du ar 
trys sklandytuvai su pora šimtų 
žmonių nusivedė žemyn, bet ne^ 
mažas skaičius užmuštais ir su
žeistais dar liko kituose. Iš visų 
pusių Mustangai metėsi ant Fo
ckes. Vienas parašiutas išsisklei
dė ir susiūbavo priešais mane. 
Vos propeleriu nesukapojau krin
tančio vyro.

(Bus daugiau)

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

veidais artinomis prie savo lėk
tuvų. Puolimą turėjome vykdyti 
trimis bangomis.

Room 107
Telefonas EM. 6*4182 

Toronto
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KLB Krašto Tarybos sesija
Krašto Valdyba, remdamasi 

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
statuto 29 str. š.m. spalio mėn. 
8-9 dienomis, Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos salėje—58 Dun- 
durn St. N., Hamilton, Ont., šau
kia Kanados Lietuvių Bendruo
menės IV-sios Krašto Tarybos 
II-ją sesiją. Posėdžių pradžia — 
spalio 8 d. 1 vai. p.p.

Sesijai numatyta sekanti dar
bų tvarka:.

1. Atidarymas,
2. Invokacija,
3 
4 
5 
6

Prezidiumo sudarymas, 
Komisijų sudarymas, 
Sveikinimai,
Pereitos sesijos protokolo 
tvirtinimas,
Pranešimai:
a. Valdybos,
b. Kitų Centro organų,
c. Apylinkių,

8. Diskusijos dėl pranešimų,
9. A. Rinkūno paskaita,

10. KLB statutų keitimai bei de
rinimai,

11. Sąmatos 1961 m. priėmimas,
12. Kandidatų į Krašto Valdybą 

darinkimas,
13. Rezoliucijų priėmimas,
14. Sumanymai ir pastabos,
15. Sesijos uždarymas.
KLB Hamiltono apylinkės vai? 

dyba yra maloniai sutikusi Kraš
to Tarybos nariams, atvykusioms 
į sesiją, parūpinti nakvynes Ha
miltono lietuvių šeimose. Tuo rei
kalu prašome betarpiai kreiptis į 
Hamiltono apylinkės valdybos 
pirm. G. Skripkutę — 133 Bold 
St., Hamilton, Ont. Krašto Tary
bos nariai, kurie iki spalio mėn. 
1 d. nepareikš noro, kad jiems 
nakvynė būtų parūpinta, bus lai
komi, kad jie nakvynėmis apsirū
pins patys.

KLB Krašto Valdyba.

Lietuviškose Amerikos salose apsilankius
NUOTAKOS VAINIKAS 

I ERŠKĖČIUS
Patekau į Brocktono Nukry

žiuotojo seserų iškilmes — įvilk- 
tuves. Išsirikiavusios seserys — 
keturios naujokės ir trys profe- 
sės — klūpojo prieš altorių, kur 
Bostono vyskupas augziliaras lai
kė Mišias. Po jų ten pat koply
čioj, pilnutėlėj žmonių, įvyko įs
pūdingos apeigos. Kai naujokės 
pareiškė vyskupui norą būti pri
imtos Nukryžiuotojo kongregaci- 
jon, atsistojo ir viena po kitos 
ramiu žingsniu išėjo iš koplyčios. 
Visos 4 jaunos, žavios, nuotakų 
drabužiais — jaudinte jaudino 
žiūrovus. Tai buvo momentas, kai

(Pabaiga)

— vyskupas uždėjo joms simboli
nį erškėčių vainiką, reiškiantį au
kos gyvenimą.. Profesės seserys, 
dariusios laikinius ir amžinuosius 
įžadus, gavo iš vyskupo netik erš
kėčių vainikus, bet ir po simbo
linį didoką kryžių, kurį užsidėjo 
ant pečių ir po apeigų nužygiavo 
į savo vienutes ...

Džiugu buvo matyti, kad yra 
taurių lietuvaičių, kurios palieka 
amerikietinę prabangą ir drįsta 
Kopti į aukos gyvenimą, kurio 
vaisiais naudojasi visa lietuvių 
visuomenė. įvilktuvių apeigos bu
vo atliekamos anglų kalba, bet 

‘ > kaikurios maldos irjos paskutinį kartą pasirodė nuo-Į protarpiais _____ .....
takų puošnume, kurį pakeitė į Lgiėsmės buvo lietuviškos. Nukry-
• - B > • B V •' * -A. • I . 'J f •juodą kongregacijos drabužį. Po 
keliolikos minučių grįžo jos kop- 
lyčion jau be nuotakos vainikų 
taip vienuolės, pasiruošusios pri
imti Kristaus vainiką. Ir ištikro

TIKRIEJI NUSIKALTĖLIAI

LIETUVĄ
Rugsėjo 11 d. Kanados Lietu

vių Literatūros Draugijos Toron
to kuopos suėjime grįžusieji iš 
Lietuvos turistai papasakojo ką 
jie matę ir girdėję Tarybų Lietu
voje.

Žmonių buvo prisirinkusi pil
na 160 Člaremonto salė. .Buvo 
dauguma “senųjų”, bet buvo ir 
“naujųjų”.

Susirinkimo pirmininko p. Ja- 
nausko grįžusieji iš Lietuvos bu
vo pakviesti prie prezidiumo sta
lo, kiekvienas atskirai pristatyti 
publikai.

Primas pranešimą padarė Kar
velis. Jis pirmiausia apipasakojo 
sutikimą Vilniaus aerodrome, 
kur jie buvę sujaudinti iki aša
rų dėl tokio “welcome”, kad jų 
grupės išrinktasis vadovas Pet
ras Šiuplevičius ne gal ė j ęs net su
sikaupti pasiruoštai susitikimo 
kalbai. Ištaręs tik trumpą “ačiū”.

Juos pasitikusi minia. Mergai
tės tautiniuose drabužiuose įtei
kę gėlių. Kaikurių buvę atvykę 
giminės. Iš valdžios sveikinęs Ra- 
tomskis, kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais draugi j os pirmi
ninkas ir kt. Paskui buvę nuvežti 
į viešbutį vienai parai pasilsėti.

Po to leista važiuoti atlankyti 
savas tėviškes, gimines ar šiaip 
artimuosius. Buvę duotos maši
nos su šoferiais.

Pats Karvelis su šiuplevičium 
iki Kauno važiavę kartu. Paskui 
Šiuplevičius pasukęs link Lazdi
jų, o Karvelis vyko pas gimines 
į Mažeikių apskriti. Kelias iki 
Mažeikių geras, naujai asfaltuo
tas. Mažeikių apylinkėse matyti 
žymių karo audros liekanų — 
griuvėsių ir gaisraviečių sudegu
sių sodybų. Pabuvęs 4 dienas pas 
gimines, nuvykęs į Naująją Ak
menę — tai naujas miestelis. 
4.500 gyventojų, kur jau stato
mas ketvirtas cemento fabrikas. 
Esą kultūros namai, ligoninė, vi
durinė mokykla. Ir tai esą išsta
tyta buvusiose balose.

Grįžę į Vilnių dalyvavę Dainų 
šventėje. Buvę 20.000 daininin
kų apsirengusių tautiniais dra
bužiais. Be lietuvių liaudies ir ta
rybinių dainų sudainuota po vie
ną rusišką, ukrainietišką ir lat
višką dainą, bet lietuviškai. Į 
tautinius šokius įmaišyta taip pat 
po vieną tų pačių draugiškų res
publikų šokių,

Vilnius buvęs pilnas lietuviško 
jaunimo, visur girdėjęs tik lietu
viškai. Vilnius gražiai iliuminuo
tas. JtNNNyJ na NyŪDy-v

Karvelis kalbėjo lengva žemai
tiška tarme, sklandžiai, kaip mo
kinys, gerai paruošęs pamoką. 
Jis vaizdavo nepaprastą Tarybų 
Lietuvos gerbūvį.

Maldukienė (iš tabako ūkių) sa
kėsi nenorinti kartoti pasakyto ir 
gaišinti laiko. Ji tik pabrėžti no
rinti, kad Ta rybų Lietų vo j e esą

PLAUKIUSIEJI PASAKOJA
ir nepatenkintų, bet tai tokie, ku
rie iš fašistų, girdi, imtų geriau 
saują š..., negu iš komunistų 
saują aukso! Ji girdėjusi, kad 
banditai, vad. partizanai, išžudę 
daug Tarybinės Lietuvos gyven
tojų, o vokiečių okupacijos lai
kais ne tik vokiečiai, bet ir lietu
viai žudę žmones. Ji žinanti, kad 
ne vienas iš tokių esąs ir Toron
te. Bažnyčios, kur ji buvusi (pro
vincijoje) pilnos. Jaunimas ma
žiau jas lankąs. Bažnyčios, esą, 
tol laikysis, kol bus tikinčiųjų. Ji 
baigė: “Tegyvuoja Tarybų Lietu
va!” (Salėje gavo pritarimo — 
keletą pliaukštelėjimų).

E. Birienė (iš London, Ont.) 
kalbėjo paprastai, kaip ji pati 
pradėdama pabrėžė, ir atrodė, 
tikrai nuoširdi. Ji buvusi Rokiš
kio apylinkėse. Rokiškį atpažinu
si tą patį. Charakteringa senoji 
bažnyčia. Buv. turgaus. aikštėje 
padarytas parkas. Ypatingų kitų 
pasikeitimų nepastebėjusi. Ketu
rias dienas netrukdoma praleidu
si su artimaisiais giminėmis ir jų 
kaimynais. Ji negalėjusi daug ko 
iš jų išklausinėti, nes buvusi la
bai daug jų klausinėjama. Vals
tybiniai ūkiai atrodę daug ge
riau, kaip kolūkiai. Jos brolio 
vaikai esą kariuomenėje, gilumo
je Rusijos. Žadėję bėgti, bet pa
galiau apsipratę.

A. Rušėnienė (torontietė) pra
leidusi laiką tarp savo artimųjų, 
kas ir buvę jos kelionės i Lietu
vą tikslas. Dar radusi tą patį sa
vo tėviškės namą Pakruojuje. Ir 
tas namas atrodęs jai dabar daug 
mažesnis. Iškeltos jai vaišės su 
apie 100 žmonių. Gėrę ir šampa
ną ir Kaukazo vyną šalia augštai- 
tiško naminio alaus. Paskersta 
tai puotai kiaulė. Baliuje buvę 
ir gretimo kolūkio pirmininkas. 
Jis kvietęs ją aplankyti jo “ūkį”, 
bet jai “namie” geriau patikę ir 
neturėjusi laiko ir intereso.

Žmonės kaime valgyti turį. Su 
senaisiais jai sunkiau buvę “su
sikalbėti”, kaip su jaunaisiais. 
Jos sesers sūnus radio inžinie
rius. Jie viens kitą labai supratę. 
Į politiką ji nesigilinusi. Kai ką ir 
patyrusi, bet geriau nesakysianti.

Pakruojus dabar atrodąs gra
žiau . Nauja, mokykla. Buv. dvaro 
parke esąs “swimming pool”, 
toks kaip Sunnyside Toronte. Iš
važiuojant į Vilnių sesuo peržeg
nojusi.

Petras Šiuplevičius, grupės va
dovas, pranešimus baigė kaip ir 
programine kalba. Išgyrė Tarybų 
Lietuvą. Apsilankęs pas Vilniaus 
burmistrą. Tas papasakojęs jam 
Vilniaus istoriją nuo pokarinio 
laiko, ne nuo Gedimino. Nuvežę 
į vad. “Lietuvišką Holywoodą” 
Žvėryno priemiestyje. Ten jam 
(ar jiems) pademonstruotas fil
mas įfotografūotas pačių vokie
čių, rastas po karo Vokietijos ar-

chyvuose. Ten rodoma, kad žu
dynės Lietuvoje buvusios vykdo
mos ne tik vokiečių, bet ir pačių 
lietuvių. Jis žiūrėjęs dvi valan
das. Toliau dėl baisių vaizdų ner
vai neišlaikę, o filmas esąs net 
šešių valandų.

Po to svečiai buvę nuvežti į žu
dynių vietą — Panerius, kur žu
vę 300.000. Jie padėję prie pa
minklo vainiką. Ten specialiame 
muzėjuje jie matę nuotraukas 
vokiečių ir lietuvių žudikų iš ku
rių kaikas dabar esą Kanadoje. 
Matę ten kolekcijas ginklų ir 
kankinimo įrankių. Kaune buvęs 
9-tam forte, kur irgi panašus mu- 
zėjus. Dar sienos kulkų išaižytos. 
(Ar turistas nesiteiravo apie Rai
nių, Zarasų. Pravėniškių, Červe
nės žudymus?).

Tėviškėje, prie Lazdijų, di
džiai vaišinę. Šesuo su juo labai 
tyliai kalbėjusi. Jo užklausta, ko
dėl taip, ar bijanti banditų, ji 
atsakiusi, kad taip. Jo patirtomis 
žiniomis banditų jau 3 metai 
kaip nesą.

Kolūkis, kur gyvena jo sesuo 
atrodąs prastai. Namai tie patys, 
iš seno pasilikę, tik dar labiau, 
žinoma, pasenę. Tas jam sukėlę 
kaikurių abejonių. Nuotaiką tai
sęs labai gražus javų derlius lau
kuose. Kolūkio pirmininkas sa
kėsi ir dėl derliaus nebijąs, nes 
visada pagalbą galį gauti iš Uk
rainos, dabar broliškos respubli
kos eina iš vien. Bu v. Terespolio 
dvare valstybinis ūkis atrodo 
daug puikiau už vietinį kolūkį. 
Geri pastatai, puiki mašinerija, 
gražus derlius.

Apskritai Tarybų Lietuvoje 
miškai labai išnaikinti' okupantų 
vokiečių. Vykdomas plataus mas
to atželdinimas. Laukai drenuo
jami, kasamos durpės ir naudoja
mos kurui.

Didelį įspūdį daranti Nemuno 
užtvanka. Tiesa, kad prieš 3 me
tus net kaime trūkę duonos.

Esą dar nepatenkintų dabarti
ne santvarka. Bet jei tokiu tem
pu pažanga eis ir toliau, visi trū
kumai būsią ištaisyti.

Išlaikoma lygybė tarp vyrų ir 
moterų. Jis matęs moteris ir mu
rinančias ir nešiojančias plytas 
(salėje juokas — dėl tokios ly
gybės). Klaipėdoje matęs 16 me
tų mergaitę valdančią kraną. Pa
klausta dėl to, ji pasakiusi, kad 
mokykloje savo valandas atliku
si ir pakeitusi kitą m ergaitę, ku
ri dabar nuėjusi į mokyklą.

Visi kalbėtojai dėkojo Litera
tūros Draugijai už pagalbą atlan
kyti Lietuvą. Visi pabrėžė, kad 
kolūkiuose žmonės dirbti tingį, 
labai gerią. Miestuose gyveną ge
riau. Krautuvės prekių pilnos, 
tik pagal uždarbius viskas bran
gu. Tautiškumas dar didesnis 
kaip seniau. Bendras žmonių iš
silavinimas augšto lygio. (Ir tai

jziuotojo kongregacija tebėra lie
tuviška. Jos seserys dirba para
pinėse lietuvių mokyklose. Šiuo 
metu jos rengiasi statydinti nau
ją didelę koplyčią. Didelę para
mą kongregacijai teikia Brockto- 
nas, Bostonas ir kt. vietovės.

VIENUOLYNE PRIE 
ATLANTO

Sakoma, šv. Pranciškus Asyžie
tis sakydavęs pamokslus paukš
čiams, žvėrims, žuvims ... Mūsų 
tautiečiai pranciškonai, matyt* 
tradicijos laikydamiesi, įsikūrė 
Kennebunke, Maine, prie 'Atlan
to. Vasarą čia suplaukia tūkstan
čiai. O traukia daug kas: ir van
denynas, ir vasarvietė, ir vasarna
miai, ir. gimnazija, ir stovykla, ir 
Liurdo grota, ir originalūs kry
žiaus keliai, ir . .. ramybė. Pran
ciškonų grupė čia nedidelė — be
ne tuzinas, o kalnus verčia: veda 
misijas, padeda parapijoms, ad
ministruoja ordino provinciją, or
ganizuoja vasaros stovyklas, lie
tuvių dienas,^ priima šimtus vasa
rotojų ir svarbiausia — išlaiko 
berniukų gimnaziją. Joje dirba 7 
mokytojai, pasitelkdami vieną ki
tą nepranciškoną. Gimnazija jau 
išleido I laidą ir šiemet turi 40 
mokinių. Turėtų jų žymiai dau
giau ,jei nesiribotų vien lietu
viais. Rūmai nauji, klasės švie
sios ir didelės; planuojama dar 
pristatyti gimnastikos salę ir 
plaukyklą. Yra modernus fizikos 
kabinetas, biblioteka, kurioje rasi 
Lietuvoje ėjusį “Židinį”, enciklo
pediją ... ir naujausius raštu^. 
Televizija ir ta turi savo vietą, 
žodžiu, Kennebunk pranciškonų 
vienuolynas yra tapęs lietuviška 
pilimi, visiems tautiečiams atvira,

ypač jaunimui.
SUSITINKU STUKĄ, 
BUVUSI LIETUVOJE

Kennebunke gali sutikti įžymy- 
mių iš įvairių lietuviškų salų, šį 
kartą pačiam pamary radau Jo
kūbą Stuką iš Niujorko, kur jis 
dirba vienoj verslo b-vėj ir veda 
savaitinę radijo valandą. Buvo 
ką tik grįžęs iš Worcesterio, kur 
dalyvavo Lietutvos vyčių metinia
me kongrese ir daug pasakojo 
apie sovietų okupuotą Lietuvą, 
filmus rodė. Deja, tų filmų jis čia 
neturėjo, bet užtat gyvu žodžiu 
papasakojo ką matęs. O tas jo 
“matymas” sovietinės “Tiesos” 
aštriai plakamas. Mat, grįžęs 
Amerikon atvirai papasakojo, ką 
ten iš žmonių girdėjo: “Tokios 
vergijos Lietuva dar nematė”. 
Jam buvo priskirtas seklys Ignas 
Sutkus, kuris sekdavęs iki pėsčių 
karalių vietos. Visdėlto, jam pa
vykdavo kartais išsprukti. Vil
niaus gatvėje žmonės atvirai kal
bėję apie padėtį, nežiūrint per
spėjimo, kad policija seka. Buvęs 
Kaune, jo teatre ir pertraukų me
tu turėjęs progos kalbėtis su 
žmonėmis. Pats Kaunas nublu
kęs, gatvės grindiniai apirę, vis
kas apleista. Lietuvių dvasia bet
gi stipri — 80% ištikimi savo 
tautai. Jie esą mano, jei lietuviai 
iškentė caro okupaciją, trukusią 
123 metus ir nežuvo, tai po 20 so
vietinės okupacijos metų nesą pa
grindo nuogąstauti. J. Stukas gir
dėjęs, kad rašytojas A. Vienuolis 
- Žukauskas, prieš mirdamas pa
likęs labai jau nekomunistinį tes
tamentą, kuris slaptai paskldięs 
visoj Lietuvoj.

Iš to pasikalbėjimo buvo aišku, 
kodėl sovietai puola Stuką, va
dindami net Lietuvos niekintoju. 
Iš JAV ir Kanados nugabenti ko
munistų simpatikai matė tiktai 
gėles ir komunistinius valdžios 
pareigūnus, o Stukas gėlių nema
tė, bet užtat pamatė tikrovę. Jis 
matė pvz. ir Kauno užtvanką bei 
padarytą pažanagą, bet kartu gir
dėjo kauniečius sakant: “Užtvan
kos rusai neišsineš”. Raudonųjų 
gi akiniai raudonai viską ir rooo.

AL. GIMANTAS K ’ . *
Izraelis renka medžiagą
Kaikurių mūsų laikraštininkų 

spėliojimai, kad izraelitai prade
da daugiau domėtis lietuvių išei
vių veikla, gali ir pasitvirtinti. 
Atrodo, kad tam tikros Izraelio 
įstaigos, talkinamos kitur gyve
nančių savų tautiečių, neskubė
damos, bet labai nuosekliai ir sis
temingai, veda tam tikrą doku
mentaciją, liečiančią nacių siau
tėjimo metais Europoje atliktus 
jų tautybės žmonių masinius žu
dymus. Eichmano atvejis, toli 
gražu, nereiškia tos akcijos pa
baigos, greičiau tik pradžią Tai 
gali liudyti ir esto Alexo Laak, 
gyv. Winnipege, tragiška mirtis. 
Šiuo atveju, žydams talkino pati 
Maskva.

Galima prileisti, kad ir sovie- 
tinamos Lietuvos autoritetai uo
liai talkininkauja Izraeliui ir pa
deda jiems atidengti vienus ar 
kitus vardus, suteikia net ir ad
resus. Neatsitiktinai ir rugpiūčio 
24 d, “Tiesoje” išspausdintas S. 
Laurinaičio pasirašytas straips
nis “Ar tik Eichmanas?”,'kuria
me aprašomos “tarybinių žmo
nių” žudynės, minimos kaikurių 
nužudytųjų pavardės, o taip pat 
ir pateiktos pavardės asmenų (su 
adresais), kurie, sovietiniais žo
džiais, vykdė tuos masinius ar at
skirus žudymus. Nežinia, kiek 
tos informacijos tikros ar prasi
manytos, bet tame straipsnyje 
minimos ir dabartinės pavardės 
tų tikrų ar tariamų nusikaltėlių, 
kurie kitomis, t.y. pakeistomis 
pavardėmis įsikūrę užjūriuose. 
Perskaičius tą visą straipsnį, su
sidaro įspūdis, kad kaikurie var
dai gali būti labai įdomūs Izrae
litų martirologijos tarnybai.

Čia užmirštama tik viena, tai 
faktas, kad visi imigrantai tiek
Kanadon, tiek ir į Jungtines 
Valstybes, labai stipriai cenzu- ; 
ruojami, gilinamasi į jų praeitį, 
užsiėmimą, neretai reikalaujama ’ 
net ir liudininkų, tad ir nėra jau : 
taip lengva patikėti, kad minėtie
ji kraštai būtų lengva Vanka ĮsL 
leidę žmogžudžius. Jei ir pasitai
kė viena kita išimtis, tai to nega
lima būtų bendrinti su visa išei
vijos mase. •

“Vilnies” persistengimas
L. Prūseika “Vilnyje” (jį ci

tuoja “Laisvė”) klausia ir pikti
nasi, kodėl išeiviai slepia karo 
kriminalistus. Girdi, tai yra labai 
gili lietuviškų reakcininkų ir fa
šistų konspiracija neišduoti nei 
vieno prasižengėlio. Bet tie kalti
nimai vis tik bendrvbės, bet ne 
kokie konkretūs įrodymai. Ir 
anksčiau teko tvirtinti ir šian
dien galima dar kartą pakartoti, 
kad išeivijoje niekas neslepia ir žinoma ir likusiajam pasauliui! 
nenori savo tarpe slėpti kokių 
nors nusikaltėliu. Jei kas ka kuo

nustatė patys turistai!). Visi la
bai nori taikos.

Buvę Vilniuje operoje ir bale
te, bet jų pavadinimų neatsime
ną, Namo keliavę per Maskvą. 
Rušėnienė vežusis nuo sesers ke
palą lietuviškos duonos ir ski
landį. Bet ši Montrealio muiti
ninkai atėmę.

Po pranešimų pagal programą 
sekė paklausimai ir atsakymai, 
bet dėl publikoj kilusių savitar
pio diskusijų ką nors esminio 
sunku buvo pasekti.

Tokie pranešimai ne pirmas 
kartas. Tas pats kaip tarybinė 
spauda. Ta pati tendencija išrėk
ti, kad pažanga kyla. Juk gyveni
mas visur eina pirmyn. Kas griū
va reikia statyti. Kiekviena im
perija užimtą kraštą stengiasi iš
laikyti pašto vi u aruodu. Sovcho- 
zas, kolchozas, nauja mokykla, 
kelias, užtvanka — juk tai būti
nybės. Arklio nešersi— neva
žiuosi. Ar bus okupantui naudos, 
jei kraštą laikys koncentracijos 
stovykla išorinėje formoje?

Tautinius drabužius, šokius, 
dainas, kalbą kadaise kolonistai 
nedraudė nei negrams, nei indę- 
nams. bet vienus vežė į plantaci
jas. kitus tiesiog naikino.

Ir mongolai, hunai, vandalai ir 
arabai pirma griovė paskui atsta
tinėjo ir statė, bet tautos vistiek 
buvo pavergtos.

Buvęs ir girdėjęs.

Daug dar yra lietuviškų salų 
JAV, bet jų visų neįmanoma ap
lankyti. Džiugu- betgi patirti, kad 
jos nesiduoda apsemiamos. Ak, 
turi rūpesčių, sunkumų ir tam 
tikros baimės dėl ateities, bet 
kur to nėra. Jų gajumas buvo di
dėlis praeityje, nemažesnis gali 
būti ir ateityje. Kol gyvas yra rū
pestis, tol gyvos bus ir lietuviškos 
salos. ■ Pr. G.

VOKIEČIAI ATSTATO
KOSCIUŠKOS PAMINKLĄ
Vokiečiai okupacijos metu 

Krokuvoj sunaikino ne tik Jogai
los paminklą, pastatytą 1910 m. 
Žalgirio mūšio 500 metų sukak
čiai paminėti. bet taip pat ir Ta
do Kosciuškos. stovėjusi Wawe- 
ly prie Vladislovo IV bokšto.

JĮ atstatyti pasisiūlė Drezdeno 
miestas, esą, nors tuo būdu norįs 
atlyginti lenkams vokiečių tautos 
padarytas skriaudas. Po pu st re
čių metų prof. R. Lehnert darbo 
Kosciuškos paminklas, lygiai 
toks, koks buvo, yra jau išlietas 
ir baigiamas montuoti toje pačio
je vietoje, kur stovėjo.

bė jų brangenybes. Bet, nejaugi 
•‘Vilnis” geriau viską žino net už 
pačią vilniškę “Tiesą”, kuri te
mini tik ketais pavardes, n£ šim
tus, o ką jau bekalbėti apie tūks
tančius.

Kaltinimai klaidingu
• adresu v

Visoje istorijoje blogiausia yra 
tai, kad, kažkodėl, vengiama pri
siminti tikrieji žydų tragedijos 
kaltininkai, patys vokiečiai na
ciai, o nusikaltėlių ieškoma lietu
vių tarpe. Ne lietuviai, bet vo- * 
kiečiai vežė Lietuvon ir žudė ki
tų valstybių piliečius žydus. Ir 
tai buvo daroma sąmoningai, 
bandant lietuviams priskirti na
cių atliktus nusikaltimus Ir tik
rai blogai daro tie mūsų buvę 
vokiečių kacetuose tautiečiai, . 
apie kurių veiklą jau kelinti me
tai, beveik nieko nesigirdi. Jie 
yra akivaizdūs liudininkai vokiš
kojo nežmoniškumo, ir aiškiau
sias įrodymas lietuvių tautos su
dėtų kraujo aukų vokiškosios 
okupacijos metais. Ir lietuviai 
juk buvo gaudomi, tremiami, 
apiplėšiami, žudomi, niekinami. 
Ar nepergreit užmirštama ši, ne
beatšaukiama ir nebeišbraukia- 
ma skriauda ir neteisybė? Ir žy
dai ir lietuviai ir kitos nukentė
jusios tautos, turi neginčijamą ' 
teisę, pirmoje eilėje kaltinti tik
ruosius kaltininkus, kurių dau
guma, tikriausiai, ir šiandien dar 
gyvena Rytinėje ir Vakarinėje : 
Vokietijoje. Tiesa, šiandien jie 
bando plauti savo rankas, bando 
teisintis tik vyresniųjų įsakymų 
vykdymu ir vaizduoja visiškai 
nekaltus avinėlius. Nežiūrint to, 
faktai kalba patys už save ir jų 
nusikaltimų nei laikas, nei žmo
nės negalės užmiršti.

Kiekviena valdžia visada turi 
saują prisiplakėlių ir jai bandan
čių ištikimai tarnauti, pildyti 
kiekvieną įsakymą, kilti į viršų 
savo tautiečių sąskaita. Tas ypač 
ryšku nenormaliais metais. To
kių rasime šiandieninėje Lietu
voje, tokių buvo ir nacinės oku
pacijos metais. Bei. dėl kelių ar 
keliasdešimt silpnavalių ar kar
jeristų, negalima mesti dėmės vi
sai .tautai. Tuo tarpu yra skubu 
■r būtina, išleisti rimtą dokumen
taciją, apie Lietuvą vokiškosios 
okupacijos metais, ypač Lietu
vos piliečių žudymus, o taip pat 
ir visus faktus, kalbančius apie 
lietuvių pasiaukojimą ir riziką 
gelbstint žydų tautybės suaugu- : 
sius ir kūdikius iš vokiškojo siau
bo. Šioje plotmėje buvo atlikta 
tikrai daug ir efektyviai ir toji 
medžiaga turi būti prieinama’ne 
tik mums patiems, bet turi būti

—------------------ — Maskva. — Laivas, kuriuo iš
nors kaltina, turi būti ir įrody- Piliavos Chruščiovas su palydo-
mai. Kitu atveju tėra tik žodžių 
žaidimas, nieko neįtikinąs, nieko 
neįpareigojąs. Mūsų progresy
viųjų spauda stebisi, kad lietu
viškieji (kaip jie sako •'vaduoto
jų") laikraščiai nepaskelbė nei 
vienos plėšiko pavardės. Bet už

vais atplaukė į JT posėdžius Niu
jorke,- yra olandų statybos ir ru
sams pateko kaip karo grobis. Iš 
pradžių jis buvo pavadintas ‘'Mo
lotov”, o Chruščiovo eroje per
krikštytas į “Baltika”.

Ženeva, — JT demografinio
mirštama. kad laikraščiai nėra Į metraščio duomenimis dabar pa- 
kokia kriminalinės policijos įstai- šaulyje yra 2.900 milijonų žmo-
ga, kuri turėtų rūpintis krimina
listų gaudymu. “Vilnis" rašo, 
kad buvo šimtai ir gal net tūks
tančiai, kurie žudė žydus ir gro-Įsiūlė ūkinę paramą ir Kretai.

nių ir kasmet priauga 48 milijo
nai.

Nicosia. — Sovietų Sąj. jau pa-

WALLY’S GARAGE
persike!e iš 5 Robert Street į

NAUJAS PATALPAS
726 LANSDOWNE AVE. (tarp Bloor ir Dupont). Telefonas LE. 3-0631.

VISI MASINU REMONTO 
DARBAI LIETUVIAMS 
ATLIEKAMI PIGIAU 

LIETUVIŠKAME

WALLY'S GARAGEA WALL! O UAKAUt 
T Sav. VI. TARVYDAS

Automatinė transmisija pigiomis 
kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisy
mo darbai atliekami sąžiningai.

Darbas garantuotas.

KANADIEČIAI

DŽIAUGIASI 

PASIEKTU 

GERU SKONIU

726 Lansdowne Ave. •
F *

Tel. Darbe: LE. 3-0631 Namuose: RO. 3-2445.
t m
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PavergLoje tėvynėje
*-rkte “Neris-, buvusi Vytauto

vUas 2Š val. ir nesą jokių suodžių va
lymo įrengimų, nesą net reikiamo 
augščio kamino. Dėl to oras esąs labai 
teršiamas. Jau 1957 m. sanitarinė- 
epidemiologinė Kauno stotis įpareigo
jusi fabriką uždaryti, bet jis ir dabar 
ton tebesąs ir niekas nežinąs, kada jis

rinlų pamokų, ir po 3 metų išleidžia 
tik Geselle — meisterio pavaduotojo 
titulų. O meisterio titulą pasiekti rei- 
fcia dar daugumoje 5 metų darbo ir 
įteprmio mokslo.

Nuo Liudviko Rėzos mirties šjn. 
a-ųgsėjo l,d sukako 120 m. .Sis lietuvių 
laiudies daiRQ rinkėjas gimė 1776 m. 
^Kuršiu Ne*&8ote- Bg.us mettus profe
soriavo Karaliaučaius universitete, va
dovavo lietuvių kalbos seminarui. Di- 
džiauąias JO nuopelnas — tai Kristi
jono Donejaičio “Metų” išleidimas. 
Taip pat jte pirmasis išleido didelį lie- 
tuvįų liaudies dainų rinkinį. Rėza mi- 

čių kalba jis išleido 2 savo eilėraščių 
.rinkinius; išvertė į vokiečių kalbą Do
nelaičio “Metus” ir savo paties išleis
tas lietuvių liaudies dainas. Rėzos dar- 
bai.sukėlė .Lietuvoje ir kitupsę kraš- 

ivimą Bujevskai. . (ųoąe platų susidomėjimą lietuvių li- 
V .• . . x. x •'terątūra ir liaudies dainomis. E.f , Ytektaty vaistinei sukako šimtas . *
)ntotį' .h'uo jos įsteigimo! !Gi vaistinės L * JP^e^įnė - techninė mokykla PaiĮe- 
-J0ediW Jūpriii Aleksandravičiui £ie- .-y^Wte jpradęjo yeikti š.m. rugsėjo 1 

fueįna* 35 jųętinės .darbo jubilė-! d-0i mokyklą, kurioje mokslas truks 
4u metus, ruoš tinkuotojus, dažyto
jus, pramones įrengimų šaltkalvius, 
elektrotečhnikus. Iki Šiol mokykla ga
vo daugiau kaip 300 pareiškimų.

Ekonominis lenktyniavimas. Latvi-

s^ą .npĮrąuktą ir pęrmokėta suma at, 

;*kumehtų išdavimą B Kizkel atleistas 
į& .pąrtigų. Bujevskos pensijos bylą 
•buyuši patikrinta dąr 1957 m. Klaipė-; 
>4os «^nąoš teatro direktoriui JuŠke- 

pąpeikimas už fikty-’

eigelovičius už fiktyvių do- nėtinaskaip poetas ir vertėjas. Vokie-

'•w

?5 jųetinės .
'iaųsj ^Įit Vjęicšįių vaistinės stengs' iš- 
I^įnte -mejnęrialinė lenta, 'kurioje 

‘‘SĮamfe iuūne 1^60 m. liepos 
17-30 d. įteigta Viekšnių vaistinė”.
■j\aiokymą in®kyklose —...... -
•’•£jesęs”'<206 nr-jė rašo LTSR švieti- jos profsąjungų taryba ir liaudies ūkio 
Įmo jįinisterio pavaduotojas Juozas ‘ taryba suvedė Latvijos,' Lietuvos ir Ės- 
Kąvaliąūskąs. Jis rašo, kad mokyklose ’ tijos ekonominių rajonų kolektyvų 
.palaipsniui bus įvedamas gamybinis lenktyniavimo per 7 šių metų mene- 
mokymas.. 20?c septynmečių mokyklų sius rezultatus. Pagal bendrosios pro- 
^Yišb- .i8(D šiemet išplečiamos į aš- dukcijos plano įvykdymą pirmą vie(g 
.tudnmetes. Šį darbą tikimasi galutinai UŽėdlė Lietuvos p>rąmpnės darbuotot- 
dzbaigti 1962-63 mokslo metais. Ple-ljai. Jie gamybos planą įvykdė 100,6 
įčiamąs dirbančio jaunimo vakarinių r atviinc rainn>> ėt-naminiu i-nuv. 
ir .pajptiąinįnių mokyklų tinklas. Aly
tuj,Tauragėj, Utenoj atidaromos vi- 
durįnės deakįvaizdinės mokyklos. Jų 
i£yfšp tĮUS .iL Plečiamas mokyklų - ih* 
tęrtiatų tinklas. 1960-61 mokslo me- 
lais mokyklose - internatuose moky
sis 8.CQ0 vaikų. Konkretūs žingsniai 
priartinant mokymą prie gamybos yra 
^gamybinių klasių organizavimas. Šiais 
mėtai? gamybinės klasės veiks daugiau 
•kaip pusėje Lietuvos vidurinių nio- 
Kyklų, b Kauno mieste — visose. Jis 
•pažymi, kad tiek pernai, tiek šiemet 
ipokyklos stokoja gamybinio apmoky
mo -specialistų, naujų programų. Be to, 
praėjusiais metais gamybinio moks
leivių paruošimo procese dažnai bū- 
dąvo nuslystama siauro speciaiizavi- 
mo kelįu, kas, jo .nuomone, sumenkino 
ir bedrą mokymo lygį ir politechninį 
išprusimą.
5 Mokslo metus naujose mokyklose : 
pradėjo .Kupiškio, Vilniaus, Panevėžio, 
ĘiŠškiy rajono “Pirčiupio” kolchozo 
mpksleiviai. Mokyklų statybos darbai ‘ 
baigiami Jųrbąrį^.|U|ino rajono Dva- 
reliškės gyvfehvi'eteje..

Stais lųetais pasirodę virš pustrečio 
milijono tiražu 142 pavadinimų vądo- ' 
vėliai. Jų tarpe esą nemaža vadovė- ■ 
lių/išleistų pirmą kartą, pvz., muzi- « 
^qs vadovėliai I, II, III, IV ir VIII ; 
kiąsėms; namų ruošos vadovėliai V ; 
ir VII klasėms, lietuvių literatūros 
istorijos III dalis ir kt. įvedant gamy
binį mokymą mokyklose daug kas pri
klausys nuo mokytojų kadrų parengi-

J- Mūsų nuomone, gamybinio mokymo 
įveduiias visose mokyklose nieko gero 
negalės atnešti, nes pirmoj eilėj turės 
nukentėti ’rhokinio teorinių bendrinių 
žinių jsigijimas, o ankstyvas mokinio 
įkinkymas ,į fizinį darbą dažnu atveju 
kenkia jo sveikatai. Vokietija, klasiš
kas/turįs jau daugelio šimtmečių įgu
dimą, gero amatininko kraštas, jį

7c, Latvijos rajonų ekonominių kolek
tyvų darbuotojai — 105% ir Estijos
— ĮQ3,8%/Latvijos ir Lietuvos gamy
bos apimtis, palyginus su atitinkamų 
praėjusių metų laikptarpiu, padidėjo 
16%. Estijos — 11,2%. E.

Į Kazachstano Magnitką. Magnitka
— tai metalurgijos kombinatas, stato
mas Kazachstane. Sip kombinato sta
tybos darbams iš Lietuvos siunčiama 
80 jaunuolių. Rugpiūčio 23 d. į Kara
gandą išvyko grupė įvairių specialybių 
jaunų darbininkų iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Panevėžio, Ukmergės ir ki
tų miestų.

Maskva vis randa naujų būdų lietu
viškajam jaunimui iš Lietuvos išga
benti/

, .. lyj, J/ «..

Hamiltono LSK Kovas šį šeštadienį, rugsėjo 14 d

y. JBA^ĘCJCO MUZIKA, LOTERIJA JR £IT.QS STAIGMENOS!
Pradžią 7 valandą vąkaro. Valdyba

KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE
(222 Quezon Rd. — Hamiltono rytuose)

PRADEDAMI MOKSLO METAI
Vysk. M. Valančiaus šeštadieninė 

lietuvių mokykla Hamiltone naujuo
sius mokslo metus prądęcla šį š^ta- 
4ienį, rųgąėjo 24 d., 9^0 vai. ryįo St. 
Mary’s mokyklos patalpose (ten pat, 
kur vis bpdąvp) Mulberry ir Park gat- 
,yių kampe.

Visi tėvai prašomi visus mokyklinio 
amžiaus vaikus tą Sieną atsiųsti į -mo
kyklą. Mokykloje veiks visi 8 skyriai, 
į pirmąjį skyrių priimami visi vaikai, 
kuriems šiais metais sueina pilni .6 
.metai amžiaus. Mokyklos yęd.

PO TRUMPŲ vasaros atostogų vėl 
bus malonu susitikti su visais pažįsta
mais, pasidalinti kelionių ir atostogų 
įspūdžiais, dideliame sportininkų ru- 
dens šokių vakare, jau šį šeštadienį, 
rugsėjo 24 d. Kįnights of Columbus 
sdlėje. Nepralęiskime retos progos, 
nes tai pirmieji rudens šokiai.

Sporto klubo Kovas valdyba paruo
šė eilę staigmenų, o šokiams gros 
V. Babęcko arkestras. Tad šį šeštadie
nį — visi į sportininkų pasilinksmi
nimą?'. ;•

AMERIKOS LIETUVIS J. Stukas 
parodys necenzuruotą filmą iš Lietu
vos ir padarys'pranešimą apie mūsų 
pavergtą tėvynę ateinantį sekmadie
nį, spalio 2 d. tuoj po Sumos, mūsų 
parapijos salėje. Sporto klubo Kovas 
valdyba kviečia visus Hamiltono, To
ronto ir kt. apylinkių lietuvius atsi
lankyti į šį pranešimą, nes išgirsime 
ir pamatysime, kaip atrodo šiandie
ninė Lietuva okupanto priespaudoje.

P. VLADA ANTANAITI,< • . ->'7 ....... .

jo broliui Vaclovui Antanaičiui mirus Lietuvoje, 
giliai užjaučiame

M. ir J. Rudokai, 
S. ir A. šukaičiai, 
ir M. Juodis.

WINNIPEG, Man

Lietuviai pasaulyje

rudens šokius

A- LI0D2IUS, B.L.
VIESASIS NOTARAS

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi .no^riniai reikalai ir tei 
siniai patarnavimai,

V morgičiai.. ' ' ■'
29 XING $T. E., HAMILTON

*
lataką JA* 7.5575

TAUTOS ŠVENTĖS minėjimą KL 
B-nės Winnipeg© apyl. valdyba suren
gė rugsėjo 11 d., sekmadienį. 11 vai. 
prisirinko pilna lietuvių parapijos 
bažnyčia. Pamaldas pradėjo parapi
jos klebonas' kun. J. Bertašius. Pra
džioje pamaldų į bažnyčią buvo įneš
ta Lietuvos trispalvė, kurią laikė E. 
Kalasauskas, o jos garbės sargyboje 
pakaitomis stovėjo studentė Gražina 
Žavadskaitė, Viktorija Daubaraitė, 
Imekė Tįmmermanaitė ir Dąna De- 
niereckaitė. Visos mergaitės buvo ap
sirengusios tautiniais drabužiais, kas 
sudarė graži: įspūdi. Pamaldų metu 
kleb. kun. J*. Bertašius pasakė tai‘die
nai pritaikintą pamoksią. Įžangoje jis 
nušvietė savanorių kovas ir jų ryžtą 
atkovoti tautai nepriklausomybę. Pa
mokslo metu jis davė pavyzdį: Tautą 
ir Valstybę, pažymėdamas, kad mūsų 
tauta yra pernešusi ir dar dabar te

beneša sunkų okupacijos laikotarpį, 
(kuri šiuo laiku yra atsistojusi labai 
sunkioje padėtyje. Nors okupantas

-----------
Taupyk ir skoiinkis Bonkelyįe "Talką"
Išduodantis pikolos iki $3,000, morgičių paskolos iš 7% iki 
50% tRrtp vMės- Indeliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DKĘN.OS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9-12 vai.: 
ryto; antradieniais ir penktadieniais 9-12 vai. ryto ir 5-8 vai. vakare, 
MIND^ BUILDING, 20 KING ŠI. E., ROOM 13, notaro A. Liudžiaus

\ ' '&&oje JĮ augite. TEL. JA. 7-5575. i

Pats laikas užsisakyti. į 
Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gatavi, 

|f fl M ĮĮTMlf iįi kailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt. Priimami
nKAwl apsaugai (Storage). Valomi ir persiuvami seni'
■ pagal naujausią madą. Darbas atliekamas gerai [

ir pigiai. Duodama ilgam išsūnokėjimui. Pata
rimai nemokami. į

MM

TAI
[JAS, RADIJAS 
lLBIMO MAŠINAS

.- T Ll 1 L-

MpTĘjy$KŲ ir vyrukų rūbų

TEL. LE. MU4

mūsų Valstybę visokiais būdais sten
giasi išbraukti iš žemėlapio ir įjungti 
į bendrą Rusijos teritoriją, tačiau kai
po Tautos jie neįstengia ir neįstengs 
panaikinti, kuri savo gyvybingumą 
nešė ir neš ir dar perduos lietuvių 
kartų kartoms, kol vėl susiląuksime 
nepriklausomybės ir vėl kartu atsi
stosime šalia kitų nepriklausonąų 
tautų/ \ * i. * .•

Pamaldų metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas Danguolės Ją- 
nuškąitės. Pabaigai choras sugiedojo 
Apsaugok, Augščiausiąs.

Pats minėjimas prasidėjo tuojau po 
jjąmąįdųs$e$e. Prie įėjinąo 
su aukų lapais sUiyejp Tautos Fondo 
ątstoyąs Mečys Barauskas.

Minėjimą atidarė apyl. v-bos pirm. 
M. Januška, kuris taręs įžanginį žodį 
minėjimo programai pravesti pakvie
tė v-boš iždininką J. Dęmerecką.

Minėjimo programos vadovas pa
kvietė veterinarijos gydytoją dr. Čes
lovą Kurauską paskaitai. Prelegentas 
gražiai apibūdino rugsėjo 8-tos, t.y. 
Tautos šventės .kilnąę, pažymėdamas, 
kad jos reikia ieškoti ne paskutiniojo 
Lietuvos laikotarpio bėgyje, bet nuo 
Vytauto Didžiojo taikų, nes jo karū
navimo diena .buvo nuskirta rugsėjo 
8-toji, todėl nuo Vytauto D. laikų rug
sėjo 8-ji ir gavo savo vardą. Be to, tai 
Švč. Mergelės Marijps gimimo diena, 
įvedant Tąutos šventę įįuvo padaryti 
sąmoningai ar nesąmaningai, kad ji 
sutaptų su švč. M. Marijos gimimo' 
diena, bet vistik tenką džiaugtis, kad 
taip supuolė. Toliau jis nupasakojo, 
kad Vytautas D. buvo gUus katalikas, 
todėl jis norėjo Lietuvą įvesti į kata
likiškų tautų tarpą ir atskirti nuo ru
sų pravoslaviškos tikybos. Bendrai 
kalbėtojas apibudino Vytauto Didžio
jo valdymo laikotaipį, Žalgirio mūšį 
U* ji Patį kaip lietuvį karvedį. Jeigu 
ne Vytauto D. valdymo laikotarpis, 
tai mes lietuviai šiandien neturėtu
mėm kuo didžiuotis savo tautos gar
binga praeitimi. Pabaigai jis palinkę-, 
jo mums lietuviams, nors esant ir 
tremtyje, semtis drąsos ir stiprybės iŠ 
Vytauto D. taikų. Tenka pasakyti, kad 
paskaita buvo paruošta rūpestingai, 
turininga ir įdomi.' • ’

Po paskaitos Uina Cingaitė pianu 
paskambino Šopeno valsą. Toliau E. 
Katasauskas paskaitė iš vieno laikraš
čio straipąnio ištrauką: “Iš ten, kur 
kova ir mirtis*9. Pabaigai scenoje pa
sirodė vyrų choras: Ant. Kvietinskas, 
Vyt. Galinaitis, jBr. Stepulionis, Myk. 
Januška, Vincas Januška, St. Bujo- 
kas ir V, Stankevičius, kurie padaina
vo: Kur tas šaltinėlis, žygis į Vilnių, 
Vyšnios žydi, Lietuva brangi. Pijani- 
nu palydėjo vargonininkė D. Januš- 
kaitė. Minėjimo programa užbaigta 
Tautos himnu. Per minėjimą surinkta 
aukų Tautos Fondui $68,25.

Į|IĮllll)l.?|ĮTĮl.iy ,.l. ,|| ..1

M
Apylinkių lietuviams pranešame, kad 
paskutinės pamaldos baigiasi apie 12 
vai., o VĄV parapijoj salė randasi 
58 Dundurn St N. K. B.

JAUNUČIŲ ATKŲ SUSIRINKIMAS 
rugsėjo H d. praėjo labai gražioje 
nuotaikoje. Jame dalyvavo *27 jaunu
čiai. Susirinkimą aplankė ^svečias J. 
-Splįūnas Iš Amebos, kurta (Wbąi įdo
miai pąpasakojo . jauniesiems ,at-kąms 
apie penkis at-kų priiuupu^/Po jįa- 
Šnekesio buvo padaįnuota keletas dai
gelių ir pravesta visa euė žaidimų. 
Po dvi valandas užtrukusio susirinki
mo jaunieji skirstėsi namo nenoromis 
ir prašėt kad dažniau būtų tokie susi- 
ririkįmai. Sekantis jaunačių at-kų su
sirinkimas įvyks rugsėjo 25 d., sęk- 
madienį, 3 vai. p .p. para p ij os salėje.

SPAUDOS KIOSKAS šiomis dieno
mis gavo labai gražių knygų vaikams: 
“Algis Trakys ir Taksiukas ^šleivys” ir 
Vyti Tamulaičoi “Svirplio muzikanto 
kelionės” pirmoji knyga.’ Abi knygos 
yra labai gražiai išleistos. Ypač dė
mesio vertą yrą “Syirplįo. piuzikąntp 
kelionės”, kur autorius nuostabiai 
vaizdžiai pliešia Lietuvos laukų gra
žiąją gamtą. Atrodo Čia pat pajunti 
gyvybe alsuojančias tėvynės pievas, 
kur kiekviena žolelė ir vabalėlis įsi
jungia į darnią vaisaroš laukų simfoni
ją. Rodosi matai, kaip iš Nemuno klo
nių kyla baltas rūkas ir gilioje nak
ties tyloje ant . piliakalnio renkasi 
žvangančiais šarvais prisidengę seno
vės karžygiai, širdy -pajunti meilę ir 
gilų4 ilgesį gimtųjų laukų. 5įas knygas 
vertėtų įsigyti kiekvienai mūsų kolo
nijos šeimai savo vaikams:'

Taip pat yra gauta vyresnio amžiaus 
žmonėms maldaknygių “Šventas Die-

VYRESNIĘjf, ^smarkiai
ruošiasi savo įbdenš šokių vakarui - 
baliui, kuris2fvytt' spalio 1 dJKnighta 
of Columbus* saįėje. Rengėjai tikisi, 
kad šis balius bus vjenas iš didžiausių 
ir įdomiausių. Todėl kviečia visus iš 
anksto taip sutvarkyti savo laiką, kad 
visi galėtumėt šiame baliųje dalyvau
ti ir linksmoje nuotaikoje praleisti ru
dens šeštadienio vakarą. J. P.

ŠIRVINTOS IR NEMUNO TUNTŲ 
pirmoji sueiga šaukiama ateinantį sek
madienį. Visi skautai-ės renkasi uni
formuoti 10.30 vai. į parapijos salę ir 
bus vedami organizuotai į bažnyčią. 
Tuoj po pamaldų bus trumpą sueiga. 
Kviečiami ir tėveliai, rėmėjai bei pri
jaučiantieji. Tuoj po sueigos norį įsto
ti j skaučių ty eiles galės užsiregist
ruoti pas vadovus.

.4 vai. p.p. ruošiamas skautiškas pa
silinksminimas visam jaunimui. < y

Tuntininkąi.

Į LN V-BOS NUTARIMĄ pereiti 
prie tikrųjų Tautos Namų įsigijimo 
pirmieji jautriai ir įspūdingai reaga
vo Mt. Brydges ir London lietuviai. 
Rugsėjo 10 d. juos lankė J. Mikelėnas 
ir St. Bakšys ir parsivežė Liet Na
mams net $1000! Įstojo 7 nauji nariai: 
Eugenijus Bersėnas?6 m. su $400, Zi- 
tutė Bėrsėnaitė 1,5 m. su $100 ir Ka
zys Valaitis — $100 — visi iš Mt. 
Brydges, Ont.

Į$ Londom Qnt pirmuęjtf LN natriu
H’ 

nniiWra Cięgpą, Joną Butkų bėi Daną 
Judickienę/-įnėšy^us irgi po Šimtinę. 
Visa • eilė londoniškių pažadėjo įsi
jungti į šį milžinišką tautinį darbą 
ątejtyje. Nuoširdžiausias ačiū!

Šie ir ateinantieji metai LN bus 
lemiami. Jeigu iki šiol dar galėjonąe 
pasiteisinti, kad neturime tikrų LN, 
tai dabar jau ir šis priekaištas atkren
ta. LN darbas priklauso nuo kiekvie
no iš mūsų asmeniškos šimtines. Tvir
tai tikime, kad Pietų Ontario lietu
viai ir šį, patį sunkiausią tautinį eg
zaminą, ištaikys puikiai!

LN BALIUS ARTĖJA. Jis ruošia
mas lapkričio 5 d. Hillcrest salėje. 
Bilietai bus platinami iš anksto. Taip
gi bus renkami loterijai fantai.. Visi 
prisidėkime, kas kuo galime, nes pel
nas eis mūsų» pačių kolonijos tautinei 
garbei — greitesniam LN įsigijimui.

NAUJAS LN PRI2IORETQJAS.
Nuo rugsėjo 15 d. VI. ir R. Blankai iš 
LN prižiūrėtojo darbo pasitraukė, 
šias pereigas perėmė Grudzinskas 
Kostas už $140 atlyginimą mėnesiui. 
Jis taip pat veltui gauna 3-jų kamba
rių butą su nauju šaldytuvū. Elektrą, 
šildymą ir telefoną apmoka L. Namai.

Dr. Irena Zeltinš
DANTŲ GYDYTOJA 

* (Latvė)

7 Spruceside Avė.

Telefonas JA. 2-3317 
Priėmime valandos: .942 ir 2-7 vai.

reikale atveja.

Unis, dr. P. Grigaitis, F. Brou~Kis ir 
J. Sonda. Garbes pinnininku’išru.ktas 
prof. St. Kairys. '

Suvažiavimui buvo pateiktas pro*. 
St. Kairio pranešimas partijos progra
mų revizijos klausimu. Jį perskaitė 
Pakalka, o į klausimus atsakinėjo pats 
prof. Kairys.

Buvo daug kalbėta literatūros fon
do lėšų telkimo reikalais. Iš praneši
mo paaiškėjo, kad L. Fondas iš narių 
mokesčių yra surinkęs $2.653, aukų 
gauta $122,32, palikimų gauta $368, 
o išviso fonde yra $3500. Iš paveldėji
mų dar esą laukiama $5.000.

Dėl žurnalo “Darbas” pasisakyta, 
kad jį reikia leisti toliau, bet pertvar
kius redakciją.

AMERIKOS STUDENTŲ SĄJUN-. 
GOS kongresas įvyko Minneapoly rug
pjūčio 22 d. iki rugsėjo 2 d. Dalyvavo 
apie 900 studentų iš viso pasaulio 
kraštų. Tarp kitų klausimų buvo ap
svarstytas ir studentais pasikeitimo 
su Sov. Sąj. komisijos pranešimas. Čia 
buvo konstatuota, kad JAV į Sov. Sąj. 
universitetus siunčia normalius stu
dentus, kurie ten negauna jokių pri
vilegijų, yra net varžomi, neleidžiama 
jiems būti seniūnais, vyresniaisiais ir 
t.t. Tuo tarpu rusai prisiunčia jau pa
augusius vyrus, per 30 ir 40 metų, ir 
su sąlyga, kad jie bus skiriami seniū
nais, kad gaus vadovaujamas vietas.

Po ilgokų diskusijų studentai nuta
rė reikalauti, kad sovietų prisiunčiami 
studentai būtų ne vien iš Maskvos ir 
Leningrado universitetų, bet ir iš ki
tų. Ypač lietuviams su ukrainiečiais 
siūlant ir kanadieičams bei vak. vo
kiečiams remiant praėjo siūlymas, kad 
tie studentai būtų parenkami taip pat 
iš Vilniaus, Kauno, Kiivo, Talino, Ry
gos ir kitų universitetų.

DR. JONAS PAPLĖNAS, žinomas 
visuomenininkas, Lietuvoje buvęs 
“Jaunosios Kartos” redaktorius, mirė 
nuo širdies smūgio rugsėjo 12 d. 3 
vai. ryto Čikagoje Central Communi
ty ligoninėje, į kurią buvo nuvežtas 
tą pačią naktį. Buvo gimęs 1906. VIII. 
4. Valkininkų mieste, Trakų apskr. 
Liko našlė Bronė Didžiulytė ir dvi 
dukterys.

INŽ A. NOVICKIS Amerikos Liet. 
Inžinierių ir Architektų Sąj, suva
žiavimo, įvykusio Darbo dienos savait
galį, išrinktas garbės nariu.

EDVARDAS BULAITIS, pasižymė
jęs spaudos bendradarbis, taip pat “T 
Ž” bendradarbis, pereitą šeštadienį, 
rugsėjo 17 d., šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, susituokė su Ona Ališyte, taip 
pat bendradarbiaujančia spaudoje, ke
letą metų studijavusia vaidybos meną.

INŽ. VYT. ŠLIUPAS, dvejis metus 
išbuvęs Liberijoje, Afrikoje, kur bu
vo pasiųstas tyrinėti hidroelektrinių 
stočįų’statybds -galimybes, grižo į JA 
V-bes. Jis dabar dirba Iowa valstybe? 
ję kaip Stanley Engineering firmos 
hidro skyriaus vedėjas.

MARIJA BRAKIENE, našlė dail. 
Adomo B rak o, mirusio 1952 m. Sibi
re, iki 1958 m. gyvenusi Klaipėdoje, 
iš ten išyukusi su vokiečiais repatri- 
jantais, rugpiūčio 24 d. iš Vakarų Ber
lyno atvyko į JAV pas sūnų bei mar
čią, gyvenančius Brookyln, N.Y.

Argentina
ŽALGIRIO PERGALĖS 550 m. su

kaktis buvo turiningai paminėta Bue
nos Aires naujoje Lietuvių Centro 
salėje. Minėjimas buvo rengtas Argen
tinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos 
Tarybos. Jį atidarė J. Cikštas, istorinę 
mūšio apžvalgą davė R. Vedegys, is
paniškai apie Vytautą Didįjį kalbėjo 
L. Lemberis. Kadangi kartu buvo mi
nimą ir Argentinos nepriklausomybės 
švente, Z. Juknevičius tarė progai pri
taikytą žodį. Ant. Balčiūnas, Lietuvos 
karių ir kovotojų s-gos pirm, kalbėjo 
apie naujuosius laikus. Meninėje da
lyje pasirodė šv. Cecilijos choras, di- 
rig. V. Rymavičiaus, Leit. Centro tau
tinių šokių grupė, vad. O. Ožinskienės, 
V. Cibavičiaus jaunimo choras, D. Va- 
lan t i na i tė. padeklamavusi “Milžino pa- 
unksmės” epilogą, ir taut, šokių grupė, 
ved. V. Rastausko.

Valstybes
SEIMAS. Kas 
seimai, į ku- 

delegatą nuo 25 
Seime tvirtinamos 

jų mettų apyskaitos 
m. siekia $640.000 , 

torių taryba. Šiais me- 
seimas įvyks Čikagoje 

24-27 d,d. tėvų jėzuitų pa- 
centre.

BALFas šiuo metu turi 62 skyrius, 
kurie per paskutinius dvejus metus su

kinko ir prisiuntė į centrą $69.629 pi
nigais ir vįrš 150.000 svarų drabužių 
bei avalynės. Skyriai ir atskiri asme
nys per B.ALFo centrą dar nusiuntė: 
.Vasario 16 gimnazijai virš $42.000, sa- 
leziečių gimnazijai arti $6.000.

Per du metus skyriuose posėdžiauta, 
seimavota iki 500 kartų, aukoms su
kelti padaryta per 20 įvairių parengi- 
mų-rinkliavų.

LIET. SOCIALDEMOKRATŲ SU- 
VWA.VWAS, vykęs rugsėjo 4 d. J. 
Paknio sodyboje netoli Thompson, 
Čonn., išrinko naują LSS centro ko- 
mitotą; \pirm. Jonas Pakalka, vicep.

dveji metai šaukiam 
riųos vyksta po vieną 
ąr jų dalies narių. S< 
BALFo veikios 2-jų i 
(jos 1958-1960 m. s 
renkama direktorių t 
tais dešimtasis seimai 
lapkričio 24-27 d,d.

Artimiausioje ateityje LN y-bos na
riai intensyviai pradės lankyti tautie
čius, prašydami stoti LN nariais. Ne
atsisakykime nė vienas! Miesto centre 
esančiam sklypui pirkti jau .pasirašy
tas pirmasis pasiūlymas — $40.000 
grynais. Už jį prašoma $49-500. Pa
siūlymo sąlyga, —- jei jj patvirtins vi
suotinis narių susirinkimas. §Į-SL

©MŽtejS HLN ofenzyva pradeda
Mt. Brydges ir Londonas

Rudenėjantis, bet grąžus įr saulė-, 
tas rugsėjo dešimtosios rytas. Po tri-. 
jų mėnesių pertraukos, po nerūpestin
gų vasaros atostogų, H. Lietuvių Na
mai pradeda vieną sunkiausių ir di
džiausių bandymų — per metus pasta
tyti Tautos Namus. Kas pirmasis su-' 
teiks entuziastiško impulso šiam di
džiajam tautįniam žygiui? Sprendi
mas padarytas — London ir Mt. 
Brydges lię^uvįąins tenka pradinė 
lemtis. Kaip jie pradės, taip kiti pa
dės ir toliau varys!

Eiklus ir dar naujas J. Mikelėno 
“žirgas” neša jį patį ir St. Bakšį. Len
kiame tylųjį Paryžių, slepiamą žaliuo
jančių kalvų ir sįekiąme Woodstock, 
kuriame tik keletas lietuvių. Bet kaip 
neaplankysi mielojo vilniečio Pr. ka- 
zuikomo! Pas jį rąndąme svęčių iš St. 
Catharines — pp. Staugaičius. Ąugš- 
taitiškū nuoširdumu pavaišinti, gau
name tikrus papildomus pažadus iš jo, 
mielojo Vaitkaus ir Staugaičių. Vieš
nagė trumpa, nes prieš akis didoki at
stumai, o laikas ribotas.

Tolimesnis tikslas — Mt. Brydges. 
Čia tik keturios .lietuvių šeimos įsikū
rusios, bet visi jau stiprokai įleidę 
šaknis j svetingąją '.Kanados žemęi Ta
bakas šįmet geras/jo nuėmimas nor
malus — visų metų sunkus darbas ir 
didelės išlaidos atlygintos su kaupu. 
Sukame į -Kazio 'ValaiČįb, buvusio ha- 
miltoniečio, ūkį. Retu nuoširdumu pa
sitinka J. Valaitienė ir tuojau pašius
io nakvynę. Pasikeitę po ilgo nesima
tymo pirmaisiais įspūdžiais, skubame 
aplankyti kitas tris šeimas. Dvi išlydi 
su pažadais, p trečioji — Bersėnų šei-. 
ma —- maloniai apstulbina apsilankiu
sius visiškai nelauktą staigmena: ge
rasis Juozas, įstojęs LN nariu prieš 
metus, dabar įrašo savo 6 m. vienturtį 
Eugenijų su $400 ir pusantrų metų' 
Zitutę su $160. Padėkai trūksta žo
džių — ja tik jąučia lietuviška širdis.

Bersėnų ūkis ypatingas jam gam
tos suteiktu grožiu' 8 akrų sodas juo
sia pačią sodybą, atsirėmusią į augš-. 
tą upes skardį.' Šimtamečiai medžiai 
teikia gyvenvietei tėvynės atspalvį ir 
retą jaukumą. Tokios pat ir šeiminin
kų širdys! Į

Grįžtame pas Valaičius. Tąi šeima, 
kurią drąsiai statau lįet. pavyzdžiu:^ 
augina 3 sūnus ir 2 dukreles. Visi kal
ba lietuviškai be akcento. Namuose 
kitos kąlbos neišgirsi, tik lietuvių — 
tą užtikrino p. Valaitįenė šiais žo
džiais: “Jei išgirsi, Bakšy, mano 
vaikus prakalbant į tėvus kita kalbą, 
o ne gimtąja — atiduodu visą ūkį!”.

Po puikios nakvynės K. Valaitis iš
lydi su čekiu L. Namams. Nuo
širdus ačiū!

Ūž 15 mylių Londonas. Jį pasiekia
me 12' vąl. ir sustojame pas B-nėš? 
v-bos piraL.t,I^^šįūną. Besikalbant 
atvyksta^^aįg^j^" Petras Kuosą? 
kuris po trumpopokalbio įstoja pir-' 
muoju LN nariu iš Londono su šimti? 
ne ir. dar mielai sutinka vadovauti 
ląnkymuisi pas kitus tautiečius. J*rięš; j 
lietuyšįkas pamaldąs, kurips Londo
ne laikomos 1B0 vai. p.p., spėjame, 
dar užsukti pas vilnietį Edmundą Ci- ' 
cėną. Nėsileisdamas j ilgas informaci- 1 
jas, jis įteikia $100 čekį, o jo mieloji 
žmona nuoširdžiai patikiną, kad vė
liau įstosianti su $500. Kokia ,Cicė
no širdis, pasiklausykime J. Butkaus: 
“Prieš kiek taiko mirė vienas lietuvis 
ir aš rinkau jo šeimai aukas. Iš Ed
mundo gavau net $50, tuo tarpu kai 
kiti po dolerį kitą ar po penkinę au
kojo. Tai vyras su charakteriu ir su 
lietuviška širdimi!”

Liet, pamaldas gražioje ir jaukioje 
anglų bažnyčioje. Jas laikė kun. Da
nielius/mielas senelis, atšventęs nese
niai auksinį kunigystės j^lėjų, fri-j 
menąs mūsų vaikystės taikus Lietu- ; 
voje. LondonieČiai jį nuošukai tįdi/ 
ir supranta.

Prie bažnyčios susipažinome su Jo- s 
nu Butkumi. Jis pakviečia apsilankyti 
pas jį ir išleidžia su šimtine. Tai reto 
energingumo ir veržlumo vyrąs. Jis ( 
pats paskambino eilei tautiečių ir iš 
dalies jų gauna tikrus pažadus atei
čiai. Pas jį atsisveikiname su geruoju 
P. Kuosa, kuris su retu entuziazmu 
vadovavo mūsų važinėjimams po Lon
doną, įr pakeliui į namus sustojome 3 
dar Ratkevičių puikioje rezidencijoje/H 
Pasitinka jaunutė ponia —

mūsų mieli ir laukiami svečiai”. Nuo- 
Širdžiausįa paciėka, gerasįs mūsų jau
nimo lietuviškas deimančiuke!

Ponios Dąnos šimtįnė J. Mikelėno 
jr št. Bakšio dviejų dienų išvykai su
teikia jąpūdingą tūkstantinės rezulta
tą ir išlydi /svečius” iš Hamiltono pa- 
kilioje nuotaikoje. Priimkite visos LN 
v-bos ir narių vardu mūsų gražiausią 
padėką!

Dėl greit bėgančių valandų daug 
tautiečių >pespėjome susitikti. Tams
toms sakome iki pasimatymo kitą kar
tą įr tikimės dar nuoširdesnio‘ lietu
viškų reikalų supratimo.

Skrendame į. namus. Malonus nuo
vargis ir didelis padėkos jausmas. 
Trumpąm sustojame Paryžiuje pas ge- 
rupsius Kuzmickus, kurie LN dar pa
čioje pradžioje ištiesė nuoširdžią pa
galbos ranką. Atsigaivinę p. Alfonso 
alučiu ir p. Liudos vakariene išvyką 
laimingai baigėme retu pasisekimu.

$1000 HL Namams.'
Nuoširdi padėka gerajam Jonui Mi

kelėnui. Jam, kaip namų pardavėjui, 
važinėjimai tikrai įsipykę, visdėlto jis 
su retu pasiaukojimu prisidėjo prie 
šio Įspūdingo rezultato. Užtat mes jo 
nepamiršime, kada spręsime savo na
mų įsigijimo ąr pardavimo problemas. 
• Išvyjį^ į Londoną ,ir. Mt. Brydges 
prądėtanf didžiajam lėšų telkimo va
jui yra gražaiųsia lemtis. Jas mes su
telkti galime, tik reikia, kad šį darbą 
su didžiausiu atsidėjimu dirbtų ir įsi
jungtų visi LN v-bos nariai. Lietuvis 
.gražaus tąųtiųio darbo neatsisakys, 
tik reikia vienos sąlygos —- nuošir
džiai ji paprašyti. St. Bakšys.

PttIS, Ont
LIETUVIŠKA MOKYKLA. Jauni

mui augant šioje mažoje bendruome
nėje priskaitančioje tik keliolika lie
tuviškų šeimų, susidarė būrelis mo- 

' kyklinio amžiaus vaikų. Reginos Ja- 
; sinsįrienė^ iniciatyva ir pastangomis, 
Sudedant česnulienei Angelei, nuo 

ų mękslo metų pradžios įsteigta lie- 
* tuvišką šeštadeinįnė mokykla, kurią 
' dabar l^nko 11 mąkinių ir artimoje 
' peilyje prisidės dar 2. Mokytojauja 

Ą. Cesmilienė, buvusi Lietuvoje gim
nazijos mokytoja. Sveikiname pary
žiečius ir linkime ištvermės ir pasise
kimo jaunosios kartos lietuviškame 
auk^jinxe. Sk-St.

Simcoe
' ■ " •. .• į. 1,,, r q ep pi c r n q v i c 5

k -3! J<oišant-<?|! k Jauskite 
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r‘Lftikp ilgiau negu kifos/x

darbo kojinės

dvąsios tautietė iš mūsų jaunosios 
kartos. Būdama dar tik apie 20 metų, 
ji pati viena tuojau apsisprendžia ir

ginusias pirkinys už šią kainą.

Kokių tik rūšių jūs panorėsi
te, PENMANS DARBO KO
JINIŲ yla įvairiausių. Ne- 
,W f* * * *

svarbu kurias pasirinksite1,

Tpip pat ępatįniai - viršutiniai rūbai
- GARSŪS NUO 18S8 METŲ v- WS10-4



Vertinga dailės paroda Toronte
kęmpozicija pa-

džiais, kad “galima nesutikti su 
ultramodernizmo pasauliu, bet 
negalima jo neigti”, ir nepanei
giant P. Picasso minties, kad 
“dailininko studija yra laborato
rija, kurioje neimituojama, bet 
išrandama”, — galima drąsiai 
tvirtinti, kad VII Lietuvių Die
nos Toronte proga surengta dai
lės paroda, jei ir nepasižymį išra
dimais, rodo aiškius žingsnius jų 
kryptimi. Žvilgterėję į joje sko
ningai išdėstytus 18 tapybos, 16 
grafikos ir 5 skulptūros darbus, 
matome lietuvių dailininkų ne
abejotiną žygiavimą su laiku ieš
kant naujų būdų painių ir subti
lių kūrybinių problemų sprendi
me.

čia turime progos pasigėrėti 
jauno dailininko G. K. Račiaus 
tragiškai mistišku, bet stipriu 
struktūroje tapiniu “Juoda sau
lė”. To paties autoriaus “Formos 
erdvėje” nedvejotįnai rodo daili
ninko turtingą vaizduotę ir tapy
binio štricho kontrolę.

Grafikų P. Augiaus ir V. Pet
ravičiaus' medžio raižiniai pa
traukia nuoširdžiu, lietuvišku pa
prastumu. Gaila tik„kad šie dar
bai lankytojams jau bus buvę 
matyti ankstyvesnėse parodose 

i ar knygose.
Grafikų T. Valiaus ir V. K- J.9- 

nyno darbai rodo' šių dailininkų 
subrendusį ir nusistovėjusį brai
žą, kuriuose šalia techniškos pre
cizijos vyrauja elegancija ir jaut
rūs kompozicinis sutvarkymas. 
V. K. Jonyno "Fifth Avenue” 
dažną privers nusistebėti jo su
maniu pernelyg komplikuotos te
mos išvystymu. >

Stabtelėjant prie platiesiems 
JAV meno sįuogsniams žinomo 
R. Viesulo darbų, tenka pripažin
ti. kad jo laboratorijoje kažkas 
nuolat verda ir kad šis jaunas 
dailininkas yra pakeliui į gražų 
kūrybinį rytojų. Jo litografija 
“Moteris, kuri' iš tikro nežino 
kaip šokti per virvutę” nedvejoti- 
nai sako, kad R. Viesulas tikrai 
žino, kaip elgtis su grafinėmis 
plonybėmis, plėmais ir kompozi
cija. Jo “Nukryžiavimas”, nors ir 

> schematiškas, tačiau išraiškingai 
spręstas.

Alf. Dargio dekoratyviškai ge-

mu ir matoma spalvų kompozi
cija.

Paryžiuje gyvenančio mūsų 
darbštaus ir talentingo dail. V.

čiame paprastumą ir nuoširdu
mą, kuris tiesiogiai kiekvienom

liūdną buitį ir “Motinos” amžiną 
ir nepąkeičiąmą gyvenimo pras
mę. Visi trys jo darbai dvelkia 
nepaprasta šiluma ir gilumu.

Skulptoriaus Dagio epochinis 
įr sęmi-realistiškas reljefas me
dyje “Taip jie palieka Lietuvą” 
yra savotiška šios krypties oazė. 
Jis kiekvienam primins tą sunkų 
1944 metų rudenį. Pažymėtina jo 
medžio skulptūra “Vieniša per 
lietų” dėl grakščių linijų ir per-, 
dėm paprastų, bet jautrių for
mų. Jo kiti dąrbąi rodo įgudusį 

»kaltą, valdantį šviesos ir šešėlio 
žaismą formose.

Trys Ą. Galdiko tapybos dar
bai vėl rodo besikeičiantį šio 
nuolat ieškančio dailininko rank
raštį. Veltui pagal paveikslų pa
vadinimus žiūrovas ieškos ten re
alybės. Juose vyrauja ornąmen- 
tMųs spalvų virpėjimas, kuris 
žiūrovo dūšioje spalvinių gamų 
dėka asocijuos “Gėles” aY “Zie^ 
mą”. Jis yra abstraktus dąilinin- 
kąs, pateikiąs estetinį grožį pa
veiksle surištą su grožiu gamto
je. Daug šių dienų dailininkų 
šiuos du grožius atriboja.

Be minėtų. parodoje išstatyti 
V. Bričkąus, A. Docįaus, J. Pąu- 
-tįeniaus, • A. Tamošaitienės, A. 
VeŠčiūno, V- Vizgirdos ir H. 
Žmuidzinienės darbai rodo jų 
nuoširdžius kūrybinius užsimoji
mus ir rimtus laboratorinius tyri
nėjimus.

Visų šioje parodoje dalyvau
jančių dailininkų atsiekimų ne
galima menkinti, dėl to, kad jne 
visi jie lenkiasi visuomenės pa
geidavimams ar skoniui. Jie, kaip 
ir visuomenė, juk gerai žino, kad 
kol egzistuoja kūrybinė laisvė, 
tol egzistuoja pažanga.

Ant. Lapkritis.

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA "

VAKARINIAI KURSAI 
NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS

BLOOR COLLEGIATE INSTITUTE—1141 Bloor St'. W. (prie Dufferir. St.) 
CENTRAL HIGH SCHOOL OF COMMERCE — 570 Shaw St. (i pietus 

nuo Harbord St.) '
EASTERN HIGH SCHOOL OF COMMERCE — 16 Phin Ave. (prie Chat-

• 'ham 'Ave.) ‘ .■ -;-'U r'C
HUMBERSIDE COLLEGIATE INSTITUTE — 280 Quebec Ave. (prie 

• •••'• Humberside' AveO
KING EDWARD SENIOR PUBLIC SCHOOL — 112 Lippincott St. (į šiau

rę nuo College St.)
LORD DUFFERIN SENIOR PUBLIC SCHOOL — 303 Berkeley St. (į 

šiaure nuo Dundas St.) ; - 2
McMURRICH SENIOR PUBLIC SCHOOL — 115 Windna* Dr. (į pietus 

nuo St. Clair Ave.)
NORTH TORONTO COLLEGIATE INSTITUTE — 17 Broadway Ave. (į 

rytus nuo Yonge St.) A ...
PARKDALE COLLEGIATE INSTITUTE — 209 Jameson Ave. (į pietus

' nuo Queen St, W.) 
RYERSON SENIOR PUBLIC SCHOOL — 190 Grange Ave. (į rytus nuo 

Bathurst St.)-
1960-1961 MOKSLO METAI 

REGISTRUOJAMA augščiau išvardintose mokyklose ^vakarais 
rugsėjo 19, 20, 21 ir 22 dienomis. REGISTRACIJOS MOKESTIS $5.00, 
PAMOKOS PRASIDEDA rugsėjo 26 d. 730 vai. vak. ir vyks kiekviena 

PIRMADIENI, ANTRADIENI, TREČIADIENĮ ir KETVIRTADIENĮ. ’ 
KLASES: anglų kalbos pagrindai pradedam tiems; anglų kalbos kursas pra
dedantiems ir pilietybė; pažengusių kursas. Specialios klasės suaugusiems, 

užsieniečiams ir čiagįmiams, norintiėbis mokytis skaityti ir rašyti.’ 
Pasikalbėjimai baigusiems.

PROGRAMON ĮEINA: anglų kalbos kursas moksliškai pritaikytas naujie
siems kanadiečiams — kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai; einamieji rei-. 
kalai, žinios apie pilietybę; Kanada ir jos žmonės; grupėmis diskusijos; 

akivaizdinis mokymas.
SUINTERESUOTIEJI GALI TEIRAUTIS* 

KIEKVIENOJE AUGŠČIAU SUMINĖTOJE MOKYKLOJE NUO 
, RUGSĖJO 19 DIENOS 7 VAL. VAK. ■'

Z. S. PHIMISTER, Director of Education. T. Ą. WARDLE, Chairman.

Jau septyneri metai kai lietuviškosios mokyklos naudo
ja žinomo mokytojo A. RINKŪNO vadovėlius

"KR£GŽPŲTĖ"
I dalis — elementorius ir pirmieji skaitymai I-II skyriui. Ant
roji laida, —-------—---- — ■■■ s—± J.-:. Kaina S2.00
n dalis — skaitymai ir tėvynės pažinimo pradmenys III-IV sky
riui. Trečioji laidą.________ ___  Kaina $3.00
III dalis — skaitymai ir tėvynės pažinimas V-VI skyriui. Ant. 
roji laida, ką tik išėjusi iš spaudos.-___ Kaina $3.25
Iliustracijos dail. T. Valiaus.

SPAUDOS BENDROVĖ “ŽIBURIAI”,
941 Duodas Street Wept, Toronto Ontario, Cėnąda.

šukuotos
Ilgai i 

lengvai i

CRISS * CROSS 
4 IM ' ‘

KELNAITĖS VYRAMS 
IR BERNIUKAMS 

Specialiai sukirptos, jaukiai 
nešiojamos - patogiu 

elastiniu juosmeniu — 
patentuotu savaime

užsidarančiu “kryžminiu X” 
k ? priekiu, suteikiančiu 

glaudžią išvaizdą. 
Pagamintos iš

meno

mG0$ VAIZDAI WĮII»GAI
EDVARDAS SULAITIS

Nubangavo, nuaidėjo ši vasarą

Kuttūrinėkroniką

ų dienų dr. Jonas Paplėnas- 
i atsiskyrė labai netikėtai ir

stiprybę rugsėjo pradžioje, kas 
daugeliui čikagiečių buvo nema
lonus siurpryzas. Iš tiesų, nesun
ku įsivaizduoti tautiečių jausmus, 
kada, praleidus atostogas šalto
kame ore ir grįžus prįė Kasdieni
nių darbų, tenka brąuktis prakal-i 
tą visa rąnkųve. .

Karštis sudarė nelabai jaukią 
atmosferą gąusiemš’ Darbo Die
nos savaitgalio svečiams Čikago
je, o, žinoma, ir vietiniams. To? 
dėl nemaža dalis tautiečių supa- 
savo ir patogiai ištiesė kojas prie 
ežero.

Nepaslaptis, kad ir X-jų Šiau
rės Amerikos lietuvių ^iorto žai
dynių II-sios dalies varžybos pra
ėjo beveik nepastebėtos. Jų ati- 
darymą ir lengv. atletikos varžy
bas didžiąjame Hanson parko sta- 
dijone (ten telpa apie 15.000 
žmonių) sekė apie pusšimtis as»' 
menų ir tai nėįąbąi' "grynų” aū; linkmės mėgėjas savo pastatio- 

ninkus, kiti turėjo vienokias ar 
kitokias pareigas ir pan.

Kiek daugiau žmonių suėjo į. 
futbolo varžybas Marquette pąr- 
kę, kur. ir^ šiaip, nėžaidynių me
tu,. mūsų'tautiečiai pavėsiauja. 
Kaip ir vistu* jr visada didžiau
sias dėmesys sportininkams bu
vo parodytas prie J>aro — Lie
tuvių Auditprijoje Šokių metu. 
Ten parama sportui liete liejo
si ...

Didesnį būrį žmonių sutraukė 
ateitininkų kongresas, daugelį 
programos punktų turėjęs vėsio
se salėse ir tokių būdų pralen
kęs nelaimingus (ir niąžiaū tur
tingus) sportininkus. Ateitininkai 
karštį gavo pajusti paskutiniojo 
posėdžio Marijos aųgšt- 'mokyk
los patalpose metu. Gal būt dėl 
karščio, jis prasidėjo tik ... 1 Va
landą pavėlavus.

Bet po visų žaidynių, kongresų 
bei panašių subuvimų ir sąųlė 
nutarė pailsėti. Ir, įžengus į tre
čiąją rugsėjo mėnesio savaitę, 
žmonės jau pradeda ieškoti šil
tesnės aprangos. Nevienam gaila 
vasaros, nors ir daug prakaito iš- 
spaudusios...

Neseniai šių eilučių autoriui 
teko praleisti savaitę prie nedi
delio ežero Wisconsin© .valstybė
je. Smagu buvo atitrūkti nuo 
miesto aplinkumos ii* pagyventi 
gamtoje; Toliau nuo kasdieninių 
rūpesčių ir vargų. Bet iš kitos pu
sės — sunku buvo atsiplėšti nuo 
realaus gyvenimo minčių, įvairių 
lietuviškų reikaliukų ir darbelių 
namuose paliktų.

Ten buvo suvažiavę ir daugiau 
tautiečių. Vieni su vaikais, kiti 
be jų, vieni su vyrais ar žmono
mis, kiti be jų. Kaikurie atsivežė 
meškeres ir dienų dienas meške
riojo, o dalis :šiąip sau leido lai
ką gulinėdami prieš saulę ir .be
sigaivindami šaltais gėrimais.

Turiu prisipažinti — iiesu meš
keriojimo sporto mėgėjas. Man 
meškeriojimas sužadina keistus 
jausmus, kurie mintis tuoj nu
kreipia į lietuviškąjį kiemą, labai 
panašų (perkelta prasme) Į ežerą. 
Ir šiame ežere yra nemaža viso
kių “meškeriotojų”, kurie sten
giasi įšžyejoti galimai daugiau 
“žuvų”. Visokie blizgučiai, gyve
nimo prabangą, nutautėjimas įr 
pagaliau mirtis nusineša stambių 
“žuvų”, kasdien paliekančių ir 
šiaip negausią mūsų tautiečių 
šeimą.

Paskutinėmis dienomis į Amži
nybę iškeliavo dvi Šakotos asme
nybės. Rugsėjo lį d. gyvųjų .eiles 
apleido prof. Kazys Pakštas, o už

Mokslą? dabar su
traukia hemoroidus

be skausmo ir ; 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemarpidus.
Toronto, X)nt. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti -hemoroidus jr 
palengvinti skausąįa lįei nį^ėiimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo. 

• Daugeliu atvejų puvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištiktųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.v.Nsbsa^ as 
“Hernaroidai iš vis jau ne proble-

prie-

ateitininkų kongrese, antrąjį — 
Lietuvos Nepriklausomybės Tal
kos suvažiavimo pobūvyje. Trum
puose pokaįbiuose su jais buvo

pirm., Pauliaus Jurkaus, sekr., ir na
rių: Kotrynos Grigaitytės, Nelės Ma- 
zalaitės ir Leonardo Žitkevičiaus, rug
sėjo 10 d. Brooklyne “Aidų” grožinės 
Literatūros premiją S5Q0 visais bal
ais paskyrė Bernardui Brąidžioniui 
už jo poezijos rinkini rankraštyje “Vi
dudienio sodai”. Komisijai buvo at
siųsta 11 veikalų — 6 rankraščiai ir 
5 knygos, įsistos I95&t$$9 m.

BOSTONO MET. CHORAS, va^ 
yąująmas kompoz. J. Gaidelio, išleido

juos abu

ųes, Kur Usigi tukataųčia ąnusų 
tautiečiu.. K. Pakštas, kuris ilges
nę savo gyvenimo dąįį rūpinosi 
atsarginės tėvynės suradimų, Įš- 
keliayę j Amžinąją Jėjįrn.ę . J. 
Paplėnas, didelis lietuvių taiuįh 
nės idėjos skleidėjas savo plunks
na nebaigė savo pradėtų sakinių. 
Teilsisi jie ramybėje!'

Rugsėjo jųėn. 8 d. ‘TŽ” vienas 

še “Kaikas iš Čikagos” palietė įr 
Čikagos vaizdų ir-vargu skilties 
autorių, kuris, jo nuohioųe, “su
niekino toki grąžų Dariaus ir Gi
rėno dr Žalgirio kąūtyinų 550 m. 
suka&iėš,m^ejima”.

Gal dėt tų padarytų naatabų 
nereikėtų kalbėti, nes dėl iaktais 
neparemtų nuomonių sunku gin
čytis, čia jąų daugiau jausmų ąr- 
ba suprątiįio r ėjjęaįas,'kuris įvai
ruoja pagal atskarus ašmėnis. Mū
sų liaudis gi sako, (ir jĮeįt>e reika
lo): “Kiek galvų,' tįiek rązumų”. 
Ypatingai tįe įvėrtfiumąi .pasida
ro įvairūs,' ųet preišingi,, 
kada į juos žvelgia dvi pusės: ste
binčioj! bei dirbančioji- Juk mes 
žinome, kad motinai jos vaikas 
yra gražiausias.. .Be to, ir vai
ko artimeiji turi kitokią nuomo
nę negu pašaliniai žmonės.

Taip pat norime .pabrėžti, kad 
šioje skiltyje pąduod^ięs mintys 
nėra reportažinio pobūdžio (bent 
daugumoje), o pasitenkinama tik 
kaikurių įvykių pusių nušvietimu. 
Jeigu kartais rašoma apie nei
giamas puses, tai dąr nereiškia, 
kad ten nebūta gerųjų' arba at
virkščiai.

Dažai ir stėnoms 1 
popietis! į 

; VsFkos, iepečioi, terp^nHnet.
Sky’s Pamt & Wallpapęr Į 

Ši. VL > 
Tel EM- 4-2715, loxonto, On t į

gonųe National Laboratory. Jo .moks
liniai darbai yra paskelbti amerikiečių 
mokslo žurnaluose. Gimnaziją R. Vis
kanta baigė Čikagoj 1951 m., o baka
lauro laipsnį gavo Illinois un-te 1955 
metais. ' '

ARCHITEKTEI R. REISONAITEI 
yra pavesta dekoruoti naujai pastaty
tą milijoninės vertės viešbutį Adelai
dėje. Jos sugebėjimus tą dekoravimą 
įvykdyti labai originaliai, iškėlė ir 
Adelaidės australų spauda.

DR. ŽICfMAS BRINK1S, medicinos 
.mokslus biges Tuebingene, išlaikė 
reikalaujamus egzamenus ir gavo gy
dytojo teises Illinois valstybėje.

BUVUSIEMS Dėl LIETUVOS 
LAISVES PAMINKLUI statyti Čika
goje prie Jaunimo centro bent keli as
menys paaukojo auksinių monetų. Vie
nas asmuo, ' pasivadinęs M.L.R.S.R., 
paaukojo 15 aukso rublių, prof. St. 
Dįrmąnto žmona Domicėlė Dirmantie- 
nė paaukojo 10 rublių monetą, o kū- 

niyąs'savanoris Kostas Petrauskas dvi 
rmpųetas'po 5 niUius.

Mokslo akademijos statybos ir archi
tektūros rūmai, kaip rugp. 30 d. prarįe- 
šė Vilniaus radijas, baigti statyti 
Kaune, Petrašiūnuose.

PRISIŲSTA
Ateitis, JubiĮėjiniai metai 1960, Nr. 

7, rugsėjis, 161-184 psl.
Turinys: Tlva -r Atsisveikinant, R. 

Sakadolskis — žvilgsnis šeši metai at
gal; T. j. Kidykas, ŠJ, — Būdingas 
bruožas;-Mapė — Duetas iš Dainavos; 
Ė. žys — Aštuntas kambarys; Per as- 
pera ad astra; Atskleista knyga; Liau
da, K- Vytas, J. Eigelytė — eilėr.; D. 
Skirmuntaitė — Trys savaitės iš atei- 
.tininkijos gyvenimo; R. Burneikis — 
gpprtas; Vardai, įvykiai, idėjos; Krei- 
yps Šypsenos. ;

Gimtoji kalba, bendrinės kalbos 
laikraštis, nr. 2(8), 1960. Redaktorius 
P. Jonikas. Rašo: Pr. Skardžius, Laik
raštinės kalbos dalykai, Juozas Balči
konis; P. J. .duodą sąrašą žodžių liet, 
žodynui turtuiti; B. Masiulis rašo apie 
teisinius terminus; P. Orintaitė, 

I žiupsneliai; L. D.', Naujausi kalbiniai

Apelsinų medžių pavėsyje
REPORTAŽAS IS CYPBBSS GARDENS

Spaudoje dažnokai matant eg
zotiškąjį vardą, rugpiųčio 8 d. pa
mačius TV programą ir, prisime
nant bent dalį ten gamintų filmų, 
kilo susidomėjimas: kas per vie
na toji vietovė? Juo labiau, kad 
keliaujant po Floridą beveik vi
sur galima sutikti mašinas su em
blemomis, kaip čia įprasta, skel
biančiomis Cypress Gardens gro
žį.* Pataikius ant gero kelio ieško
ti daug nereikia. Didžiulės skel
bimų lentos ir rodyklės atveda 
tiesiog į Floridos ežerų kraštą — 
maždaug kaip šiaurės Ontario su 
nedideliais ežeriukais ir vingiuo
tais vieškeliais. Tik augmenija 
jau čia kitokia. Čia nerasi nei 
Kanados klevo, nei mūsų beržo 
svyruonėlio, nei ąžuolo stipruo
lio. Viskas taip neįprasta ir nere
gėtą su keistais, niekuomet nema
tytais, didžiuliais atogrąžų lapais.

Mašinas nereikia palikti karš
toje saulėje, nes čia pat, prie tų 
kilmingųjų Cypress sodų, yra di
džiuliai nokstančių apelsinų plo
tai. Ir lapai, ir gerokai išaugę vai
siai yra tamsiai žalios spalvos, ir 
ištikimai tarnaujančiai susisieki
mo priemonei teikia puikų pa
vėsį.

Nors diena paprasta ir atosto
gos beveik jau pasibaigusios, 
žmonių suvažiavę kaip į atlaidus. 
Ir ko čia nematysi: beveik visas 
Amerikos valstijas reprezentuo
jančias mašinų lenteles. Iš Kana
dos nedaug, neš kelias tolimas.

Vietovės grožis betgi nedi- 
džiausias. Jeigu ne gražus eže
riūkštis, ne prabangus restoranas 
jo pakrantėje ir šalia nusitęsęs 
didžiulis, atogrąžų augmenijos 
priaugęs sodas, visa ta vietovė 
labai primeha Edward Garden

PAMINĖTI
leidiniai Lietuvoje; L. Dambriunas, 
Ar “ant žemės” yra slavybė? Yra klau
simų kraitelė, medicinos terminai, re
cenzijos, spaudos apžvalga.

Skautų aidas, nr. 7-8, lietuvių skau
tų ir skaučių laikraštis. Rašo: Alfa 
Sušinskas, Lietuviškoji garbė; V. V., 
Paskutinis pašnekesys stovykloje; J. 
Bružinskas, A.a. v.s. Kazimieras Vait- 
kevičuis. Patarimai vadovams kaip ves
ti skiltį,skyrius mažiesiems, vyčiams, 
jūrų skautams, oro skautams, kroni
ka. Gausu iliustracijų.

Eglutė, vaikų laikraštėlis, 1960 m. 
rugsėjis, 32 psl.

Muzikos Žinios, Nr. 1, 1960 m., 24 
psl. Priede kųn. VI. Budrecko, MM, 
Dvi giesmės į Šiluvos Dievo Motiną ir 
J. Gaubo Nurimk sesut.

Studentu gairės, 1960 ,Nr/2 (3), 36 
pusi.; '■ ■ .; 'į;':.-T'.!

CANADA

vedžioti ir kanalai su tvenkiniais 
po ytią sodą patraukliai išvin
giuoti jr dekoratyvįhiai tilteliai 
per juos padaryti. Visai taip, kaip 
pas mus Don Valley esančiam 
Edward sode. Visas skirtumas tai 
augmenija. Čia jau viskas surink
ta kas pietų krašte gali augti, 
bujoti ir duoti vaisius. O kai vis
kas sužydi, reikia įsivaizduoti 
kiek Čia yra įvairiausių žiedų. 
Net ir dabar kaikurie sezoniniai, 
kaikurie pavėlavę medžiai pla
čią! žydi, margindami gyvai žalią 
augmeniją. •

Dar viena naujovė — tai ty
kūs elektriniai laiveliai, vėžio ją 
žmones po parką išsiraičiusias 
kanalais. Yra čia ir du plaukymo 
baseinai, kuriuose niekas nesi
maudo ir kurie, lyg kokios trofė- 
jos, rųdomi publikai. Baseinai 
didžiuliai ir prabangiai įrengti: 
vienas padarytas gaminant pas
kutinį filmą “Easy to Love”, o 
kitas — rengiant pereito rugpiū- 
,č|p vienos valandos TV progra
mą. ■ . . “

įdomiausia šios vietovės dalis 
—keturis kartūs per dieną karto
jama yandęns sporto programa, 
įkalnėn einančioje ežero pakran
tėje, plačių medžių pavėsy, sve
čiams užėmus specialiai įrengtus 
suolus, vandens sporto akrobatai 
parodo įvairiausių išdaigų. Čia 
yra gabių vandens slidžių specia
listų, įvairiaspalvių balerinų su 
slidėmis šokančių vandens pa
viršiuje ir margai apsirengusių 
juokdarių, kurie savo komiškais 
judesiais bei vikrumu netik pra
jukina, bet ir nustebina žiūrovą. 
Įdomu, kai slidininkai šokinėja 
nuo trąmplyno, kai čiuožia visai 
be slidžių, ir kaip įsikabinę ait
varo pakyla augštai nuo vandens 
paviršiaus. \

Programai pasibaigus, foto mė
gėjai skatinami fotografuoti van
dens akrobatus, vis prįstumiant 
lentoje išpieštos, garsiosios vietos 
vardą- Mat, svečiams išsklidus po 
platų kraštą ir rodant nuotraukas 
savo artimiesiems, be žodžių bus 
aišku kur nuotrauka padaryta. 
Tai bus reklama patraukti vis 
naujiems turistams.

S.Pranckunas.

Lake Simcoe
kuro olyvos ir burnerių aptarnavimas 
tor ante .l^tvvįškm kalbantieji klaupkite
Betty Vaitiekūnas WĄ 2-6181

^auįieji afeiviai:
MOKYKITĖS SAVO 

NAUJŲJŲ DRAUGŲ KALBOS
BENDRUOMENĖS KALBA, KURIOJE JŪS GYVENATE IR DIRBATE, 
YRA ANGLŲ BEI PRANCŪZU KĄLBA. JU MOKĖJIMAS TURĖS JUMS 
DIDELĖS JREIKŠMĖS. < -

■ JŪS GALITE IMTI KALBŲ PAMOKAS BEVEIK KIEKVIENAME
a ■ ■ z \ y. Kanados centre.

Jum? jįyąį^iiĮys galimybių „

Jums .bus daug lęngyiau atlikti reikalus įstaigose” 
bei pirkti krautuvėse. Jūs galėsite išaiškinti 'savo 
reikalus namų savininkams, gydytojams, adyoka- . 
tams, amatininkams, autobusų vairuotojams, va!-“ ' 
džius įstąigų tarnautojams ir kitiems.

Anglų ąr prancųzų kalbos mokėjimas yra reika- 
Įmgas &ąnądos pilietybei gauti.

Jūs galėsite daug lengviau gauti ir turėti pastoviai 
4ąri>ą. -taip Ppt turėsite daug geresnę progą 
gauti pakėlimą dąrbe.

Bendruomenes gyvenimas
Jums bus daug lengviau įsigyti jdraugų tarp,e .tų, 
su kuriais kartu dirbate ar taip kaiųiynų. Jums 
grejtąi pąvyks įsijungti Į bendruomenės gyvenimą.

Informacija ir laisvalaikis '
Jūs galėsite skaityti Kąnadęs laikraščius, žurnalus 
ir knygas- Jus gausite daugiau malonumo, stebė
dami televiziją. klausydami radiją, laig$<dainį ‘ki
nus, paskaitas bei teatrus. Jūs geriau suprasite 
Kanados gyvenimą ir papročius.

Pagalvokite ąpi^ $iųos palengvinimus jr VflKITS TUOJAU

pritaikomi.

^ę^oskama 
Pilietybės ar Jmig 
įpielai suteiks jun

Kanados .Pilietybės SkyriusS Otavoje

H»K

monės (Bio-Dyne) — atrasta 
saus ©lokalinio ir

Dabar ši nauja
yra pasiūlomi ž

.♦ 1

monės

rantija.



TtVItKtS ŽIBURIAI

SPORTASMANN & MARTEL Ltd
(2) 6.7

2336 BLOOR ST. WEST 
Tel. RO. 2-8255

2336 BLOOR ST. WEST 
Tel. RO. 2-8255

(Ž) 16-5
(2) 15-1

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 pasirinkimas. 
Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant {mokėjimo, čia rasite viską kas Jus interesuoja
nekilnojamo turto reikaluose.

13 kambarių 
e . Dovercourt Rd.

kaina, mūrinis na- 
iem garažais ir privačiu

hiu alyva apšildomas, 2 ’virtuvės, 2 
vonios. Geras nuomavimo rajonas, 
mažas {mokėjimas. Geras morgičius.

Bloor • Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių 
mūrinis frontas, švarūs kai

$18.900 
mas su ______ ___ .
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande- 
i * \ ~ ‘
vonios. Geras nuomavimo rajonas, 
jnažas {mokėjimas. Geras morgičius.

Bloor • Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.

Bloor • Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles • Wright 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Bloor - Jane 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas -su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood • St. Clair 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor • Jane 
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo ( 

Toronto
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas, 
didelės apyvartos biznis, prie 12 
kelio. Viena skola balansui labai 
lengvomis sąlygomis. Visai arti 
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras 
žemės./ ;: i

f

B. SAKALAS U - SAKALAUSKAS

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

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

FELIX ELECTRONICS SERVICE
Taisoma, visų rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai

S kamb inti bet kada LE. 5-6007

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis. Įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.

Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.
148 WESTMINSTER AVĖ. Telefonas LE. 2-5191

Extra Realty Ltd
ir

Tel. LE. 4-9211

1

J. KUDABA

(Ž) 8.7
(Ž) 9,4

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 

reikalais kreipkitės i šiuos mūsų agentus:

Sav. D. KAUNAITC

High Park Blvd. • Roncesvalles 
$1.000 įmokėti, 6 didelių gražiai at
remontuotų kamb., alyva vand. ap- 
šild., 2 mašinų pastatymas. Balan
sui viena 10 metų atvira skola. Kai
na $11.000.

Bloor - Runnymede 
$5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 
augštų, 7 kambarių, 2 mod. virtu
vės, naujas pečius, baigtas rūsys, 
labai švarus namas. Garažas, geras 
įvažiavimas. Kaina $16.000.

Bloor ■ Indian Rd.
$4.000 įmokėti, mūro, prie kito, 8 
didelių kambarių, prie geriausio 
susisiekimo ir apsipirkimo. Kaina 
$17300.

Avenue Rd. • Laurence 
$3.000 įmokėti, atskiras, mūro, 5 
kambarių, 2 kamb. rūsyje, labai ge
ras planas, iš šonų kambariai vidu
ryje koridorius, platus sklypas. 
Kaina $14300.

žemės ūkis
100 akrų dirbamos žemės, 35 mylios 
nuo Toronto, geroj vietoj, $5.000 
(mokėti. Kaina $15.000, tik prašoma.

High Park rajone — pinigų 
investavimas

$8.900 įmokėtL atskiras mūro 4 bu
tų po 4 kamb. apartamentas, vidaus 

mas labai gražus. Vand alyva 
2 garažai, privatus, (važia-

Kreipkitės visais reikalais J Extra Realty Ltd. čia rasite ekstra

Swansea • Bloor - Runnymede 
» 6 kamb. per 2 augštus

$1.900 {mokėti, mūrinis, moderniš- 
kavirtuvė, 3 miegamieji, garažas, 
šoninis įvažiavimas. Kaina $13.900.

Jane - Annette 
1 skola — 10 metų 

$2.900 įmokėti, mūrinis, 6 kamb. 
per 2 augštus, išilginis planas, mo
derniška virtuvė, garažas. Kaina 
$14.900.

Runnymede • Annette 
1 skola — 2 vonios 

$2.700 įmokėti, mūrinis, 6 kamb 
per 2 augštus, didelė moderniška 
virtuvė, 2 atskiri įėjimai, 10 pėdų 
platumo įvažiavimas, garažas. Kai
na tik $14.900.

Howard Park - Dundas 
1 atvira skola 10 metų 

$2.500 įmokėti, mūrinis, 9 kamb., 
išilginis planas, 3 virtuvės, 2 gara
žai. Mokėjimai tik $100 mėnesiui 
įskaitant palūkanas. Kaina tik 
$16.900.

Bloor • Windermere 
$2.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb. per 2 augštus, garažas, šoni
nis įvažiavimas. Tuoj galima užimti. 
Kaina $16.900.

Prie vaikų darželio
College - Rusholme Rd.
1 atvira skola 10 metų

7 kambariai — 2 augštai 
S6.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuvės, dvigubas garažas, 
privatus įvažiavimas. Arti prie vis
ko, prie pat parko, krautuvių. v

Rusholme Rd. - College
8 kambariai — 2 augštai 

$6.000 įmokėti, mūrinis, šiurkščių 
plytų iki pat stogo, 2 mod. virtuvės. 
Idealus dėl dviejų šeimų arba nuo
mavimui. 1 atvira skola balansui. '
High Park • Geoffrey - Roncesvalles

10 kambarių — 2 augštai 
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuvės, garažas, vandeniu 
alyva šildomas. Arti prie High 
Park, geras nuomavimas, arba ide
alus 2 šeimoms. Kaina $20.900.

Parkside - High Park
13 kambarių — 2 Įėjimai 

$22.900 pilna kaina, atskiras, mū
rinis, 3 mod. virtuvės, 2 vonios, 
mašinai vieta. Penki kambariai 
apačioje.

Swanesa • Bloor ' 
$6.000 įmokėti, mūrinis iki pat sto
go, 7 kamb., privatus įvažiavimas, 
5 metų senumo. Puikus namas.

T. STANULIS
Darbo tel. RO. 2-8255

Namų RO. 6-0105 /
2336 BLOOR ST. W.

U 3 butai ir krautuvė 
$6.000 įmok., gerame rajone biznio 
pastatas, $4.380 metinės pajamos, 
tikras investatoriaus pirkinys. 
Skambinkite B. Sergantis.

Bloor • Brock 
$1300 įmokėti, 8 kambarių mūro 
namas,, gerai prižiūrėtas, 2 moder
niškos virtuvės, gali būti parduotas 
žema kaina. B. Sergantis.

High Park • Bloor
6 kambarių atskiras mūro namas 
su privačiu įvažiavimu, nėra nusta
tytos kainos. Savininkas priims ge
riausią pasiūlymą, nes dviejų sa
vaičių bėgyje turi būti parduotas. 
J. Beržinskas.

Investuokime į žemę 
10 akrų dirbamos žemės, 5 mylios 
nuo Toronto, labai geras investa
vimas, galimybė greitu laiku padvi
gubinti pinigus, Kaina tik $6.900. 
nedidelis {mokėjimas, vienas atvi
ras morgičius balansui. Suintere
suoti šiuo arba bendrai žemės pir- 
Smu skambinkite B. Sergantis — 

E!. 4-9211.
Dėmesio biznieriai 

20% nešanti investacija, yra gera 
investacija. Mes turime 25 butų 3 
metų jaunumo apartamentą, kuris 
neš jums daugiau negu 20%. Pa
tikrinkite mūsų investacijas prieš 
investutojant kur nors kitur.
Dėl veltui patarimų, kaip geriausiai 

investuoti pinigus, visuomet 
kreipkitės

B. Sergautis, F.R.I
LE. 4-9211.

Automobilių taisymo dirbtuvė 
Naujas moderniškas mųrinis vieno

King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

Baby Point Rd.
— 6 kambariaiAtskiras 

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

High Park Ave. - Bloor 
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
. montuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

, Jane • Bloor ■
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 modemiškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų. 'J;;

The Kingsway 
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 

= rajone.: :

High Park - Roncesvalles 
9 kambariai — 3 virtuvės 

$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalow — Swansea rajone 
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

Įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

Paieškoj imai
ESU VIRŠ 70 METŲ, sunkių darbų 

negaliu dirbti, moku staliaus darbus, 
turiu visus Įrankius, esu mėgėjas pa
meškerioti. vanduo ir užsiėmimas vei
kia mane gaivinančiai. Norėčiau pa
gyventi pas lietuvius arčiau vandens. 
Rašyti: Tom. A., Box 455, Ancaster^ 
Ontario.

JONAS APANAVIČIUS, prieš 6 
metus išvažiavęs į miškus dirbti iš Ha
miltono, prašomas atsiliepti arba kas 
žino apie jį, kur jis dabar randasi, 
prašomi pranešti šiuo adresu: Vitas 
Apana vičius, 142 Oneida BĮvd., A n - 
caster, Ont.

JUŠKAITEI - PRANINSKIENEI - 
BALIUKEVIČIENEI yra svarbių ži
nių iš tėviškės. Ji pati ar žiną apie ją 
prašomi atsiliepti: Marija Gudienė, 
6048 —- 16 Ave., Rosemount, Montreal 
36, Que. ■

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904

Elektros - Electronic 
Technikas 

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

Tel. LE. 3-1080
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

L
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. 1.

2.
880

2:01,7

4:53,0
4:59*5

11:7,5

89-11(Ž)

(A) 
(Ž)

20-10% 
19-9%

5-7%
5-5%

Kli-

Žaliauskas (A) 54% 
Bubnys (Aras) 5-3% 
Rusas (A) 5-% 
Bukšaitis (A) 5-%

131-10 
100-2

VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos pirmenybės, turė

jusios įvykti praėjusį sekmadienį, dėl 
per mažo susidomėjimo buvo atšauk
tos. Jei sąlygos leis, ateinantį sekma
dienį, 3 vai. p.p. ten pat yra numa
tyto įvykdyti tik metimų varžybas.

« Futbolininkai paskutinėse pirmeny
bių rungtynėse nelauktai įveikė Spar
tą 6:0. Sį kartą daugiausiai įvarčių 
įmu$ė J. Vėlyvis — 3. "

Krepšinio ir tinklinio tremrtiotės 
bus pradėtos artimiausiu laiku. Norin
tieji šiose sporto šakose lavintis infor
macijos reikalu prašomi kreiptis į val
dybos narius. A. S.
X-jų VASAROS ŽAIDYNIŲ ČIKAGOJ 

NUGALĖTOJAI BEI PASEKMĖS
Lengvoji atletika

Vyrų klasė:
125 yd. bėgimas:

1. Malinauskas (A) 12,9
2. Meškauskas (N) 13,0

220 yd. bėgimas:
1. Meškauskas (N) 233 

Malinauskas (A) 23,5 
yd. bėgimas: 
Aleksejūnas (Aras) 55,6 
Ilginis (Aras) 56,5 
yd. bėgimas:

1. Kulovičius (ž)
1 mylios bėgimas:

1. Kulovičius (Ž) 
e 2. Ripskis (Aras)

2 mylių bėgimas:
1. Ripskis (Aras)
2. Tarvydas (Aras)

3 klm. ėjimas:
1. Leonas (N) 18:41,2 

4x110 yd. estaf. bėgima:s
1. Neris 47,5
2. Aušra 47,6 (Malinauskas, Kli

mas, Gaižutis, Žaliauskas).
Olimpinė estafetė:

1. Žaibas 4:04,0
Rutulio stūmimas: /

1. Jasionis (N) 35-4%
2. Klimas (A) 34-8

Disko metimas:
1. Jasionis (N) 97-8
2. Venclauskas

Šuolis į tolį:
1. Malinauskas
2. Venclauskas

Šuolis į augštį:
1. Butkus (Ž)
2. Klimas (A)
4. Petravičius (A) 4-11

Trišuolis:
1. Žaliauskas (A) 41-1%
2. Gaižutis (A) 39-6

Šuolis su kartimi:
1. Sakalas (ž) 8-0 

Jaunių A. klasė.
100 yd. bėgimas:

1. Žaliauskas (A) 10,6
2. Gaižutis (A) 10,8

220 yd. bėgimas:
1. Žaliauskas (A) 23,3
2. Labanauskas (Aras) 23,8
5. Gaižutis (A) 24,1

880 yd. bėgimas:
1. Baltramonas (N) 2:25,0
2. Bukšaitis (A) 2:26,2 ’

4x110 yd. estaf. bėgimas:
1. Aušra 1:25.0 (Gaižutis,

mas, Bukšaitis, Žaliauskas)
Šuolis į tolį:

1. Žaliauskas (A) 21-6%
2. Gaižutis (A) 20-2%
3. Rusas (A) 19-3%

Šuolis i augštį:
1.
2.
3.
4.

Šuolis su kartimi:
1. Petravičius (A) 10-0
2. Bubnys (Aras) 9-8

Rutulio stūmimas:
1. Jasionis (N) 41-6%
2. Klimas (A) 41-51 s

Disko metimas:
1. Klimas (A) 117-2
2. Jasionis (N) 113-1

Ieties metimas:
1. Rusas (A) 151-2
2. Klimas (A)
5. Gaižutis (A)

Jaunių B klasė.
75 yd. bėgimas:

1. Premeneckas
2. Venclauskas
3. Sapijonis (A)

60 yd. kliūtinis bėgimas:
1. Pikturna (ž) 9,0
2. Venclauskas (ž) 11,0

Šuolis į tolį:
1. Pikturna (Ž) 16-6
2. Titas (Ž) 15-5

Šuolis į augštį:
1. Pikturna (Ž) 5-0
2. Ruseckas (A) 4-8 ;
3. Sapijonis (A) 4-6

Rutulio stūmimas:
1. Venclauskas (ž) 44-%
2. Ruseckas (A) 41-7%

Disko metimas:
1. Ruseckas (A) 121-9
2. Petkus (Ž) 98-1

Ieties metimas:
1. Vakselis (Lit.) 133-9%
2. Ruseckas (A) 131-11%
3. Sapijonis (A) 123-3%

Moterų klasė.
50 yd. bėgimas:

1. I. Besperaitytė (Ž) 6,6
2. Sileikjrtė (Aras) 7.0
4. Radzevičienė (V) 7.2

100 yd. bėgimas:
1. Juodytė (ž) 14.1
2. Urbonaitė (Aras) 143

4x75 yd. estaf. bėgimas:
1. Žaibas I 38.5

• 2. žaibas II 40.4 .
Rutulio stūmimas:

1. Kuraitytė (N) 204%
2. Radzevičienė (V> 27-9

Disko metimas:
1. Karosaitė (Z) 78-1%
2. Radzevičienė (V) 77 %

Ieties metimas:
1. Kuraitytė (N) 754)

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
. Įrengimai ir pataisymai.

T*l RO. 7-9947 
24 Hnmberview Rd« Toronto.

Šuolis į tolį:
1. R. Besperaitytė
2. I. Besperaitytė 

Mergaičių A klasė.
50 yd. bėgimas:

1. I. Besperaitytė
2. Juodytė (2) 6.8

50 yd. kliūtinis bėgimas:
1. Supronaitė (V) 8.7
2. Bilkytė (A) 9.9

4x55 yd. estaf. bėgimas
1. Aušra (Romanovaitė, Supro
naitė, Bilkytė, Barauskaitė) 

šuolis į tolį:
1. R. Besperaitytė 15-1%
2. I. Besperaitytė 14-4%
3. Romanovaitė 14-4 

šuolis į augštį:
1. R. Besperaitytė (Ž) 4-4
2. Gelažytė (Ž) 4-3%

Rutulio stūmimas: *
1. Ambrazevičiūtė (Ž) 28-3%
2. Gaidžiūnaitė (Ž) 26-2

Disko metimas:
1. Karosaitė (Ž) 78-7 A
2. Ambrazevičiūtė (2) 71-2

Ieties metimas:
1. šileikytė (Aras) 71-8
2. Ambrazevičiūtė (2) 66-3

' 3. Klimaitė (A) 63-1
75 yd. bėgimas:

1. R. Besperaitytė; <Ž) 9.4 --
2. Karaliūtė (ž) 9.7

Mergaičių B klasė.
50 yd. bėgimas:

1. Karaliūtė (Ž)' 6.9
2. Barauskaitė (A)
3. Romanovaitė (A)

Šuolis į tolį:
1. Barauskaitė (A)
2. Romanovaitė (A)
2. 3. Supronaitė (V) 14-3%

Bilkytė (A) 12-0
Šuolis į augštį:

1. Romanovaitė (A) 4-4
2. Supronaitė (V) 4-2

Disko metimas:
1. Klimaitė (A) 72-10
2. Barauskaitė (A) 71-3 

Sviedinuko metimas; :
1.
2.
3.
4.

7.0

14-8
14-7

Jurgaitytė (Ž) 165-5 
Klimaitė . (A) 159-10 
Barauskaitė (A) 131-5 
Bilkytė (A) 110-9% 

Plaukymas
Vyrų klasė?;y-./'-^;J--

100 yd. laisvu stiliumi:
1. Dirvoms (Lit.) 1:20,0
2. Bųlionis (K) 1:56.4 

Jauniu A klasė.
100 yd. 1. st.:

1. Gidas (Lit.) 1:16,8,
2. Juodvalkis 1:22,0

100 y d. krūtine:
1. Gidas (Lit.) 1:42,5
2. Gelažius (Lit.) 1:46,9

50 yd. nugara:
1. Gelažius (Lit.) 51,4
2. Banys (K) 1:01,2

50 y d. peteliške:
1. Gidas. (Lit.) 39,1

Jaunių B klasė.
50 yd. 1. st.:

1. Kižas (Lit.) 32,7
2. Petkus (Ž) 35.0

f y ' 4. Šlekys (A) 39,9
100 y d. 1. st.:

1. Petkus (Ž) 1:26,1
2. Šlekys (A) 1:37,5

50 yd. krūtine:
1. Kižys (Ž) 49,3
2. Stočkus (Ž) 52,0

50 yd. nugara:
1. Kižas (Lit.) 44.6
2. Augis (Ž) 49.4

50 yd. peteliške:
1. Petkus (Ž) 54.5 

Mergaičių B. klasė.
50 yd. laisvu stiliumi:

; 1. Čiurlionytė (ž) 38.8 g
2. Melinauskaitė (Ž) 41.9
3. Bilkytė (A) 46.2
5. Klimaitė (A) 51,3

100 yd. 1. st.: ■
1. Čiurlionytė (Ž) 1:32.2
2. Melinauskaitė (Ž) 1:38,8
3. Bilkytė (A) 1:56,7

50 yd. krūtine:
1. Čiurlionytė (Ž) 45,8

50 yd. nugara:
1. Končiūtė (ž) 1:03,8

50 yd. peteliške:
1. Klimaitė (A) 59,4 

Lauko tenisas
Vyrų vienetas. r

Nugalėtojas neišaiškintas. Finalis
tai: Vyt. Grybauskas • (Sakalas) 
Andrejauskas (Neris). <

Moterų vienetas:
1. Loye (N)
2. Dambrauskaitė (N)

Jaunių vienetas:
1. Gedgaudas A. (N)
2. Gedgaudas V. (N)

Vyru dvejetas: .. *
1. Grybauskas - Andrejauskas
2. Juodikis - Juodikis (N)

Mišrus dvejetas: •.
1. Pikeliūnas (N) - Loyė
2. Košūba (N) V Kuraitytė (N)

A. S. ,
OLIMPINIAMS ŽAIDIMAMS 

PASIBAIGUS 
šventajame mieste, romėnų griuvė

sių fone vykusios septynioliktosios 
1960 m. olimpinės žaidynės pasibaigė, 
davusios tiek daug olimpinių bei pa
saulinių rekordų kaip niekada. Pade
monstruota nepaprasta kaikurių Euro
pos valstybių pažanga, kaip Italijos, 
Rusijos, Vokietijos. Amerika, kuri bu
vo laikoma lengvosios atletikos kara
liene ir nenugalima tvirtove, po šių 
žaidynių didžiuotis nebegali.

Politinė šaltojo karo įtampa, su ap
gailestavimu tenka pripažinti, daro 
įtakų ir olimpinių žaidimų aikštynuo
se. Ir šis reiškinys juo toliau juo la
biau pasireiškia. Tas nemalonus fak
tas, kaip dar niekada olimpinių žaidi
mu'istorijoje, pasireiškė tik ką pasi
baigusiose žaidynės Romoje. J 

Nemalonumai prasidėjo pačioje 
oradžioje ginču dėl 100 m. plaukimo 
pergalės. Laimėjimas Amerikai nebu
vo užskaitytas. Net elektroninių įren
gimų parodymai negelbėjo. Atrodo, 
daugelyje sprendimų lyg jautėsi noro 
kaip galint nustumti amerikonų lai
mėjimus. Kaikas pradėjo įtarinėti net 
pavienius Amerikos sportininkus, kad 
gal buvę papirkti. Pvz., šuolyje į augš- 
tį • amerikietis namuose peršokdavo
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LIMITED

REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokj nekilnojamą turtą, kreipkitės 

į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų etc.
* Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

BLOOR — GLADSTONE
$700 įmokėti tiktai už 8 kambarių mūrinį namą, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
didelis kiemas ir vieta garažui, ilgos ir lengvos išsimokėjimo sąlygos, 
skubus pardavimas.
7 ■ QUEBEC — BLOOR
$1.800 įmokėti/ 7 kambarių mūrinis namas, 2 modernios virtvuės, kietme- 
džio grindys, geras šildymas, gražus kiemas, arti High Park. Pilna kaina 
tik $14.500. \

INDIAN RD. — KEELE ST.
$2.500 įmokėti, 7 kambarių atskiras mūrinis namas, naujas alyvos šildy
mas, kvadratinis planas, 2 virtuvė?, garažas su privačiu įvažiavimu, greitas 
užėmimas.

INDIAN RD. — HIGH PARK 
$2.800 įmokėti, 9 kambarių atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, 2 
virtuvės, i^mdens alyvos šildymas, gražus didžiulis kiemas, kokių retai 
pasitaiker^— virš 200 pėdų ilgio. ’

ARMADALE AVE.
$3.500 įmokėti, puikus atskiras 8 kambarių per 2 augštus, atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas. 2 vonios, 2 virtuvės, vandens alyvos šildymas, 
garažas.- Ilgos ir lengvos išsimokėjimo sąlygos. Tuojau galima užimti.

HIGH PARK
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis bungajo, ultra moderni virtuvė, 2 vo
nios, plius 2 gražiai įrengti kambariai rūsyje, naujas vandens alyvos šil
dymas, tuoj galima užimti. Skubus pardavimas.

PACIFIC AVE. — BLOOR
$6.200 įmokėti, 8 kambarių atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vandens alyvos šildymas, garažas su geru įvažiavimu, gražus kiemas, arti 
Bloor. Namas be skolų.

RONCESVALLES — HIGH PARK
$6.800 įmokėti, didžiulis gražus 14 kambarių atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandens alyvos šildymas, 4 virtuvės, 4 vonios, garažai su 
privačiu įvažiavimu, švarus kiemas, puikus nuomavimui, 10 metų skola.

$6.900 įmokėti, puikus 12 kambarių atskiras mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, 3 virtuvės, 3 vonios, puikus kambarys rūsyje, dvigubas ga
ražas su plačiu įvažiavimu, gražus didžiulis kiemas, 10 metų skola.

RUNNYMEDE — BLOOR '
$7.000 įmokėti, 6 kamb. ir apšildyti saulės kamb. pirmame augšte, atski
ras mūrinis namas, ypatingai graži ir didžiulė virtuvė su pusryčių kambariu 
pirmame augšte, kokių retai pasitaiko, vandens alyvos šildymas, naujas 
dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu.
"" RUSHOLME RD.

S8.000. įmokėti už tą didžiulį 16 kambarių atskirą mūrinį namą, 3 virtu
vės, 3 vonois, vandens alyvos šildymas, dvigubas garažas su pirvačįu įva 
žiavimu, didelis sklypas, kaip 3 atskiri butai, gauna $270 mėn. nuomos, 
plius 6 kamb. butas šeimininkui pirmame augšte, 10 metų skola.

BENZINO STOTIS IR 6 BUTAI
$75.000 pilna kaina; benzino stotis, garažas su visais įrengimais, 6 atskirų 
butų apartamentas ir restoranas. Kampinė vieta, ekstra sklypas, kur gali
ma įastatyti šokių salę ar kitką. Benzino parduodama apie 100.000 galio
nų, už apartamentą gauna apfe $6.000 metams. Restoranas išnuomotas 
įstaigai už $900 metams. Geras pirkinys, parduodama dėl senatvės.

idens alyvos šildymas, grąžus d 
virš 200 pėdų ilgio. Arti Visko. •

BLOOR

Namų tel. LE. 5-1584. Darbo tel. LE. 24404 ,
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. '

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

gus gali pagalvoti įvairiai, ir negali 
prileisti, kad forma taip staiga galėtų 
kristi.

Labiausiai teisėjų šališkumai pasi
reiškė bokse. Prieita net prie to, kad 
olimpinis komitetas, kaip niekada is
torijoje, turėjo išmesti 15 teisėjų dėl 
neteisingo teisėjavimo. Jų pavardės 
dėl “šventos ramybės” nebuvo skelb
tos. Mažai logikos tereikia suprasti, 
iš kokių valstybių jie turėjo būti.

Olimpinė konstitucija aiškiai sako, 
kad sportininkų laimėjimai yra tik as
meniniai ir neprivalo būt skaičiuoja
mi valstybiniu mastu juos sumuojant; 
tačiau neoficialiai visų taip daroma. 
Tas žinoma įveda politinę įtampą. 
Pagal tą skaičiavimą Rusija pasi
glemžė pustrečio šimto taškų daugiau 
negu antroje vietoje likusios JAV. 
Vis tik reikia stebėtis Rusijos pažan
ga, turint galvoje, kad ji tik 1952 m. 
įsijungė į olimpinius žaidimus. Pir
mais metais jie buvo silpni, bet greit 
pagavo visast vakariečių sportininkų 
plonybes ir techniką. Dabar JAV ne
begali išlaikyti visais laikais jiems 
priklausiusios lengvosios atletikos 
tvirtovės, šiemet iš 34 rungčių JAV 
tesugebėjo surinkti vos 12 aukso me
džių, kai tuo tarpti Rusija užsitikrino 
1L Rusija nepaprastai stipri gimnas

A. J. MORRIS 
Real Estate & Mortgage Broker

Narys: Toronto Real Estate Board

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)

Telefonai: LE.. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

Rusholme - College
$2.500 įmokėti. Tikras dupleksas, 
geram stovy, plytų namas. Atskiras, 
didelis kiemas, du mūro garažai, 
11 kamb., visas vidus ir rūsys tin
kuotas, modernios vrituvės, kiet- 
medžio grindys. Dvi verandos, ra- 
dijatoriai — alyva apšildomas. 
Lengvai išnuomojamas už $210 į 
mėn. Geras namas investavimui. 
Visai arti prie lietuvių naujosios 
bažnyčios. Visa kaina tik apie 
$18.000. Pardavėjas turi išvykti iš 
Toronto.

Roncesvalles • Dundas
$900 įmokėti, atskiras 6 kamb. na
mas, išilginis koridorius, vienas 
morgičius. Visa kaina $11,200.

Viščiukų fauna
$2.500 įmokėti, Apie 40 mylių nuo 
Toronto prie 11 plento. 5 akrai ge
ros žemės daržininkystei ar pan. 
Gyvenamas namas 6 kamb. Moder
niai įrengtas vištininkas. Į savaitę 
Earduoda kiaušinių už $300. Visa

aina $12.900. Į tą kainą įeina 3000 
vištų. Vienas morgičius.

Kabinos — Niagara Falls ’ 
$20.000 įmokėti. 14 kabinų su vi-

tikoj, imtynėse, sunkumų kilnojime. 
Amerikoje šis sportas nepopuliarus ir 
reprezentavimas žaidynėse visai silp
nas. Vienintelė sporto šaka, kurioje 
JAV, turbūt, nepraradus vadovavimo, 
tai krepšinis. '

Kanados pasirodymas buvo pats 
silpniausias jos dalyvavimo žaidynių 
istorijoj. Visa Kanada nusivylusi to
kiu silpnu atstovavimu. Sporto vada
vai bei autoritetai meta kaltę menkai 
valdžios paramai pasiruošimo metu ir 
bendrai menkam fizinio auklėjimo ir 
sporto lygiui Kanados švietimo prog
ramoje. Vienas treneris dar skaudžiau 
atsiliepė apie reprezentantus, esą jie 
daugiau dėmesio kreipę į balius bei 
naktinį Romos gyvenimą, negu į jų 
atvažiavimo tikslą rungtyniauti.

Mano nuomone, ko labiausiai Kana
dos sportininkams trūksta, tai tauti- 
tinio išdidumo, savigarbos bei tautos 
jiems patikėtų ir pavestų principų 
supratimo bei įsisąmoninimo. Jei nėra 
tautinio pasididžiavimo, o taip pat ir 
tautos pritarimo bei paskatinimo, 
sportininkas negali laimėjimų , par
nešti/ ■

Neiškovota nei vieno aukso meda
lio. Geriausias pasirodymas buvo irk
lavime, kur Britų Kolumbijos univcr-

(Nukelta j 7 psl.)

šiltas šaltas vanduo; dušai; miesto 
kanalizacija (ne septiniai tankai). 
Gyvenamas namas iš 7 didelių ir 
šviesių kambarių. Kertinis sklypas ' 
su 158 iš 300 pėdų fronto. Netoli 
nuo Niagara krioklio ir miesto 
centro, prie centrinės didelės gat
vės ir QEH - 3A.plentų. Ideali vie
ta moteliui. Gryno pelno j metus 
virš $6.000. Visa kaina $39.000.

Moteliai
$10-20.000 {mokėti, nuo Toronto 50 
mylių; modernus 10 vienetų su vie
nu butu ir restoranu moteliai. Vie
nai šeimai pelningas biznis. Be 
morgičių. Visa kaina apie $50.000.

žemės akiai •
100 akrų geros dirb. žemės. Prie 
plento vedančio į Wasagą. 70 mylia 
nuo Toronto. Geram stovyje visą 
trobesiai ir su automašinų remonl 
to dirbtuve. Vienas morgičius. Vii 
sa kaina $14.500. Į šią kainą įeina 
visi gyvuliai ir visos ž. ūkio ma
šinos.

Maisto krautuvė
$3.000 įmokėti, Visa kaina $6.000. 
Anglų-saksų rajone. Metinė 
ta $80.000; visi modernas 
tnai; mašinos ir įtairūs-
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V. VAŠI S
872 Bloor St. W. Tel. LE. 1-4605
ST. CLAIR — U 
gero mūro namas, 
mas, netoli surisi
SWANSEA ELLIS AVE. $6.000 įmokėti, 6 kamb. ir saulės kamb., 2 vin-, bėjime ir pamaldose už Velionio sielą 
tuvės, kvadratinis planas, gražus kiemas, vienas morgičius balansui. ;
BLOOR — CLENDENAN. $4.000 įmokėti, geras 6 kamb. namas su gara
žu, skubiai reikalingas parduoti, šeimininkas išsikelia iš Ont provincijos., 
BLOOR — OSSINGTON.' $3.000 įmokėtL pusiau atskiras, alyva oru april* 
domas, šoninis įvažiavimas, gražus nedidelis kiemas, patogi vieta nuoma
vimui.

Skambinti J. GUDAS, LE. 1-4605 \

Delhi -Tillsonburgo apylinkėje

Uno ir mokyklos.

A. A. BĘONISLAVAS BĄBĮĮAUS- 
KA8 mirė Londono, Ont^ ligoninėje 
rugp. 30 d. Buvo viengungis 43 m. 
amžiaus. Draugų ir pažįstamų rūpes
čiu velionio kūnas pašarvotas Ostran- 
derio laidojimo namuose TiUsonbur- 
ge. Palaidotas Delhi kapinėse rugp. 31 
d., AtlBikius iškilmingas pamaldi* šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Rožančiaus kal-

bažnyčioje dalyvavo gražus apylinkės 
lietuvių būrys, nors tai ir buvo der
liaus nuėmimo laikas, kada ūkininkai 
yra labai užsiėmę.

TABAKO DERLIUS šiais metais 
šiose apylinkėse išaugo geras. Kaįkur 
pakenkė derliui perdidelis lietus, 
ypač žemesnėse vietose. Vienur kitur

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės
*

Ken WILES
REALTOR LTD.

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

Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. ‘ 

Rūpestingas morgičių sutvarkymas,
Bloor • Windermere 

$2.500 įmok., mūr. atsk. 6 kamb. 
per du augštus, kvadrat. planas, šo
ninis įvaž., garažas,t did. .kiemas.

Sunnyside - Constance 
$3.500 įmok., 8 kamb. mūr. mod. 
įrengtas, vand. alyva šild., 2 mod. 
vįrt., labai švarus. Balansui vienas 
10-čiai metų atviras morgičius. Ge
ras nuomavimui.

Jane - Baby Point 
$4^00* įmok., gražių pi. bungalovas, 
5 gražūs kamb., mod. did. virtuvė, 
vand. alyva šild., priv. įvaž., gara
žas ir vienas morgičius išsimok.

St. Clair - Christie 
$5.000 įmok., mūr. atsk., 7 kamb. 
per du augštus, 2 mod. virtuvės, 2 
vonios, vand. alyva šild., dvigubas 
garažas ir priv. įvažiavimas, vienas 
10-čiai metų morgičius.

Swansea 
$6.000 įmok., labai gražus nftūr. 6 
kamb. bungalovas. Graži vieta, pui
kus kiemas, priv. įvaž., garažas. Pa- 
siteiraukit.

f naktį pasirodė didoka šalna, kuri nu- 
šaldė dalį užsilikusio tabako. Daugu
ma lietuvių ūkininkų iki to laiko jau 
buvo tabaką nuėmę.

Tabako derliui nuimti šiais metais 
atvažiavo labai daug darbininkų. Dau
giausia atvyko iš Quebeco provincijos 
prancūzų. Ne visi gavo darbą. Alka
nus penėjo ir trokštančius girdė vie
tos kąt: parapija. Per dieną išdalyda
vo kelius šimtus sumuštinių, žmonės 
vargo miegodami, mašinose, palapinė
se arba tiesiai ant žemės soduose ir 
parkuose, nes. šimtams sunku gauti

padoresnę nakvynę. Pasitaikė vagys
čių ir apiplėšimų.

PAMALDOS LIET. KAT. SV. KA 
ZIMIĘRO BAŽNYČIOJE nuo rugsėjo 
18 d. vėl pradėtos laikyti 11 vai. ryto. 
Dęrlįaus nuėmimo metu jos buvo lai
komos 8 vai; vak. Kad ir pavargę, pa
rapijiečiai jas lankė neblogai.

j West Lome bažnyčią vietos apy
linkės lietuviams pamaldų laikyti 
kiųi. dr- J- Gutauskas vyks ketvirtą 
spalio mėn. sekmadienį — 23 dieną.

PARAFUOS JAUNIMO KLUBAS 
pradės veikti dar šį rudenį. Šiuo me
tu įsigyjamos įvairios vėikimo prie
monės, sudaroma klubo globos tary
ba. Klubas veiks sekmadienių vaka
rais, kada parapijos salė yra laisva.

ŠEŠTADIENINE MOKYKLA prade
da darbą rugs. 24 d., šeštadienį. Pra
eitais metais ją lankė 30 vaikų. Dirbo 
du mokytojai — p. Račienė ir kun. 
dr. J. Gutauskas. Padėdavo mokyt. M. 
Norkus. Tikimasi, kad šiais metais mo
kinių skaičius padidės. Pamokos vyks 
nuo 7 iki 9 v. v. Ligi šiol veikė dvi 
mokinių grupės. Atsiradus reikalui, 
padaugėjus mokinių skaičiui, veiks 
ir trečioji grupė. Mielus tėvelius labai 
prašome visus vaikus leisti į šeštadie
ninę mokyklą, kur jie pramoks lietu
viškai skaityti, rašyti, gaus žinių iš 
Lietuvos istorijos ir geografijos, iš
moks lietuviškai melstis. Kor.

BOTHWELL, Ont
GABI LIETUVAITE

..ŠYPSENOS..
Visko yra, nėra tik...

Vienkm pabėgėliui nusibodo 
gyventi svetimuose kraštuose ir 
jis nutarė grįžti į Lietuvą. Jis siū
lė tą pat padaryti ir draugams, 
kurie betgi nepasitikėjo. Paga
liau'jie sutarė, kad draugai ap
sispręs gavę jo laišką. Jie sutarė, 
kad, jei ištikrųjų viskas ten taip 
gerai, kaip skelbia sovietinė pro
paganda, tai laišką jis parašys 
raudonu rašalu, o jei blogai — 
rašys žaliu rašalu.

Išvažiavo ir dingo. Kaip į van
denį. Draugai laukė mėnesį, kitą, 
trečią, o laiško kaip nėra, taip nė
ra. Netekę vilčių ką nors sulauk
ti, jie pagaliau aprimo ir primir
šo jį. Pagaliau tik baigiantis me
tams atėjo laiškas — rašytas rau
donu rašalu. Jis rašė:

“Čia gyvenimas geras. Partija 
rūpinasi visais žmonėmis lygiai. 
Priverstino darbo nėra, laisvė nė
ra vien tuščias žodis. Visko yra 
.iki valios — vilnonių medžiagų, 
sviesto, mėsos kiek nori, tik žalio 
rašalo niekaip negalėjau gau
ti. “

Annette • Runnymede
■ $5.000 įmok., *iūr. atsk., lO kamb 
per 3 augštus, 3 mod. virtuvės,..van-! 
deniu alyva šild., puikus nuopavi- 
mui. Pajamos $250 j’mėn., priv. 
įvaž., garažas. Sav. išvyksta, turi 
būti skubiai parduotas, prašo tik 
$18.500. Retai pasitaikąs pirkinys.

Bloor - Delaware'
$5.500 įmok., mūr. atsk. 9 kamb., 
3 virt., naujas alyvos apšild., geras 
kamb. išplan., 2 garažai. Parduoda
mas su visais baldais. Namas arti: 
Bloor.

Bloor • Indian Rd.
$7.000 Įmok., gerų pi. atsk. gražus 
9 kamb. namas, 2 virt., 2 vonios, 
vand. alyva šild., geras išplanavi
mas, garažas su priv. įvažiavimu. 
Arti kraut, ir susisiek. Vienas mor-, 
gičius išsimok. Vertas dėmesio.

Jane - Annette
$9.000 įmok., 14 kamb. gražių pi. 
naujos statybos tripleksas. Gražūs 
kamb. Arti susisiekimo ir kraut., 
rami vieta, geras nuomavimui. Pa- 
siteiraukit. Jums tikrai patiks.

OAKVILLĖS LIETUVIAI

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173. Namų RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos, Stayner
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo reikaluose tarpininkau
ja lietuvis pardavimo agentas

V. (Vic) BUTRIMAS
Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.

Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkių • farmų, gasolino
čių, vasarnamių, garažu, įvairių biznių ir t.t.

G. D. HUNT REAL ESTATE
Įstaigos:

128 Hurontario St.
Collingwood, Ont.

t Tel. 1516

Namų:
VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont

Tel. 2337

sto-

VALAU FOTELIUS
IR B7AIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Šutai* 
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

Driving School
859 COLLEGE ST.
1081 ST. CLAIR W.

LE. 2-5461

LE. 5-5556

pamokas da

A. P. GARAŽAS
Pradėkite vairavimo
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

1539 DUNDAS ST. W.
(prie Dufferin)

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd- 

romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PASKEVICIUS 
Telefonas LE. 5-9130

1 7 1 111

VISU RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dųndas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotai

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

■.....—-............   M

Taisau televizijas, namų ir auto radio.
Raštu garantuojamas darbas ir dalys. A. GRYBAS.

Tel. LE. 2-7284

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
J

LIETUVE DANTŲ GYDYTOJA A. 
KUOLAITE - KAZLAUSKIENĖ rug- 
sęjo 19 d Oakvillėję atidarė savp ka
binetą. Dar prieš pradedant prąktiką 
vietinė Oakvillės, spaudą ir radijo sto
tis gan palankiai apibūdino naują dan
tų gydjlo ją, pažymint, kad ji yra lie
tuvių imgirantų duktė, kuri 1959 m. 
pavasarį baigė odontologijos fakulte
tą Toronto universitete ir po to me
tus dirbo pas vieną Toronto dantų 
gydytoją. Spauda ir radijas palinkėjo 
jąųnai gydytojai sėkmės jos profesi
niame darbe. Iš tokių atsiliepimų rei
kia spiesti, kad dr. Kazlauskienė čia 
įus palankiai sutikta ir turės gan pla
čią bei sėkmingą profesinio darbo dir
vą. Lietuvių kolonijai yra nepapras
tai džiugu, kad jos gretas papildė jau- 
ilią profesionalė.

'Dr. Kazlauskienės vyrąs yra taipo
gi Toronto un-to odontologijos fakult. 
studentas ir studijas tęs važinėdamas 

: iš Oakvillės. Kazlauskai apsigyveno 
Park Terace apartmente, o dr. Kaz
lauskienės darbo kabinetas atidarytas 
41 Colbome st. E. Tel. Victor 5-5021.

OAKVILLIETĖ SAULĖ ANCEVI- 
ČIŪTĖ - Sunny Ancevich, Prano ir 
Paulės Ąncėvičįų jaunesnioji duktė, 
kuri Queen universitete Kingstone ga
vo psichologijos magistro laipsnį, rug
sėjo 12 d. pradėjo profesinį darbą 
kaip psichologė Thiseltown valstybi
nėj vaįkų ligoninėj netoli nuo To-

š ronto. ■ . *5* V - , y.-

; Ąncevičių Saulė vidurinę mokyklą 
baigė Oakvįllėj ir po to 4 metus stu
dijavo psichologiją Trinity College — 
Toronto universitete. Baigusi studi
jas 1959 m. pavasarį gavo valstybinę 
stipendiją tęsti studijas magistro 
laipsniui gauti Queens universitete 
Kingstone.

Prieš pradėdama darbą Saulė pada
rė mėnesio kelionę po Ameriką ir Ka
nadą ir ta proga aplankė savo vyresnę 
seserį Ingą, kuri Berkeley college ne
toli Sanfrancįsko dėsto vokiečių kal
bą ir ruošiasi filospfijos daktaratui.

OAKVILLĖS LIETUVIAI STUDEN
TAI. Be jau minėto Kazlausko, Oak
ville šiais mokslo metais turės ir dau
giau lietuvių studentų, studijuojančių 
įvairiose mokslo įstaigose. Irena Kry- 
gerytė tęsia antruosius mokslo metus 
gailestingųjų seserų mokykloje Guel- 
phe. šią vasarą ji buvo trims mėne
siams ątąiųsta į vaikų ligoninę Toron
te, kur sėkmingai atlikus praktiką vėl 
sugrįžo į Guelph. Beatričė Rimkutė 
jau antri metai lanko gailestingųjų se
serų mokyklą šv. Juozapo ligoninėje 
Toronte. Vyturys Ramanauskas studi
javęs McGill un-te Montreąlyje, gen
eral course šiemet pradeda odontolo
gijos studijas tame pat un-te. Jonas 
Ancevičiųs, kuris pastaruosius du me
tus bųvp karališkoje Karo Akademijo
je Saipt-Jean Quebeco provincijoje •— 
šiais mpkslp .metais persikėlė į civili
nę kolegiją Toronte. Jonas įstojo į 
Trinity College Toronto un-te, kur 
studijuos humanistinius mokslus. Jis 
priimtas į antruosius metus užskaitąnt

■ ■ I II. ■■Ifl .1 I NU 11 ■ ■ I ■

PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO 
AK VAISTININKO

ČESNAKAS YRA SVEIKA
Mmatoaius stagy gr NUiA-

jo studijas Karo Akademijoje. Jonas 
žiūraitis, pereitais metais studijavęs 
MacMaster un-te Hamiltone siekda
mas magistro laipsnio, savo studijas 
ir šiais mokslo metais tęsia.

VIDURINIŲ MOKYKLŲ Oakvillėje 
yra dvi. Iš lietuvių jose augščiausiai 
yra pažengusi Krygerių jaunesnioji 
dukra Helga, kuri šiemet pradėjo 
mokslą dvyliktą jame, t .y. priešpasku
tiniame skyriuje, žemesniuose sky
riuose Oakvillės vidurinėse mokyklo
se mokosi Vaičeliūnų dvi dukros, Len- 
kevičių viena duktė ir Vėgėlių sūnus. 
Visi lietuvių vaikai priklauso prie ge
resnių mokinių, o kaikurie išsimuša 
net i pirmąsias eiles. .

ĮVAIRIOSE PRADŽIOS MOKYK
LOSE taip pat yra gan skaitlingas bū
relis lietuvių vaikų.

Lietuviai, tėvai, kurie tiek daug iš
gyveno Europoje ir kuriems daug sun
kumų teko pakelti besikur i ant Kana
doje, deda visas pastangas, kad savo 
vaikams duotų mokslo ir patikrintų 
šviesesnę ateitį. O-is.

Marytė Mikelėnaitė, gyv. šioje ta
bako augintojų apylinkėje su savo 
mamyte Vera ir jaunesniais broliu ir 
sesute, pavasarį baigė Tillsonburgo 
gimnazijoš 13 klasę ir šį rudenį pra
deda studijas McMaster universitete 
Hamiltone, kur studijuos prancūzų, 
anglų ir rusų kalbas. Studentė Marytė 
gimė Šiauliuose 1942 n». liepos 13 d. 
Ji, eidama iš klasės į klasę, mokėsi 
išskirtinai gerai. Jos mokyklos vedėjas 
savo gabiąją mokinę geriausiomis, są
lygomis apgyvendino pas artimus gi- _ __ _____________ ,
minaičius, turinčius rezidenciją prie Į kurįs perfarausto dailininką SU 

seimą i kitą butą:
—- Paveikslų dažai dar nėra vi

siškai sudžiūvę, tad tamsta, pra
šau, būk atsargus.

Jis nesibijo
Dailininkas sako darbininkui,

985 College St. Tel. LE. 1-S166
Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis. 

PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS. 
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vaL vak. 
šeštadieniais

Savininkas L. LEVECKIS
OI i . ............................... ..... i.............. .... n—iw. i . i| n iiįiijįp .■■i.PJl11- ir

NAUJAME MObEINHKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
forąžo jūs goltte mvo automobilio pataisymo reikalus ižsiaiikiitti liotuviBcoL 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garąatuojame darbo są**nh»guf»g.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių ^mechaniškus pataisymus, su-* 
lankstymų įtaisymus, dažymą, priekinių rotų sureguliavimą ir balansavimą sy 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auta reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodamo nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131 
Nakties metu tel. RO. 7-0088

(Auklond gatvė prasidedo prie 5249 Dundės St. W., j voko rus nuo Six Point).

8 vai. ryto — 6 vai. vak.

■žmonių naudojo česnaką dėl sveikatos, ti
kėdami jo gydomąja rr sustiprinančio ga
lia. česnakas yra natūralus antiseptinis 
vaistąs, kuris ąpsougo kraujo sistemą nuo 
nešvarumų.

Dauguma naudojančių jį vertindavo kai
po lengvinanti artričio ir reumatizmo skaus
mus. Adorns Pearles Garlic (Česnakas) turi 
savyje salicylamide — išbandyto skausmų 
palengvintojo. Gryno česnako alyva yra iš
traukta iš česnako galvutės ir šitokioje su
koncentruotoje formoje gaunate viską, ką

skonio—-lengvai priimofnoj kapsulių formoj.
Dar šiandien nusipirkite pakelį iš savo 

vaistinės ir pamatysite, kaip jie ir jums 
galės padėti. Jūs ištiktųjų būsite patenkin
ti taip pado-ę* - *

Lake Simcoe
1 ’ 6 r.Gfi J t' «!;■ h«įfiį'i; ■ ’ t
'tK.itv Vc.ik kuna-,;.WA .7 MSI

EDMONTON, Alta.
J. DOVIDĖNAS IR M. DEMERS 

susituokė rugsėjo 10 d. St. Emil baž
nyčioje Legal, Alta. Vestuvių vaišės 
įvyko gražioje bendruomenės salėje 
Legal miestely, dalyvaujant apie 200 
žmonių. Vakarienės metu jaunieji bu
vo gražiai pasveikinti ne tik lietuviškai 
ir angliškai, bet taipgi ir prancūziškai, 
ypač gražiai kalbėjo jaunojo tėvas 
prof. J. Dovdėnas, buvęs Lietuvos kon
sulu Belgjioje. Publika buvo labai nu
stebinta ir patenkinta jo tokai širdinga 
prakalba. Tik gaila, kad prof. J. Do- 
vidėno žmona Birutė Matulevičiūtė - 
Dovidėnienė prieš vestuves buvo sun
kiai susižeidus ir tik po geros daktaru 
priežiūros po poros savaičių poilsio, 
nors ir negaluodama, bet dalyvavo ves
tuvių iškilmėse. Ir sekančią dieną įvy- 

[ ko puikios vaišės vestuvių tęsinys p.p. 
Dovį^ėnų naujuose puošniuose namuo
se Edmontone, dalyvaujant skaitlin
gam "būriui svečių.

Tenka pažymėti, kad jaunasis Do- 
vidėnas noriai prisidėdavo prie lietu
viškų programų parengimų ir taipgi 
buvo visą laiką tautinių šokių grupės 
šokėjas. Nors ir studijuodamas turėda
vo laiko pašvęsti parengimams, tiki
mės, kad ir toliau pasiliks ištikimas 
lietuviškiems reikalams.

Pp. KANTAUTAI rugsėjo pirmomis 
dienomis sugrįžo iš Amerikos. A. Kan
tautas kurį laiką gilino studijas gyven
damas Seattle mieste. Sėkmingai bai
gęs reikiamas studijas užims vietą Ed- 
montono universitete. Edmontono lie
tuviai ląbai džiaugiasi sulaukę senų 
Edmontono gyventojų. Pp. Kantautai 
buvo visuomet aktyvūs lietuvybės iš
laikymui, todėl ir buvo visą laiką lau
kiami sugrįžtant ir vėl iš naujo įsi
jungiant į lietuvių koloniją Edmonto
ne. * ■ Kor.

pat universiteto.
Marytės tėvelį Joną Mikelėną, gyv. 

Hamiltone ir dirbantį Kronas - Valevi
čius įstaigoje nekiln. turto pardavėju, 
hamiltoniečiai pažįstame, kaip nuošir
dų lietuvį ir sąžiningai patarnaujantį 
tautiečiams perkantiems ar parduo
dantiems namus.

Linkime jaunajai akademikei ge
riausio pasisekimo augštuosiuose 
moksluose, o visiems McMaster stu
dentams lietuviams, kurių šįmet čia 
bus netoli 10, susiorganizuoti ir įsteig
ti Lietuvių Studentų Sąjungos Ha
miltono skyrių. Sk. St.

WAWA, Ont.
KUR AKMENYS PLIENU 

VIRSTA...
150 mylių į šiaurę nuo Sault Ste. 

Marie, kur didžiulis Superior ežeras 
savo skaidraus vandenio ■ bangomis 
nuolat plauna akmeninės žemės kran
tus, didelių kalnų pavėsyje, mažo, bet 
ilgo ežerėlio pakrantėje stovi nedide
lis miestelis Wawa — 3.500 gyvento
jų. Miestelis nuo šios labai kalnuotos 
žemės veido tuojau pranyktų, jeigu ša
lia nebūtų Helen — geležies rūdos ka
syklos ir Sir James Open Pit. Apie 
Wawas miestelį kelių šimtų mylių plo
te niekur nėra ūkių, nesimato dirba
mos žemės 
viršius čia 
akmeninių 
Vienintelis 
pragyvenimo šaltinis yra geležies rū
dos kasyklosr Visos apylinkės čia labai 
niūrios, bet kartu ir Įdomios. Kur be
eisi, į kurią pusę pažiūrėsi, visur mato
si tik didžiuliai kalnai ir maži ežerė
liai. O ant tų kalnų ir jų slėniuose — 
nuskurę ir žemi miškeliai su daugybe 
uodų ir mažyčių muselių. Miškuose čia 
yra nemažai žvėrių, o ežerėliuose žu
vies.

Tokioje tai vietoje rado sau darbo 
ir prieglobsti nuo 1948 metų pirmieji 
lietuviai ateiviai. Visdėlto maža sauje
lė čia jų apsigyveno. Jokio kultūrinio 
veikimą čia nėra, šeši lietuviai dirba 
požemy kasyklose, o kiti 5 paviršiuje 
įvairiose vietose, vienas taiso laikro
džius, turi krautuvėlę laikrodžių bei ki
tokių prabangos dalykų.

Wawa indėnų žodis — reiškai lau
kinė žąsis. Todėl ir pastatė didelį pa
minklą, kuris nori skristi skersai 
Highway Nr. 17. Nuo Wawos mieste
lio bus daugiau kaip mylios. Wa
wos gyventojai visa svarbiausia pro
blema ir buvo tas kelias, kuris buvo 
atidarytas rugsėjo 17 d. Tai buvo di
delės iškilmės Wawos istorijoje.

Čia baltasis žmogus atkeliavo tarpe 
1684 ar 1694 metų. Čia buvo pirmoji 
aukso kasykla visoje Ontario. O da
bar visos 9 aukso kąsyklos uždary
tos. Tik liko geležies rūdos kasyklos,, 
kuriose pagamina milžiniškus kiekius 
žaliavos dėl plieno. Ne tik Algoma 
Steel įmonėms užtenka, bet didžiau
sią dalį laivais veža į Ameriką, čia 
yra dideli rūdos akmens klodai.

Wawa miestelis tvarkosi visais mo
derniškais atžvilgiais ir tikisi sulauk
ti daug pravažiuojančių.

Antanas B.

bo drabužiais. Jie jau visko ma
tė.;.

SPORTAS
(Atkelta iš 6 psl.) 

siteto komanda ištempė vienintelį si
dabro medali. Kiti taškai gauti dar už 
žemesnes vietas. Viso surinkta tik 16 
taškų, kailuo tarpu daugybė mažyčių 
valstybėlių pasireiškė žymiai geriau. 
Pvz. Etijopijos maratono bėgikas, 
akuso medalistas, prabėgęs tą distan
ciją rekordiniu visų olimpinių žaidi
mų istorijoj laiku, bėgo basas, nes 
ten nėra žinoma tokio daikto kaip bė
gimo batukai.

Vienintelė kanadiečių viltis 100 m. 
bėgikas Jerome, tačiau nelaimei jis 
pusfinaliuose pasitempė kojos raume
nis įr turėjo iškristi ir iš visų kitų 
rungčių. * *

Pažiūrėkim į Rusijos olimpinį spor
tininkų kontingentą. Galima drąoiaj 
sakyti, kad koks trečdalis sportininkų 
yra ne rusų kilmės. Pažvelkim bent 
į kaikuriuos aukso medalistus: Eh i: a 
Ozolifta, Irena Press ir jos sesuo. Ve* a 
Kriupka, Robert Shavlakadze, Avtin} 
dil Koridze, na ir Kalėdienė ir dar 
daugelis kitų iš pavergtųjų tautų ’ 
mėję žymesnes vietas bei dalyvavę ki 
mandinėse sudėtyse.

Kaip minėjau, šių metu Ai‘dv~ 5 
davė daugiausia olimpinių bei pasaulį 
njų rekordų. Lyginant rezultatus nu Y 
1896 m. (pirmųjų atnaujintajų arba 
moderniųjų olimpinių žaidynių da
tos)/matosi toks skirtumas, kad sūrį 
ku įsivaizduoti. Anksičau.galvotos, ne* 
peržengiamos žmogaus greičiui, jėsaj 
bei pastangoms ribos, seniai sulatmį 
tos. Anų metų pirmutiniai dabar butą 
kur kas žemiau negu dabart;n-ai pai 
kutiniai. Kada gi žmogaus iė *os pa
sieks neperžengiamą riba. Kol kasetę 
nesimato, nes kiekvienose žaidvnė;e 
griūva seni, statomi nauji rekordai.

K. Lukas. •

Dirba pasikeisdami
— Pasigailėkite aklo nelaimin

gojo, — šaukia elgeta stovėdamas 
gatvės pakraštyje.

Praeinanti ponia Į jo kepurę 
įdeda visą doleri. Elgeta dėkoja 
susijaudinęs:

— Ačiū, ponia, ačiū. Už tą do
lerį atpoteriausiu ...

— Bet, jei tamsta aklas, tai iš 
kur žinai, kad aš įmečiau dolerį?

— Aš, ponia, tai neaklas. Ak
las yra mano draugas, kuris da
bar nuėjo i kiną, o aš jį pava
duoju.

Dr. E. ZUBfflĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

*

šmotelio. Visas žemės pa- 
susideda tik iš didžiulių 
kalnų ir mažų ežerėlių, 
šio miestelio gyventojų

George BEN, B,A« 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

| naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

•Toronto 3, Ont.

Lietuvio advokato 
Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901 z-. į<
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA __

NEIMAN, BISSETT
6EGUIN

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

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

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Porkolo 1 o«m. iki $3.000. Paikolor, indėliai ir gyvybė opdrautto.

DARBO VALANDOS:

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

įįgytiiiė: Lietuviu Namai, 1129 Dundas St. W., Toronte, Ont.

Telefonas LE. 2-8723
II -■ .1 I I !■ ..............................................  Ill ....................................*

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercpurt Rd., Toronto. LE. 4-6123
' ANT. JUOZAPAITIS 

..  9  111 "■**

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12; 
ir 3- 8^V3TrvSk. (pagal susi- 
tarimą); i.

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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.

VICIUS,

**^»*?* 1 ...18UI81. u PA m H ». u u i 

Visi elektros darbai atliekami

mos

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OlLU VCĮHO 

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pa 

Augiausios klasės darbas.
1299 DUNDAS ST. WEST,
TORONTO

ų medžiagų.

kainomis.
* ' " i r

—

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6*9367 ____ Y. Semaška

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senu fr statybų.
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuptas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dali
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.

.470 COLLEGE ST, Toronto 
Į Telet WA. 1-3924 ;

gyvybės, pensijų i^ kt. RO. 6-0811
T* ŽIU d 1 012.1 P- 5SftraJL CA V# V* A A AA4A A 49 Cameo’Cres., Toronto fl.

Įstaiga veikia 
168 vai savaitėje

GENERAL INSURANCE

AL DŪDA
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TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijos bažnyčioje, įjun

gus 12 vai. pamaldas, sekmadie
niais šv. Mišios laikomos: 9.30 v.,
11 ir 12 valandomis. 9.30 vai. pa
maldų metu giesmes gieda jauti
mo choras, oil vai. — parapijos
choras.

-. — Praėjusį pinpadienj iš pa
rapijos bažnyčios palaidota a.a. 
Agota Balsienė, o antradienį — 

:ą! a. Paulina Žaliaduonienė. Abi 
lietuvės aprūpintos paskutiniai- 
'siais Sakramentais. Velionių gi
minėms nuoširdi užuojauta.

— šį trečiadienį iš Mount Hope 
kapinių^ Toronte į šv. Jono lietu
vių kapines perkeliami a.a. Vin
cento Puniškos palaikai. Velionis 
mirė prieš ketvertą metų. Perkė
limu rūpinosi jojo žmona ir duk
ros šeima. Rytą 9 vai.' už velio
nies vėlę įvyksta gedulingos pa
maldos.

— Ant a.a. Leono čuplinsko 
kapo pastatytas paminklas, kuris 
šventinamas šį sekmadienį po pa
maldų. Už velionies vėlę laiko
mos pamaldos penktadienio rytą 
ir sekmadienį 11 vai.

— Šį šeštadienį įprastu laiku 
rytinių pamaldų bažnyčioje ne
bus. Šv. Mišios bus laikomos jung
tuvių metu: 10 ir 11 vai.
.. — Jaunimo choro repeticijos 
vyksta penktadeiniais 6 vai. vak. 
ir šeštadieniais tuojau po šešta
dieninės lietuvių mokyklos pamo
kų parapijos salėje.
\ — Kviečiame įsijungti daugiau 

choristų į parapijos chorą, kuriam 
vadovauja muz. Stasys Gailevi- 
čius Repeticijos vyksta kartą į 
savaitę — sekmadieniais po 11 
yal. pamaldų. Pradedamos ruošti 
naujas giesmių repertuaras ir mo
komos naujos lotyniškos mišios.

— Už paslaugumą parapijos 
parengimo metu praėjusį šešta
dienį dėkojama: L. Rudaičiui, A.

Prisikėlimo parapijos, žinios
-— Reiškiame giliausią užuojau

tą Marceliui ir Stefai Meškaus
kams, Lietuvoje mirus ponios 
mamytei.

— Mirus a a. Agotai Balsienei, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame 
velionės dukrai Adai Gečienei ir 
anūkui, Audriui Dvarionui.

— Vėlyvosios 11.130 vai. Mi
šios parapijos salėje nuo praėju
sio sekmadienio bus laikomos re
guliavai kiekvieną sekmadienį.

—KLK Moterų D-jos Prisikė
limo par. skyriaus narės prašo
mos atkreipti dėmesį į šiame pus
lapyje patalpintą skyriaus prane
šimą ir būtinai dalyvauti skyriaus 
susirinkime, kuris šaukiamas šį 
sekmadienį tuoj po paskutinių 
Mšiių.

— šeštadienį mokyklai pradė
jus darbą, kviečiame tėvelius, ku
rie nesuspėjo į ją savo vaikučių 
užregistruoti praėjusį šeštadienį, 
tai būtinai padaryti šį šeštadienį. 
Be to, prašome atkreipti dėmesį, 
kad šį sekmadienį tuoj po pasku
tinių Mišių mūsų parapijos salė
je šaukiamas tėvelių, kurių vai
kučiai lanko šeštadieninę mokyk
lą, susirinkimas. Bent vienas tė
vų iš kiekvienos šeimos turėtų 
dalyvauti.

— Prisikėlimo par. kunigai pa
rapijiečių metinį lankymą prade
da ateinančią savaitę. Bus lanko
mi šie priemiesčiai: Port Credit, 
Long Branch, New Toronto, Mi- 
mico ir dalis Etobicoke: Aidgate 
Ave., Bonnyview Dr., Smithfield 
Dr., Stephens Dr., ir Wanisha 
Ave. Be to, Baby Point rajone 
bus lankomos šios gatvės: Baby 
Point Cr., Baby Point Rd., Brum- 
mel Ave., Harshaw Ave., Hum
ber Crest Blvd., Humber Trail, 
Humberview Rd., Jane St., Old 
Mill Dr., Raymond Ave. ir Thorn
hill Ave. Kiek galimybės leidžia,

Čirūnui ir Eidukaičių, Krakaus- 
kų bei Buivydaičių šeimoms.

Mirė dvi lietuvės A
Praėjusį savaitgalį Toronte mi

rė dvi mūsų tautietės: Agota Bal
sienė, 84 m. amžiaus ir Paulina 
Žaliaduonienė 51 metų amžiaus. 
Abi velionės paskutiniu laiku sun
kiai kentėjo ligoninėse. Paskuti
nėse jų ligos dienose daug rūpes
tingumo parodė jų dukros. Palai
dotos iš šv. Jono Kr. lietuvių baž
nyčios Toronto Vilties Kalno ka
pinėse, kur ilsisi abiejų šeimų ki
ti artimieji. '

Perkelti a.a. maj. Ad. Mitalo 
-z palaikai

Iš Port Arthur atvykę giminės, 
žmona ir vaikai, praėjusį penkta
dienį iš Toronto Vilties Kalno ka
pinių perkėlė palaikus aviacijos 
majoro a.a. Adolfo Mitalo i To
ronto šv. Jono lietuvių kapines. 
Velionis yra miręs prieš penkeris 
metus Por Arthur e savo ūkyje. 
Perkėlimo dieną už velionies vė
lę bu vo atlaikytos gedulingos pa
maldos. Ateityje numatoma pa
statyti kapinėse antkapi. Pagir
tinas velionies giminių tautinis 
susipratimas ir pastangos savo 
mirusiuosius palaidoti lietuviško
se kapinėse.

Lietuviški sūriai
Aloyzas Viskontaš, anksčiau 

gyvenęs V e nezuelo j e. paskiau ko
kius metus turėjęs savą ūkį Nia
garos pusiasaly — Chippawa, On
tario, — neseniai įsigijo pieninę 
Smithville, tarp Hamiltono ir 
Wellando. Joje A. Viskontas nu
mato gaminti visokiausius pieno 
produktus. Tuo tarpu jis dar ga
mina tik saldžią bei rūgščią grie
tinę jr tikrai lietuviškus sūrius. 
Lygiai tokius, kokius Lietuvoje 
pagam indavo m ūsų mamytės iš 
saldaus pieno.

Pereitą savaitę šie sūriai pra
dėti pardavinėti ir Toronte, tuo 
tarpu, rodos, dar tik Parkside 
Meat Market, 335 Roncesvalles 
Aye. '■ <

Leonas Kocius, gyv. Toronte, 
dirbąs Massey - Harris - Fergu
son, Lietuvoje buvęs amatų mo
kyklos mokytojas, per 5 metus 
įtempto darbo baigė Amerikos 
“Lincoln” už akių dėstymo insti
tuto “Industrial Management” 
skyrių. Numatoma, kad bus pa
skirtas tame pat fabrike į atitin
kamą vietą, šią mokyklą baigu
siems durys yra atviros į dauge
lio fabrikų offisus. Tai pavyzdys 
daugeliui. J. Kr.

prieš atvykdami, kunigai vizito 
laiką praneša atskirai kiekvienam 
namui telefonu.

Šeštadieninė mokykla 
pradėjo darbą

Praėjusį šeštadienį pradėjo 
mokslo metus’ Toronto Maironio 
vardo šeštadieninė lietuvių mo
kykla. Į pamokas susirinko per 
keturis šimtus mokinių. Kiek ga
lutinai šiais metais lankys mokyk
lą, tuo tarpu dar nenustatyta: dar 
tebevyksta pergrupavimai paski
ruose skyriuose, o be to, tikimasi, 
kad dar porą šeštadienių atvyks 
naujų mokinių. Į pirmą skyrių 
užregistruota per 80. Po pradinių 
pamokų šv. Jono Kr. liet, bažny
čioje įvyko bendrosios mokyklos 
pamaldos i šv. Dvasią. Po pamal
dų šv. Jono Kr. parap. klebonijo
je įvyko mokytojų tarybos posė
dis, vadovaujamas mokyklos ve
dėjo mokyt. J. Gustainio. Šiais 
metais mokykloje veiks 10 sky
rių, kurių keletas pirmųjų turės 
paraleles klases. Daugumas mo
kytojų grįžo iš praėjusių metų, 
ir tik keli nauji buvo pakviesti. 
Mokykla veikia šeštadieniai nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. šv. Pranciš
kaus mokyklos patalpose. Mokyk
los vadovybė maloniai kreipiasi Į 
visus Toronto miesto lietuvius 
vaikus, kurie šeštadienį dar nebu
vo mokykloje, ateiti šį šeštadienį.

Antrasis universitetas Toronte, 
va d. York University, atid ary tas 
rugsėjo 12 d. Atidarymo iškilmės 
Įvyko Falconer Hall, laikinosiose 
naujojo universiteto patalpose 
(Toronto un-to rajone). Naujojo 
un-to prezidentu yra dr. Murray 
Ross. Registracija pradėta rugsė
jo 15, o mokslas pradėtas rugsė- 
jO 19' d.

T. miesto burmistras N. Phil
lip s oficialiai pareiškė, kad jis 
kandidatuosiąs į tą pačią vietą ir 
ateinančiuose rinkimuose gruo
džio mėn. Jis burmistrauja jau 
nuo 1955 m. sauasio 1 d. Jo opo
nente, atrodo, bus dabartinė kont
rolierė Jean Newman ir jau bu
vęs burmistru Lamport.

17-kos lietuvių dailininkų 
parodą pereito šeštadienio laido
je paminėjo The Globe and Mail, 
pavadindamas ją geriausia dabar 
Toronte vykstančia dailės paro
da. Recenzentas įsakmiai išskiria 
Kasiulio litografijas, A. Dargio 
medžio rėžinius, Jonyno akvare
les. o iš torontiečių T. Valių, V. 
Bričkų ir skulptorių Dagį.

■ JAU PATS LAIKAS
■ užsakyti Kalėdoms skiriamus dovanų
I siuntinius artimiesiems!
« ’■■T;)-’'''',, tik paskambinkite

St. P ra kapu i r tel. RO. 7-9088
B 18 BROOKSIDE AVEn TORONTO 9, ONT.

■
 ir jums bus pavyzdžiai pristatyti j namus, kur galėsite pisirinkti kas 

patiks. Turiu gavęs daugybę naujų pavyzdHų. Naujos rūšies mot. nai- 
lono. gatavi kailiai nuo $64. Akordeonai 120 bosų nuo $150. Maisto siun- 

HĮ tiniai tiesiog iš Danijos. Vaistai iki 2 svarų oro paštų be muito j Lietuvą. 
■ Taip pat siunčiu viską kas leidžiama. Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

. Visi užsakymai apdrausti. Pamėginkite ir jsttikinąjte, kad daug patogiau 
H tokiu būdu siųsti užsakymus giminėms. Yra ganiituojama, kad ką pasi- 
■I rinksite, tas ir tikrai bus nusiųsta.

Gyveną Hamiltone ir norj pasinaudoti šiuo patarnavimu tik para- 
B lykite ir pagal susitarimą atvyksiu pas jus.

■.......................... .........  ...........—u...

Mokyklos tėvų susirinkimas
Šį sekmadienį po 11 vai. pa- 

. maldų Prisikėlimo par. salėje 
’ įvyks Toronto šeštadieninės lietu
vių mokyklos metinis tėvų susi
rinkimas, kurio metu tėvų komi
tetas praneš apie praėjusiųjų 
mokslo metų finansus, bus pa
teikta sąmata šiems mokslo me
tams, o taip pat renkamas tėvų 
komitetas. Visi lietuviai, kurie) 
leidžia savo vaikus į šeštadieninę 
mokyklą maloniai kviečiami atsi-. 
lankyti į susirinkimą ir aktyviai 
jame dalyvauti, šeštadieninės 
mokyklos yra bendras visų kolo
nijos lietuvių reikalas, juo labiau 
tėvų, kurių vaikai lanko šią mo
kyklą. Gausus mūsų dalyvavimas 
tebūnie įrodymu mūsų sielojimo- 
si mokyklos reikalais.

Mokyklos Tėvų Komitetas.
KL Katalikių Moterų D-jos 

Prisikėlimo parapijos skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas šau
kiamas šį sekmadienį, rugsėjo 
25 d., tuoj po Sumos, III augšto 
salėje. Susirinkimas svarbus ir vi
sų narių dalyvavimas būtinas, nes 
programoje: naujos valdybos rin
kimai, buv. v-bos pranešimai, Tė
vo Placido, OFM, žodis ir kt.

Susirinkimo metu, kaip pa
prastai, šeimyniška kavutė. Vi
sos narės tą dieną prašomos pri
imti šv. Komuniją; pageidaujama 
tai padaryti visoms bendrai Su
mos metu. Valdyba.

Jaunučių ateitininkų berniukų 
susirinkimas šaukiamas šį sek
madienį, rugsėjo 25 d., 3 vai. p.p. 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Kviečiami berniukai 
8-12 metų amžiaus.

“Dainos” grupės susirinkimas 
įvyks rugsėjo 25 d., 3 vai. p.p., 
pas. narę J. Rimienę — 52 Por
terfield Rd., Rexdale. Telefonas 
CH. 1-5068.

P. šaulių kuopa 
spalio 1 d. ruošia šaunų šokių va
karą su linksma varietės progra
ma. Programą išpildys Toronto 
scenos meninikų grupė vadovau
jama S. Ramanausko. Parengimas 
Įvyks šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje. Z.

Pirmas šiais metais 
bendras SLA 236 kuopos ir SK 
Vytis parengimas Įvyks spalio 22 
d. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Parengimų komisiją sudaro L. 
Rickevičienė, A. Paulauskas, Ip. 
Krasauskas. Groti pakviestas 
“Olympia” orkestras.
b b SLA 236 kuopos 
vicėpirm. ir centrinis organizato
rius St. Jokūbaitis iš savo parei
gų pasitraukė. Jo vieton vicėpirm. 
Įėjo J. Šipelis. j. b.

Skaučių mergaičių 50 metų 
jubilėjų 

paminėjo visų trijų pabaltijo tun
tų skautės kartu pereitą sekma
dienį Prisikėlimo parapijos sa
lėje.

bkaučių ir svečių susirinko 
apie 500. Minėjimo aktui vadova
vo stud. R. Bleizgytė. Įnešus vė
liavas, kurių buvo net 8, ir sugie
dojus karalienės himną, atidaro
mąjį žodi tarė latvė M. Vilks, pri- 
statydinusi dienos kalbėtoją lat
vių vyriausią skautininke E. Lau- 
fers. Ši savo kalboje peržvelgė 
skaučių mergaičių sąjūdžio isto
riją, skautybę Įvertindama, kaip 
būsimų jų motinų auklėjimo siste
mą, ir apžvelgė pabaltiečių skau
čių dabarties reikalus. Po jos 
apie visų trijų tautų skaučių są
jūdžius kalbėjo po vieną kiekvie
nos tautybės atstovę. Iš lietuvių 
—- Ir. UUckaitė.

Pasirodo, kad tas sąjūdis Lie
tuvoje prasidėjo anksčiausia — 
1918 m., Estijoje 1920 m., o Lat
vijoje 1921 m. Po kiekvienos kal
bėtojos buvo sugiedotas atitinka
mos tautos himnas.

Po pertraukos, kurios metu 
dalyviai buvo pavaišinti kavute, 
sekė meninė programa. Jos di
džiausią dalį išpildė lietuvaitės 
skautės. Programą pradėjo latvės 
vaizdelui iš skaučių gyvenimo 
prieš 50 metų, o baigė keturios 
estaitės ritminės gimnastikos nu
meriu. Lietuvaitės parodė du 
vaizdeliu iš skaučių gyvenimo — 
vieną miške, antrą kambary, — 
tautinių šokių grupė pašoko Ke
purinę, Polką ir Malūnėlį, o skau
čių kvintetas padainavo porą dai
nelių.

Programai pasibaigus dar pora 
valandų papramogauta, pasivai
šinta ir pasisvečiuota.

Pereitame “Tž” numery per 
klaidą nepažymėta, kad išspaus
dintosios nuotraukos iš ateitinin
kų jubilėjinio kongreso yra dary
tos A. Gulbinsko. '•

Yra laiškas iš Lietuvos, adre
suotas P. Sidabrai, 47 Shannon 
St., Toronto, Ont Rašo Juozas 
Domeika iš K. Naumiesčio. Atsi
imti “TŽ” administracijoje.

Avro įmonės paltai Torontą, 
kuriose 1959 m. dirbo 10.000 
žmonių, o vyriausybei atsisakius 
statyti Arrow lėktuvus darbinin
kų skaičius buvo sumažintas iki 
4000, pereina J laivų liemenių 
statybą.

Korp! Neolithuania 
Toronto skyriaus metinė šventė 
įvyks spalio 15 d. T. Lietuvių Na
muose, 7.30 vai. vak. Pakvieti
mai gaunami pas korporantus ir 
“Paramoje” pas kolegą A. Statu- 
levičių. Valdybą.

“Tėvynės prisiminimų” radijo 
programoj šį sekmadienį 1 Vai. 
p.p. banga 1270 bus duodanirSt. 
Catharines gyv. solisčių Vt Pau- 
lionienės ir K. Šukienės duetai ir 
solo, ję..

Internation. Institute filatelistų 
klubas organizuoja pašto ženklų 
parodą. Kartu bus rodomas fil
mas rugsėjo 25 d. 3-9 vai. vak., 
706 College St.

Tamburitzan tautinių šokių gru
pė vėl pasirodys Toronte — Mas
sey Hall — spalio 29 d.

Hamid-Morton cirkas, atkvies
tas Lions klubo, gastroliuos To
ronte Maple Leaf Gardens nuo 
rugsėjo 26 d. iki spalio 1 d. Pel-1 
nas skiriamas invalidams jrątar- 
ge esantiems vaikams paremti.

Per CBC televizijos 3, 6, IĮ. ir 
13 kanalus spalio 4 d., antradienį, 
pasirodys vienas lietuvis. Neuž
mirškime pasižiūrėti.

Liet, radijo programą “Tėvy
nės Prisiminimai” remia ir .rek
lamuojasi John Labatt Ltd. alaus 
darykla. Dėl šių gaminių užsaky
mu skambinkite programos vedė
jui tel.LE. 4-1274.

Inž. Pranas Kvedaras pereitą 
šeštadienį atšventė savo 44-tą 
gimtadieni ir vardines. Vaišėse 
dalyvavo būrelis bičiulių, sukak
tuvininkui palinkėjusių visokios 
sėkmės.

“Pirmyn, jaunime'” 
laikraštėlio Nr. 9 jau išėjo. Jame 
rašo V. Užupis, A. Kuolaitė, V. 
Sakalauskaitė, V. Simanavičiūtė, 
J. Staškevičius. Vienas puslapis 
skirtas jaunučiams. Yra žinių iš 
at-kų gyvenimo, filmų skyrius, 
Įvairenybės. Laikraštėli leidžia 
Toronto moksleivių, at-kų kuopa. 
Redaguoja A. Kuolaitė ir A. Bu- 
šinskaitė..

■ Padėka •-
Nuoširdžaii dėkoju visiems mane 

sveikinusiems laiškais ir asmeniškai 
mano 70 metų amžiaus sukakties pro
ga, taip pat širdingai dėkoju už įteik
tas man vertingas dovanas.

Redaktoriams p. J. Kardeliui ir Dr. 
A. Šapokai įdėjusiems į jų redaguoja
mus savaitraščius “Nepriklausomą Lie
tuvą” ir “Tėviškės žiburius” tiek daug 
žinių iš mano praeities gyvenimo su 
sveikinimais ir gražiais linkėjimais, 
širdingas ačiū. Vaclovas Vaidotas.

‘ P a d ė k a ’• . -'7-
Nuoširdžiai dėkojame mieloms šei

mininkėms ir šeimininkams, suruošu- 
siems mūsų 35 metų vedybinio gyve
nimo pobūvį.

Didelis ačiū visiems pobūvio daly
viams, mus žodžiu, raštu ar asmeniš
komis dovanomis pasveikinusiems. ’ 
- D.uona ir druska, rožės ir iš širdies 
plaukusios jautrios kalbos sujaudino 
mus iki sielos gelmių. Nesijaučiame 
verti tokio įspūdingo pagerbimo, to
dėl ir mūsų dėkingumas žodžiais sun-

G. Janušonio fondui Toronte 
$5 įmokėjo Juozas Morkūnas, 
šiuo laiku Toronte jau surinkta 
$129. Į apylinkės valdybos sąskai
tą “Paramoje” vienos organizaci
jos ir šešių privačių asmenų yra 
įmokėta $49. Jų sąrašas bus pa
skelbtas vėliau.

Gedimino Janušonio žygis rado 
gyvo atgarsio ir latvių sluogs- 
tiuose bei jų spaudoje. Taip 
Brooklyne išeinąs jų savaitraštis 
“Laiks” pranešė apie patį įvykį ir 
apie bylos išeitį. To rezultate vie
na mergaitė latvė iš Columbus, 
Ohio, parašė G. Janušoniui laiš
ką. Nežinodama jo adreso, jį pa
siuntė laikraščiui, tas persiuntę 
savo attsovui Toronte, o šis “Tė
viškės žiburiams”.

Ilgai klajojęs laiškas adresatą 
jau yra pasiekęs:

Prof. Stp. Kairys jau išvyko Į 
JAV ir pradėjo dirbti Elyria, 
Ohio, netoli Clevelando. Šeima 
tuo tarpu dar tebėra Toronte.

Moksleiviai ateitininkai 
praėjusį sekmadienį, dalyvaujant 
gausiam narių būriui, išsirinko 
naują valdybą: V. Sakalauskaitė 
,— pirmininkė, H. Steponaitis — 
vicėpirm., A. Bušinskaitė*— sek
retorė, V. Simanavičiūtė — iždi
ninkė. Į “Pirmyn, jaunime!” re
dakcinį kolektyvą įtraukta O. Mi- 
kalaitė.

VII Lietuvių Dienos finansinė 
apyskaita Toronto apylinkės val
dybos baigiama ruošti.

REIKALINGA vyr. amžiaus moteris 
prižiūrėti vaikus nuo 8 vai. ryto iki 
6 vai. vak. penkias dienas savaitėje. 
Maistas, kambarys ir atlyginimas su
sitarus. Skambinti LE. 4-7328.
High Park rajone išnuomojamas kam
barys ir virtuvė III augšte, be baldų. 
Elektrinė plyta, galima naudotis skal
bimo mašina ir dulkių siurbliu. Skam
binti vak. po 6 vai. RO. 7-0867.
Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui I augšte su galimybe virti. Tel. 
BO. 6-0445.
Išnuomojamas kambarys II augšte su 
baldais. Galima naudotis virtuvė. Tel. 
LE. 4^056.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais ir vienas atskiras kambarys 
netoli Prisikėlimo bažnyčios. Telefo
nas LE. 2-2078.
Išnuomojamas gražus kambarys ir vir
tuvė su baldais. Pageidaujama vyres
nio amžiaus moteris ar vyras. Telef. 
RO. 7-9878.
Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir 
virtuvės be baldų Weston Rd. • Eglin- 
ton rajone. Yra elektrinė krosnis ir 
šaldytuvas j atskiras įėjimas, vieta ma
šinai. Kaina $70 mėn. Tel. HU. 1-9300.
Išnuomojamas butas iš 2-jų kambarių 
ri virtuvės, arba iš 3-jų kambarių ir 
vrituvės, be baldų. Patogus susisieki
mas, netoli šv. Jono Kr. parapijos baž
nyčios. Skambinti LE. 3-0613.
Išnuomojamas kambarys su baldais 
High Park rajone. Galima naudotis 
virtuve ir šaldytuvu. Tel. RO. 6-3886, 
skambinti po 5 vai. vak.

MONTREAL, Que.
1 1 "' 1 ' ■. 1 ‘"..'I

1960 m. rugsėjo 24 d., šeštadienį, 8 v. y.
yra ruošiamas šaunus f

Initium Semestri į
BALIŲ S-B AN KETAS

kuris įvyks WINDSOR viešbučio Versailles salėje, 
Dominion Square, Montreal.
GROS CBC ORKESTRAS.

Apsirengimas: semi-formal.
Kanados Lietuvių Studentų Sąjunga 

Montrealio Skyrius.

STUDIJŲ DIENOS 
MONTREALYJE

Š.m. rugsėjo 24 d. iš įvairių 
Amerikos ir Kanados vietovių Į 
Montreal! suvažiuos gražus būrys 
jaunimo svarstyti aktualius klau
simus liečiančius lietuvi studentą 
beklaidžiojanti lietuviškos ir ame
rikoniškos kultūros sankryžoje. 
Temas plačiau panagrinėti yra 
pakviesti Įdomūs paskaitininkai: 
R. Kulienė, baigusi socialinius 
mokslus Toronto universitete, dr. 
V. Vygantas, Pax Romana pirmi
ninkas, United Airlines Personell 
Dept. direktorius, ir visiems ge
rai pažįstamas dr. H. Nagys. šeš
tadienio vakare įvyks šaunus ba
lius (žiūr. skelbimą). Pakvietimų 
į balių galima įsigyti pas: V. Pie- 
čaitį. RA. 2-4449: S. Pakulytę. 
PO.' 9-1857; M. Tauteraitę, DO. 
6-7257: E. Rupšytę. PO. 8-9768.

Suvažiavimo programa:
šeštadienį, rugsėjo 24 d., 9 v. 

Registracija Aušros Vartų para- 
oijos salėje, 1465 de Seve St., Co
te St. Paul.

10 vai. Atidarymas.
10.30 vai. Dr. V. Vyganto pa

skaita “Lietuviškų ir vakarietiškų 
formų sintezė lietuvio akademiko 
gyvenime’’. Diskusijos.

1 vai. Pietūs.
2 vai. R. Kulienės paskaita 

“Lietuvio akademiko įtaka bręs
tančiai kartai”. Diskusijos.

8 vai. vak. Initium Semestri 
balius-banketas Windsor viešbu
tyje. Apsirengimas semi-formal.

Sekmadienį, rugsėjo 25 d., 11 
vai. Šv. Mišios Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje.

12.30 vai. Dr. H. Nagio paskai
ta “Lietuvio akademiko santykiai 
su vyresniąja karta”. Diskusijos.

1.30 vai. Uždarymas.
Kviečiame visuomenę gausiai 

atsilankyti visur, o studentams 
dalyvavimas yra būtinas.

KLSS Montreal™ sk. valdyba.
Dr. E. Andriukaitis, Montrealy 

žinomas neurologas, persikėlė Į 
Los Angeles, Calif., kur pakvies
tas dirbti psichiatrinė j e ligoninė
je ir kartu dėstyti universitete.

kiai beišreiškiamas. *
Dėkui malonioms šeimininkėms ir 

pobūvio rengėjams, paruošusiems pui
kias vaišes ir staigmeną: p.p. V. E. 
Abromavičiams. p.p. A. T. Balniams, 
p.p. A. V. Balniams, p.p; S. A. Boguše- 
vičiams, p.p. J. A. Brajams, p.p. G. F. 
Dagiams, p.p. L. Janauskams. p. E. Ja- 
rienei. p.p. P. E, Karpavičiams, p.p. S. 
J. K u isiams, p. Lastauskienei, p.p. O. 
Lukošiūnams, p.p, F. O. Miliams, p.p. 
P. M Pūrams, p.p. P. P. Remeikams. 
p.p. S. M. Sabaliauskams.

Ačiū gerb. Tėvui Placidui Bariui, 
OFM, klierikui Petrui Ruškiui (atvy
kusiam iš Italijos), gimnaičiui B. 
Kampf iš Detroito, ponui P. Purui ir 
visiems kitiems, pobūvio metu mums 
savo linkėjimais išreiškusiems, už gra
žias ir jautrias kalbas. Nuoširdus ačiū 
p. J. R. Simanavičiui, sveikinusiam 
per fretuvišką ’ radijo valandėlę. \

Ypatinga padėka tenka prieteliams 
ir giminėms, atvykusioms mus pagerb
ti iš kitur: sesei Mortai Liugienei,, jos 
dukrai Vandai Kampf su šeima, Lydi- 
jai Rimienei su šeima (visi iš Detroi
to}, Juozui Šamui iš. Chippawa, po
nams Radvilams su šeima iš Por£ Col- 
bome ir G. E. Palilipnams iš Hamil
tono. ę'' /''•/.1 ' * ’

Nuoširdus ačiū visiems už vertingas 
ir gražias dovanas, kurios mums yisą 
mūsų gyvenimą simbolizuos Jūsų.lu.o- 
širdumą ir draugiškumą. Ta iškilmin
ga diena mūsų atmintyje pasiliks am
žinai..'

Dar kartą ačiū, Jums prieteliai. - 
Ona ir Alekas UrbonaL

Lietuviška baldų« 
dirbtuvė

Gladstone - Queen rajone išnuomoja
mi 2 kambariai ir virtuvė, be baldų, 
II augšte. Skambinti LE. 4-7328.

si un tin lu.W
tiesiai iš Anglijos mažiau pinigų iš- 
I eisi te ir geresnes prekes gausite. 
Kreipkitės Į dovanų siuntimo fir
mos atstovą J. JANULAITĮ, 2W 
Run n y mede Rd., Toronto 9, Ont 
Tel. RO. 6^738.

Dr. A. VALADKA
Gydytojas ir chirurgas

1081 BOOR ST. W.
Tel. LE. 1-2933

Lituanistinėse mokyklose moks
las prasideda šį šeštadienį, rugsė
jo 24 d., 9 vai. ryto. Mokiniai ren
kasi pamokoms Aušros Vartų'mo- 
kytloje 5522 Angers gatvė, Cote 
St. Paul ir Rosemount mokyklo
je 3125 Dandurand gatvė. Moks- 
lo metų pradžia buvo atžymėta 
pereitą sekmadienį H vai. pa
maldomis AV bažnyčioje ir spe
cialiu mokslo metu atidarymo ak
tu parapijos salėje. t-

Aušros Vartų parapijos choras 
pradeda savo veiklą. Pirmoji cho
ro repeticija Įvyks ši penktadie
ni, rugsėjo 28 d., 8 vai. vak. kle
bonijoje. Visi choristai labai pra
šomi dalyvauti. Kviečiami taip 
pat ir nauji choristai. Juk mūsų 
visų noras vra turėti gražų, stip
rų chorą. Jis toks nebus, jei ga
lintieji padėti — nepadės.

Bankas “Litas” pradėjo savo 
iteracijas Rose mount e prie St. ' 
Philiomen parapijos, 5465 — 5th 
Ave., Masson St. kampas. Bankui 
parūpintas didelis, patogus kam
barys prie pat Įėjimo į rūsyje 
esančią bažnyčią, kurioje kiekvie
ną sekmadienį kun. dr. Jucevi
čius laiko lietuviams 10 vai. pa
maldas. Bankas atidarytas tuo
jau po pamaldų. Visi lietuviai 
kviečiami tuo patogumu pasinau
doti. Verta priminti, kad “Litas” 
moka už indėlius 414:%, kai kiti 
bankai tik 2%%. Be to, “Litas” 
duoda nemokamus indėlių ir pa
skolų draudimus: indėliai iki 
$2000 mirtjės atveju išmokami 
dvigubai (S4000), o skolos iki 
SI 0.000 — nubraukiamos.

Į tai turėtų ypatingai atkreip
ti dėmesį dar nesą “Lito” nariais 
vyresnio amžiaus lietuviai, kadan
gi kitose draudimo kompanijose 
jiems toks draudimas brangiai at- 
seitų.. - iv-U.Lūjf... Pr. R,

Regina Širdutė šią savaitę išvy
ko Į Niujorką tęsti studijų ma
gistro laipsniui gauti anglų lite
rature je. Ji gavo Woodrow Wil
son stipendiją ir studijuos Co
lumbia universitete. '

Juozas Gražys, žinomas visoms 
montrealietėms kailių specialfc- 
tas ir Masson Furs krautuvės sa
vininkas, išsikelia i Los Angeles, 
Kalifornijoje. f

.. B Al TIC M O V Ė RS’ •. -
Boldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos rėžomos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont* 
realj, Londonu, Windsor^, Hamilton^, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu

Dėmesio 
LIETUVIAI!
IŠNUOMOJAMAS 
žinomas restoranas

RŪTA
994 Dundas St. WJ, Toronte, 

su pilnu modernišku 
inventoriumi.

Galima nuomoti biznį arba visą 
gyvenamą namą kartu. Yra 5 
dideli gyvenami kambariai vir
šuje ir 2 garažai. Vandeniu 
alyva šildoma. Proga pirkti vi
są nuosovybę. Gera proga šei
moms gyvenančioms provinci
joje ir norint persikelti į To
rontą.

Suinteresuoti nelaukite — 
skambinkite ar rašykite savi
ninkui

Vladui Ivanauskui 
telefonas RO. 2-3053,

15 Humber Trail, Toronto 9, 
Ontario.bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 

1*4537.

KABINETAS 
' UŽDARYTAS 

nuo spalio 3 d. iki spalio 19 d.

savo Kredito Kooperatyve /ZL IT AS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUL
Bankas veikia: Šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun. Rytais— 

pirmadienį nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo 10-12 vai. Vakarais — 
pirmadienį, trečiadieni ir penktadienį nuo 7-8 vai..
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 

,10.30 - 1 vai. ■
■ . t : "• / -v J

Pirm. A. Norkeliūnas RA. 7-3120. Vedėjas D. Jurkus PO. 7*4280

Atostogų sezonui pasibaigus, Real 
Estate sezonui neprasidėjus, pasinau
dokite proga, pirkite nekilnojamų 
turtą dabar

AL GARBENS
Kanados, Ontario jr Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais - HU. 9-1543v
Siūlo jums sekančias nuosavybes: 

$33.000 Tripleksas originalus, balkonai, plieno laiptai, 3miegamieji, erd 
vus dideli kambariai. Įmokėti $10.000.

$25.000 Dupleksas originalus, po 3 miegamus, rauplėtų plytų, vandeniu 
šildomas, 3 garažai. Pomirtinis palikimas. Indian Rd. • Bloor raj.

$20.000 10'kambarių atskiras plytų namas, vandeniu šildomas. 2>vonioo, S 
virtuvės; platus įvažiavimas, garažas. Pomirtinis palikimas1. Al
hambra - Bloor rajonas. .. . . -

$16.000 8 kambariai, pusiau atskiras plytų namas, vandeniu šildomas, ne
pereinami kambariai. 2 garažai. $2.000 įmokėti. Balansas 15 me
tų. Galley - Roncesvalles rajonas

$14.500 6 kambariai, atskiras plytų namas. 2 virtuvės. 2 vonias, neperei
nami kambariai, garažas. Įmokėti apie $2.500. Howard Park - Ron
cesvalles rajonas.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ INFORMACIJŲ. . *
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