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Seimas ir visuomenė
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės II seimo dienos Toronte 

artėja, o kartu su juo ir Pasaulio Lietuvių Dienos. Rengėjai vi
suose baruose Įtemptai ruošiasi didiesiems įvykiams, kurie turės 
reikšmės visai lietuvių išeivijai. Rengėjams, žinantiems visas 
užuolankas, viskas aišku — kas, kur ir kaip. Netaip žiūri i reikalą 
plačioji visuomenė ir spauda. Visuomenėje tais reikalais girdėti 
daug neaiškumų, nesusigaudymo, o spaudoje matyti mažokai su
sidomėjimo. Bent toks Įspūdis susidaro, pavažinėjus po tolimas 
kolonijas-ir pavarčius Europos, Australijos, P. Amerikos ir JAV 
spaudą. Nematyti aktualių nagrinėjimų, sugestijų, siūlymų bū
simam seimui, jei neskaityti vieno kito straipsnio bei atsiliepimo. 
Tokiam Įvykiui, kaip laisvojo pasaulio lietuvių seimas, tektų lauk
ti daugiau dėmesio bei sujudimo. Galimas dalykas, kad tokiam 
sujudimui būtų pasitarnavę seimo atstovų rinkimai plačiu mastu. 
Į II seimą atstovai, tiesa, buvo renkami, bet daugiausia tiktai 
krašto tarybų. Teko patirti, kad juos renkant buvo atsižvelgta i 
tai, kad seime galėtų dalyvauti atstovai iš kiek galint didesnio 
lietuvių kolonijų skaičiaus. Visdėlto reikia pasakyti, kad toks 
rinkimų būdas neišpopuliarino paties seimo. Ateityje reikėtų 
pasvarstyti visuotinų rinkimų metodą, kad kiekvienas lietuvis 
galėtų atiduoti savo balsą už sau patikimą kandidatą. Tuo būdu 
ir pats seimas būtų daugiau išgarsintas ir jo atstovai turėtų dau
giau moralinio autoriteto.

• • •
Ko laukiame iš II seimo? Kaip matyti iš paskelbtos progra

mos, bus svarstomi praktiniai ir programiniai klausimai. Organi
zaciniai klausimai taip pat figūruoja darbotvarkėje. Linkėtina, 
kad seimo dalyviai nepasimestų paragrafuose ir smulkiuose gin
čuose, kaip kad dažnai atsitinka Įvairiuose suvažiavimuose. Visuo
menė pagaliau laukia iš seimo atstovų visuomeninio subrendimo. 
Kiekvienas atstovas turėtų neužmiršti, kad seime jis kalba nevien 
savo vardu. O seimas, kaip visuma, turėtų žvelgti i esminius lais
vosios išeivijos ir pavergtosios Lietuvos reikalus. Jis turėtų aiš
kiai pasisakyti pagrindiniais lietuviškojo gyvenimo klausimais, 
nepalikdamas nuošaliai nė Lietuvos laisvinimo reikalo. Pastarasis 
yra perdaug svarbus, kad jį būtų galima palikti vien silpnėjan
čioms tradicinėms .politinėms grupėms. Jos turėjo ir turi savo 
reikšmę, bet juo toliau, juo mažiau visuomenės jos užgriebia. Ky
la pavojus, kad toks gyvybinis reikalas, kaip Lietuvos laisvinimas, 
gali netekti plačiosios visuomenės dėmesio ir pasilikti tiktai siau
ruose grupių rėmuose. Reikia, kad plačioji lietuvių visuomenė 
išeivijoj nuolat ir aktyviai dalyvautų Lietuvos laisvinimo darbuo
se netiktai doleriu, bet ir savo valios pareiškimu — balsu.

' » • - (
Šalia seimo posėdžių Toronte vyks ir Pasaulio Lietuvių Die

na, pratęsta i dvi ar tris dienas. Numatyti keli didieji parengimai. 
Centrinis jų — iškilminga akademija ir koncertas didžiausioj 
teatrinėj Toronto salėj — O’Keefe Centre, kur telpa apie 3000 
asmenų. Vieni. Toronto estai pripildo tą salę savo nepriklausomy
bės šventės proga. O lietuviai ar pajudės? Pagal oficialią statisti
ką. lietuvių Toronte yra 8.287, bet Vasario 16 iškilmėms išsiruo
šia tiktai apie 1.500. Nejaugi ir ši kartą tiktai tiek tepasirodys 
O’Keefe Centre? Tai būtų Toronto lietuvių kolonijos garbės pažei
dimas visos lietuvių išeivijos akivaizdoje. Teko patirti, kad ren
gėjai pasitiki torontiečių lietuvių judrumu ir viliasi, kad jie 
užpildys netiktai O’Keefe Centrą, bet ir Toronto katedrą ir visas 
kitas patalpas. Galimas dalykas, kaikurios jų bus net permažos, 
juoba, kad prisidės gausūs svečiai iš daugelio pasaulio kraštų ir 
kitų Kanados lietuvių kolonijų. Tad linkėtina, kad ir seimas ir 
Pasaulio Lietuvių Dienos būtų reikšmingi Įvykiai visai lietuvių 
išeivijai. Pr. G.

Svarbiems įvykiams artėjant
PASIKALBĖJIMAS SU PLB VALDYBOS PIRMININKU DR. J. SUNGAILA

Savaitės įvykiai

Kas naujo Kanadoje?
Ontario parlamento rinkimai’ Otavos, $15 mil. iš Kvebeko ir 

$5 mil. iš Montrealio).

Artėjant didiesiems įvykiams 
Toronte — Pasaulio Lietuvių 
Dienoms ir PLB seimui — vy
riausias jų rengėjas dr. J. Sun- 
gaila, PLB v-bos pirm., mielai 
sutiko painformuoti “T2” skaity
tojus rūpimais klausimais.
— Pasaulio Lietuvių Dienos ir 

PLB seimas jau čia pat. Kaip 
vyksta paskutiniai paruošiamieji 
darbai?

—Seime bus keliami patys 
svarbiausi PLB organizaciniai 
klausimai, kaip organizacinė 
struktūra bei lėšų telkimas LB 
darbams finansuoti. Nemažesnė 
dalis seimo posėdžių laiko bus 
skirta ir bendriesiems lietuviš
kiems reikalams, kurių pažymė
tini: “Peticijos Jungtinėms Tau
toms klausimas”, “Jaunimo 
reikšmė ir vaidmuo visokeriopa
me lietuviškame darbe išeivijo
je” ir ’’Dabartinės politinės, kul
tūrinės, tautinės ir ekonominės 
padėties apžvalga Lietuvoje”. Sa
vaime suprantama, kad negalima 
būtų apsilenkti nepadiskutavus 
mums visiems rūpimos Lietuvos 
laisvinimo problemos. Tiesa, ne
mažai girdime didesnių ir ma
žesnių “autoritetų” pasisakant 
prieš šio klausimo kėlimą seime, 
tačiau nemanau, kad mes turime 
betkokį didesnį lietuvišką auto
ritetą išeivijoje, kaip PLB seimą, 
todėl jam ir dera kalbėti visais j 
lietuviškais reikalais, ir jo nu- 
tarimai turės būti privalomi vi
siems kitiems “autoritetams”. Ta 
pačia proga norisi pastebėti, kad 
diskusijose Lietuvos laisvinimo; 
klausimu, tiek spaudoje, tiek įvai-' 
riuose suvažiavimuose bei posė-i 
džiuose daug daugiau laiko yra 
praleidžiama besiginčijant, kas 
turi ir kas neturi teisės šia lie
tuviško darbo sritimi rūpintis ir 
visai mažai laiko skiriama pa
nagrinėti, kaip iš tikrųjų tas dar
bas turėtų būti atliekamas, kad 
sulauktume laukiamų rezultatų. 
Turiu vilties, kad seime tai ne
įvyks ir diskusijos šiuo klausi
mu bus tikrai pozityvios.

— Ar šį seimą laikote tiktai 
rinktųjų atstovų reikalu, ar vi
sos lietuvių išeivijos dėmesio 
centru? Pvz. ar pageidaujamas 
neatstovų dalyvavimas seimo po
sėdžiuose?

— Seimas yra reikšmingas ne
tik visai mūsų lietuviškai išeivi
jai, bet ir visai mūsų tautai, to
dėl neabejotinai jis ir turi būti

Dr. J. SUNGAILA, 
PLB valdybos pirmininkas.

Kiekvienam, kam ištikrųjų rū
pi bendrieji lietuviški reikalai, 
turėtų būti Įdomu stebėti, kaip 
susirinkę rinktiniai atstovai tuos 
reikalus diskutuoja ir daro spren
dimus.

— Kaip buvo renkami Įvairių

kraštų lietuvių atstovai į seimą 
ir pagal kieno nustatytas tai
sykles?

— Pagal PLB konstituciją, 
seimo atstovų skaičių paskiriems 
kraštams nustato PLB valdyba. 
Tai buvo padaryta iš dalies prisi
laikant I-jo seimo proporcijų ir 
iš dalies turint mintyje LB ak
tyvumą. O paskiri kraštai renka 
savo atstovus vadovaudamiesi sa
vo krašto LB statutu, ir PLB 
valdyba čia jau neturėjo jokios 
įtakos. PLB konstitucija taip pat 
dar numato, kad atstovai privalo 
būti renkami, o išrinktas atsto
vas savo mandato negali perduo
ti kitam, kaip buvo daroma I-ja- 
me PLB seime.

— Skelbiate, kad seimas yra 
jungiamas su Pasaulio Lietuvių 
Dienomis. Kurie tad parengimai 
bus skirti plačiajai visuomenei?

— Reikėtų skirti du dalykus — 
seimą ir Pasaulio lietuvių Die
nas. Pirmasis yra grynai konsti
tucinis reikalas, o antroji dalis

JAV SENATAS ATOMINIŲ GINKLŲ BANDYMŲ DRAUDIMO 
SUTARTĮ RATIFIKUOS. Senato komisijos apklausinėja vyriausy
bės pareigūnus: Rusk, McNamara ir kitus. Kaikur įvyko aštrūs susi
kirtimai. Konstatuojama, kad ginklavimasis nesumažės, ir karo 
pavojaus šioji sutartis nesumažins. Visoj Amerikoj vyksta aštrūs 
ginčai, kuriuose matyti bendras nepasitikėjimas Rusija ir jos va
dais. Primenama, kad Kubos konflikto metu Gromyko atvirai me
lavo prez. Kennedy. Primenama taip pat, kaip tas pats Gromyko 
vertina jo pasirašytas sutartis ir jo pažiūrą į jas: sutartys tiek ver
tos, kiek naudingos Sov. Sąjungai. Sakoma, kai reikės Sov. Sąjun
gai bandyti tuos ginklus, tai jie ir bandys nutraukdami visas su- 

■* Į tartis. Prancūzija prie sutarties neprisidėjo ir žada savo atomines 
(bombas greitu laiku bandyti. Tą>—------------------------------------

pati padarys ir Kinija, jei tik ji 
Įstengs pasigaminti tokią bombą.

Kongo (prancūziško) respubli
kos prezidentas Youlou, katali

kų kunigas, atsistatydino ir per
davė visą valdžią kariuomenei.

Nauji žemės drebėjimai buvo 
konstatuoti Peru valstybėj, Sibi
re ir Jugoslavijoj. Europos ugnia- 
kalnis Etna vėl pradeda veikti; 
pasirodė dūmai ir pelenai.

Amerikos respublikonų parti
joj jau aiškiai pirmauja’senato

rius Goldwateris. kaip kandida
tas i prezidentus. Gubernatorius• v ’i v • • v • * i J * * * ••• LuO X MX V'XtfXkX^XX VvXO* x-X LI Mv^X XXd vvl XIAO

Ut niRockefelleris atsidūrė net trečioj
„OT„ 1QT'r“' vįetoj skyrybos ir vedybos jam 

i labai pakenkė.
sios Kanados Lietuvių Dienos.
Bet. kadangi suvažiuoja atstovai 
iš viso pasaulio kraštų Į seimą, 
tai ir toji kultūrinė bei tautinei Europoj jaučiamas susirūpini- 

(Nukelta Į 3 psl.) j mas Amerikos doleriu. Nuo

K. Čibiras, Lietuvos pasiuntinybės Urugvajuje spaudos attache, ir J. P. Martinez Bersetche, 
Lietuvių - Urugvajiečių Kultūrinės Sąjungos pirmininkas, Montevideo spaudos konferencijoje 
daro pranešimus apie dabartinę Lietuvos padėti. K. Čibiras atvyksta į PLB seimą Toronte.

1950 m. JAV aukso rezervai su
mažėjo 7 bilijonais dolerių. Savo 
padėti amerikiečiai gali pataisyti 
tik daugiau parduodami prekių į 
užsienius. Europiečių bankininkų 
manymu, JAV turi susilaikyti 
nuo pagalbos, teikiamos įvairiom 
silpnom valstybėm ir mažinti ka
ro išlaidas.

JAV spaudoj ryšium su atomi
nių bandymų sutarties pasira
šymu stengiamasi prisiminti vi

sas sutartis, kurias yra sulaužiu
si Sov. Sąjunga. Prisimenama ir 
Lietuva, su kuria Sov. Sąjunga 
buvo pasirašiusi visą eilę nepuo
limo sutarčių. Minima ir Stalino- 
Hitlerio sutartis, pagal kurią bu
vo pasidalinta Rytų Europa.

Belgai vėl kviečiami grįžti į 
Kongą. Patys belgai dabar pri

sipažįsta, kad jie peranksti išvy
ko iš Kongo. Kongo oficialūs pa
reigūnai sako, kad per trejus me
tus jie daug ko pasimokė ir prašo 
belgus grįžti ir perimti buvusias 
nuosavybes, nes esą juos supran
ta tik belgai; visais kitais esą nu-

. f., a. ..,
Pranašaujama, kad Prancūzi
jos prezidentas De Gaulle yra 

pasiryžęs išeiti iš Atlanto Sąjun
gos. Taip praneša jo artimi bend
radarbiai.

Indijos premjeras Nehru vėl 
parlamente pranešė, kad Raudo
noji Kinija rengiasi pulti Indiją, 
ir tuo tikslu jau atitinkamai gru
puojanti savo kariuomenę. ŠĮ 
kartą kiniečių kariuomenė esanti 
gausesnė. Indijos kariuomenė yra 
pasiruošusi sutikti ir atremti už
puolikus.

Britanijos rinkiminėj apylin
kėj, kur buvo išrinktas garsu

sis Anglijos krašto gynybos mi- 
nisteris Profumo, atsistatydinęs 

'dėl nemoralaus elgesio, yra iš
brinktas konservatorius kandida
tas nedidele balsų dauguma.

I • (Nukelta Į 6 psl.)

Įvyks rugsėjo 25 d., trečiadieni. 
Dabartinis parlamentas paleis
tas rugpjūčio 16 d. Rinkimai bu
vo planuoti praėjusi pavasarį, 
bet dėl federacinių rinkimų ati
dėti rudeniui. Balsuotojų sura
šymas nustatytas: miestuose 
rugpjūčio 26-29, patikrinimas 
rugsėjo 13-14: provincijoj — 
balsuotojų surašymas rugs. 3-6. 
Jei kas provincijoj nepakliūtų Į 
sąrašus, gali balsuoti atlikęs 
priesaiką; miestuose visi turi 
pasitikrinti savo pavardes iš 
anksto sąrašuose.

Pasaulinis anglikonų bažny
čios kongresas Įvyko Toronte. 
Dalyvavo 1000 atstovų iš 78 
valstybių.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
žymiai sumažėjo. Liepos mėn. 
bedarbiai sudarė tik 4% visos 
darbo jėgos. Kanadoje yra 7 
mil. dirbančių.

Alkoholizmas ir skolos visada 
lydi vienas kitą, — pareiškė vie
šosios gerovės pareigūnai. Ka
nadiečiai turi $4,5 bil. skolų, t. 
y. $236 kiekvienam asmeniui. 
‘‘Pirk dabar, mokėk vėliau” — 
keičia visą ekonominę - socia
linę sistemą.

Kanados eskimams vyriausy
bė pastatys 222 namus ir juos 
nugabens i šiaurę. Eskimų na
mukai arba “igloos” nors yra 
šilti žiemos metu, bet dažnai iš
tirpsta navasarį. Eskimų tarpe 
yra didžiausias naujagimių mir
tingumas.

Pasaulinė paroda, Įvyksianti 
1967 m. Montreaylje. kėlia kas
kart daugiau susirūpinimo. Gal
vojama. kad viskas kainuos $500 
- $700 mil., tuo tarpu tik $40 
mil. tėra pažadėta ($20 mil. iš

Prancūzų kilmės kanadiečiai, 
kalbą abiem kalbom ir turi ge
rą išsilavinimą, yra šiuo metu 
labiausia jieškomi asmenys. 
Įvairios firmos, norėdamos pa
laikyti ryšius su Kvebeku ir 
kartu prisidėti prie reklamuoja
mo abiejų kultūrų palaikymo, 
jieško direktorių, turinčių pran
cūziškas pavardės.

Vokiškas alus bus pradėtas 
gaminti netoli Montrealid. Vo
kiečių firma stato $6 mil. fabriką

Pasirašyta sutartis su Kinija, 
pagal kurią komunistinė Kinija 
pirks iš Kanados kviečių už 
S279 mil.

Kredito unijos yra greičiausia 
augančios finansinės instituci
jos. Šiuo metu Kanadoje yra 
4.638 kredito unijos su 3 mil. 
narių. Investuotų pinigų suma 
siekia 51.690 mil.

Ar Kanada, kurios ekonomi
nis gyvenimas priklauso nuo už
sienio kapintalo, gali politiškai 
būti nepriklausoma? Panašiomis 
temomis pilna pasisakymų ka- 
nadiškoje spaudoje. Daugelis 
ekonomistų pranašauja, kad Ka- 
nadai nėra kito kelio, kaip eko
nominė unija su JAV. 1930 m. 
užsienio kapitalas Kanadoje sie
kė $7 bil., 1950 m. — $8 bil., o 
1962 m. — $25 bil. Dauguma to 
kapitalo Įplaukė atidarant nau
jas Įmonės ar perimant senas. 
Užsienio kanitalas padėjo Kana
dos ekonominiam augimui ir pa
kėlė ūkini gyvenimo lygi, tačiau 
iš kitos pusės per metus laiko 
investuotojai gauna iš Kanados 
$285 mil. nuošimčių ir $500 mil. 
dividendu. *

visų mūsų dėmesio centru. Sei
mo atstovų posėdžiai bus vieši 
ir netik pageidaujama, bet ir lau
kiama, kad juose dalyvautų kiek 

‘ galima daugiau tautiečių. Ar bus 
duodama teisė ne seimo atsto
vams aktyviai dalyvauti diskusi-

Bendras tautinis apsileidimas J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

Užjūrio liet, spauda europieti. tams, institutams, mokslo drau-, tuacijos. Latvis docentas užsisa- knygos būtų siunčiamos nemoka- 
skaitytoją geriausiu atveju pa- gijoms. Čia knyga aplamai yra kė “Lituanus” A;2k”_,

jose turės nuspręsti pats seimas siekia per porą savaičių. Betgi ne plataus vartojimo prekė, bet pilno komplekto negavo. Rodė 
Tačiau nemanau, kad tas turėtu i neretai tenka palaukti 
būti reikšmingu motyvu daly
vauti ar nedalyvauti posėdžiuose.

žurnalą. Aišku, mai. Visdėlto mūsų pačių reika
las būtų ir čia surasti lankstes- 

Inių būdų.
Nedavė nuolaidos

štai atvejis. Pasinaudojant vie
no amerikinio laikraščio knygų 
vajum, buvo padarytas didesnis 
užsakymas., Ligi pasiekė žinia, o 
paskui užsakymas, vajaus laikas, 
aišku, jau buvo pasibaigęs. Bib
liotekai nuolaida nepadaryta. Ir

i mėnesį, mokslinio darbo, tyrimo ar kū- 
kartais net ilgiau, ligi mus pasie- rybos priemonė. Tos bibliotekos 
kia amerikinio ar australinio lie- pačios yra suinteresuotos turėti 
tuvių gyvenimo žinios. O juk ir lietuviškų knygų. 

Itos pačios žinios iš koresponden- Dar nebuvo progos apsilanky
tų į’ laikraščio skiltis ne vienu į ti visuose Švedijos universitetų 
akies mirksniu patenka. Taip i miestuose, kurių šiuo metu yra 
vien dėl skiriančių nuotolių lais- 5. Bet užtenka nueiti bent į vie- 
vųjų pasaulio lietuvių bendruo- na kurią didesnę biblioteką ir 
menė atsilieka nuo savojo laiko, pavartyti centrinės bibliotekų 
nuo savojo gyvenimo pulso. tarnybos katalogus, kuriuose kas- — — o----- , — ________ r-------------- ------------------ -------

Paliekant sociologams, visuo- met sužymimi visi naujai įsigyti; pasimokyta. Švedijon pakliuvo, ribotas. Jeigu platintojai galėjo 
menės filosofams ir praktikams leidiniai’ Kiekviena universiteto tiv viono mėnoci noHorvtt r»iAuid>>

: visuomenininkams, kurių stoka,' ar instituto biblioteka yra įparei- 
bent šiuo metu, užsienio lietu- gota reguliariai pranešti apie sa- 
viai gali tikrai nesiskųsti, spręs- vo knygų fondo naujoves.

Gėda pasidairius
Ir koks to pasižvalgymo re

zultatas? Ogi labai panašus tam. 
kokį Amerikoje pastebėjo “Drau
go” redaktorius. Lyginant su es-

į Pasaulio Lietuvių
I .Dienos ir seimas

Vysk. V. Brizgys sutiko daly
vauti Pasaulio Lietuvių Dienose 
bei seime ir atlaikyti Toronto ka
talikų katedroje pamaldas. Pa
moksią pasakys mons. dr. Vyt.

: Balčiūnas iš Romos. Jis yra šv. 4
i Kazimiero kolegijos dvasios va- ti svarbu klausimą su visais jo į 
idas. Seime jis atstovaus Italijos teoriniais ir praktiniais išsišako-!
Lietuvių 2 --------- ’ *’ .. • ...

I tu jis yra JAV.
“Amerikos Balsas” pranešė, 

kad jo atstovas P. Labanauskas 
atvyksta i Torontą įrekorduoti 1 _
svarbesniųjų PLB seimo ir Lietu- seniai skaitę ir gal pamiršę či-1 kia gėdytis, jog taip menkai liet, 
viu Dienų momentų. > kagiškio “Draugo” kultūrinio {knyga atstovaujama. Keista, bet

“Lithuanian World Congress! priedo vedamąjį, kuriame buvo čia galima būtų kalbėti apie sa-

į , J v LVvi Al £71 dlY. L Al 1 AdlO A Odldu V

Lietuvių Bendruomenei. Šiuo me- jimais. čia norėtųsi jį pailiustruo- 
x |ti vienu konkrečiu pavyzdžiu.

Lietuviškoji knyga Švedijoj
Daugelis amerikiečių bus jau [tų ir latvių knygomis, mums rei- 

kultūrinio, knyga atstovaujama. Keista, bet

Aug. 30—Sept. 1” — su tokiu! gvildentas liet, knygos reikalas votišką tautinį apsileidimą. Ne- 
kertiniu pašto štampu pradėjo Amerikos bibliotekose. Čia nese- tik dabar, bet jau ir praeityje 
ateiti laiškai jau nuo rugpjūčio niai gautame numeryje jį per- liet, knygos kelias į Švedijos bib- 
17 d., šeštadienio. Tokiu štampu skaičius, jūsų korespondentui ki- liotekas kažkodėl buvo žymiai 
antspauduojami laiškai, išsiunčia- lo mintis pasižvalgyti, kokia liet, sunkesnis. Tą patį teko pastebėti 
mi iš Toronto pašto. Tai bus da- knygos būklė tame krašte, kur ir Helsinkio un-to bibliotekoje, 
romą ištisas dvi savaites. Papil- lietuviai savo skaičiumi sudaro I kur senesniųjų pabaltiečių kny-
mi
romą ištisas dvi savaites. Papil 
domai yra patirta, kad iš Toronto 
kasdien išsiunčiama apie 2 mil. 
laiškų, (ne 70.000. kaip anksčiau 
buvo rašvta). kuriuos štampuoja 6«s
8 mašinos. Kadangi nevisos maši- se. Jeigu būtų lietuvių, jeigu pa- galima vadinti “vargšais giminai- 
nos turi tą štampą, manoma, kad geidautų knygų liet, kalba, tai, čiais”. Būdinga ir tai. jog apsi- 
mažiausia ketvirtis milijono laiš- be abejonės, jų lentynose atsi- leidimas vienodai žymi lietuvius 
kų per dieną bus štampuoti. To- i rastų, lygiai kaip jų yra estų ar abiejose geležinės uždangos pu- 
rontiečiai turėtų tuo pasinaudoti latvių kalbomis. Visai kitas daly- sese.
ir siusti kiek galint daugiau laiš-i kas šu didžiosiomis biblioteko- 
kų. ‘ mis. kurios priklauso universite-

mikroskopinę mažumą. gų skyriuje lietuviškosios yra to-
Kaip tik dėlto negalima tikėtis kibs negausios ir menkos, jog 

rasti kokią nors lietuvišką kny- jas. lyginant su keliolika kartų 
gą bendrojo švietimo biblioteko- didesniu latvių ir estų skyrium,

Suplyšę* “Lituanus” 
Teko būti liudininku tokios si-

porą apdriskusių numerių, klaus
damas. ar mes tikrai tokie netur
tingi ir negalime bibliotekai įtai
syti pilno gražaus komplekto ... 
Gana menkai atstovaujama poka
rio metais Vokietijoje leistoji 
spauda. Vadinasi, toji polemika, 
savo metu vesta, dėl netikusios 
kultūrinių mainų politikos nepri-______________ — €____ „  __
klausomo) Lietuvoj, buvo visiš- visdėlto galima abejoti, ar tuo 
kai bergždžia, nes iš klaidų ne-'pasitarnauta. Juk biudžetas visur

tik nedidelė dalis (reprezentaci- i vieną mėnesį padaryti nuolaidą, 
niu požiūriu bene pačių men- argi tikrai negalėjo padaryti iš- 
kiausių) knygų iš to likučio, ku- imties užsakytojui iš toliau? Ki
ris paskubomis buvo likviduo
tas. užėjus didžiajai emigracijos 
bangai.

“Knygų Lentyna”
Vertingesnius mokslo ir litera

tūros leidinius lietuvių k. pačios 
bibliotekos perka, tačiau nevisa- 
da joms pavyksta sužinoti apie 
jų pasirodymą. Vienos bibliote
kos užsienio skyriaus vedėjas ( 
man sakė, kad jie labai vertina dos metrašti”, bet tik nuo i960 
“Knygų Lentyną”, nes tai vienin- m., su smarkiais pavėlavimais, 
telis laisvųjų lietuvių bibliografi- Per šį pusmeti dar nebuvo gau- 
nis leidinys, iš kurio jie gali pa- tas nė vienas šio metraščio nu- 
sisemti žinių. Deja, dažnai ten' 
jie nesuranda nurodyto leidėjų 
adreso, kur būtu galima knvgą mas jau dešimčia metų ankščiau, 
užsisakyti. " ' " --«■ •

Mielai priimami pageidavimai 
ir pasiūlymai Įsigyti knygas. Ra
šantysis yra pasinaudojęs tuo ne
viena proga. Pati biblioteka vė
liau teikiasi pranešti, kad knyga 
jau prieinama. Vienu žodžiu, 
kaip ir kitur, liet, knygos būklė 
švedų bibliotekose priklauso nuo 
mifcu načių bendradarbiavimo., ______  _____ ____  ,
padedant joms toje srityje. Toji;kurie neturėtų apsiriboti vien 
pagalba nebūtinai reiškia, jog Amerikos žemynu.

tą kartą lietuviškai knygai ke
lias būtų lengvesnis.

Knygos iš Maskvos
Pastaruoju metu palyginti 

daug liet, knygų gaunama iš Mas
kvos. Ir čia liet, sektorius šlu
buoja. Antai, tik viena bibliote
ka gauna bibliografiniu požiūriu 
reikšmingą ir, reikia pasakyti, 
tvarkingai redaguojamą “Spau-

meris. Tuo tarpu panašus latvių 
leidinys reguliariai siuntinėja-

Lietuvos MA Darbai dar nenusi
vilko nepatogių “stalininės va- 
tuvkos” viršelių, nors kiti jau 
senokai spėjo tatai padaryti.

Pagerinti liet, knygos būklę 
anapus ir atverti jai kelius pa
saulin — ne mūsų galioje. Ta
čiau šiapus kitas reikalas. Todėl
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Religiniame gyvenime.
• Popiežiaus titulo pakeitimas. 

Ikišiol oficialiuose bažnytiniuo
se raštuose ir dokumentuose' po
piežius buvo tituluojamas “La 
Santita di Nostro Signore” — 
Mūsų Viešpaties Šventenybė. 
Paulius VI nustatė, kad šis titu
las sutrumpinamas i “Santo 
Padre” — šventasis Tėvas. Pir
mą kartą Vatikano dienraštyje 
“L’Osservatore Romano” šis iš
sireiškimas buvo oficialiai pra
dėtas naudoti rugpjūčio 3 d.

• Mirė Gerald Vann. Š.m. lie
pos 14 d. domininkonų vienuo
lyne Newcastle, Anglijoje, mirė 
T. Gerald Vann, O.P., pasaulinio 
masto teologas, šalia dėstymo 
domininkonų kolegijoje, jis pla
čiai reiškėsi kaip rašytojas ir 
pamokslininkas. Tarp Ameriko
je labiau .paplitusių jo knygų pa
žymėtinos: “The Divine Pity”, 
“On Being Human”, “The Heart 
of Man”. G. Vann gimęs 1906 
m. Kent, Anglijoje.

• Popiežiaus delegatai Mask
voje. Rusų ortodoksų patriarcho 
Aleksio vyskupavimo 50 metų 
sukaktuvių iškilmėms popiežius 
Paulius VI pasiuntė Maskvon du 
delegatus — Ženevos ir Fribur
go vyskupą Francois Charriere 
ir T. Cristopher Dumont, O.P. 
iš Paryžiaus. Daugelio tai laiko
ma apčiuopiamu Įrodymu, kad 
ir naujasis popiežius tęs Jono 
XXIII-jo pradėtus žygius visų ti
kėjimų suartėjimui.

• Negras kalba invokaciją JA 
V-bių kongrese. Prieš keletą sa
vaičių, atidarant JAV atstovų 
rūmų sesiją, pradedamąją mal
dą sukalbėjo negras kun. Harold 
R. Perry, SVD, š£ Augustino 
seminarijos Bay St. Louis, Miss, 
rektorius. Tai pirmas toks Įvy
kis JAV atstovų rūmuose. Ne
minėdamas rasinės problemos, 
kun. Perry maldoje įterpė pra
šymą, kad visi amerikiečiai- pa
jėgtų gyventi kartu “kaip bro
liai meilėje ir taikoje”.

• Paminklas Kalifornijos mi- 
sijonieriui. Gubernatorius Ed
mund G. Brown patvirtino Kali
fornijos senato nutarimą valsti
jos sostinėje pastatyti paminklą 
Tėvui Junipero Serra, OFM. Iš 
valstijos iždo bus suteikta iki 
$30.000, jei tolygi suma bus su
rinkta iš kitų šaltinių. Pranciš
konas misijonierius gimė Ispa
nijoj prieš 250 metų ir didesnę 
savo amžiaus dali praleido dirb
damas tarp Kalifornijos indėnų, 
pastatydamas eilę misijų bažny
čių ir Įstaigų.

• Naujas katalikų universite
tas. Š.m. rugsėjo mėn. pradės 
veikti naujas katalikų švenčiau
sios širdies vardo universitetas 
Bridgeport, Connecticut, šio 
universiteto dėstytojai bus tik 
pasauliečiai. Tuo norima pabrėž
ti ir pasauliečių Įnašo svarbą ka
talikiško auklėjimo srityje.

• Kova prieš nepadorią spau
dą. Ohio valstijos gubernatorius 
pasirašė Įstatymą, pagal, kuri 
kiekvienas, parduodąs, siūląs ar 
dovanojąs nepadorią literatūrą 
jaunesniems kaip 18 m. amž., 
gali būti nubaustas pinigine

bausme nuo $200 iki $2000 ir 
kalėjimu nuo 1 iki 7 metų. Gi 
Čikagos burmistras Richard J. 
Daley atėmė leidimus 22 spau
dos kioskams dėl nepadorių žur
nalų pardavinėjimo. JAV vy
riausias pašto viršininkas prane
šė, kad 1963 finansiniais metais 
suimtas 761 asmuo už sulaužy
mą pašto Įstatymų platinant ne
padorią spaudą. Iš jų 637 as
menys buvo nubausti piniginė
mis baudomis, kurių bendra su
ma siekia $53.530.

• Religijos mokymo laisvė 
Australijoje. Tuo tarpu, kai JA 
V-bių vyriausio teismo sprendi
mu viešose mokyklose uždrausta 
betkokia vieša malda ir šv. Raš
to skaitymas, Australijos vie
šosios mokyklos jieško mokyto
jų religijos pamokoms. Mokyk
lų vadovybės, nors už tikybos 
pamokas nemoka, suteikia priei
namą laiką ir laisvę tiek katali
kų, tiek protestantų tikybos mo
kytojams.

• Pasiaukojimas santarybos 
intencija. Vatikano radijui pa
raginus, tūkstančiai ligonių Ita
lijoje sutartinai dalyvavo mal
dos dienoje, paaukodami savo 
maldas ir ligos kančias už ant
rosios Vatikano santarybos pa
sisekimą. Prie tos pačios inten
cijos jungėsi taip pat ir sergan
čių italų kunigų grupė, besilan
kanti Liurde.

• Katalikai -Toronte. Pagal 
naujausius statistikos duomenis, 
paskelbtus Otavoje, šiuo metu 
Torontas turi 1.824.481 gyven
toją. Skirstant gyventojus pagal 
religijas, didžiausią narių skai
čių Toronte turi katalikai — 
478.631.

• Parapiniai bankeliai JAV. 
Pagal tarptautini 1963 m. kre
dito unijų metrašti, JAV dabar 
veikia 21'032 kredito unijos su 
13.795.906 nariais. JAV-bėse ši
tokios kredito unijos veikia prie 
905 katalikų parapijų.

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM

IRAKO KURDAI, DIDŽIAUSIA KRAŠTO MAŽUMA, BEVEIK 
VISĄ LAIKĄ KOVOJA PRIEŠ BAGDADO VYRIAUSYBĘ

Suskaldyta tauta • Kirkuke ir Beraji apylinkėse.
Kurdai stumia tragiškas die-' ?r?ko

nas, kai didžiuose Afrikos plotuo- bljyo Paimtl
• > -■ • - j įkaitų. Kurdų demokratai negin

čija vakariečiams teisių naudoti v • > i V j • • a V • • a
se tarpusavyje bekovojančioms 
kiltims dovanojama nepriklauso
mybė. Kurdų šalis — Kurdista
nas yra tarp Eufrato upės ir Ar
mėnijos. Nei vienas rimtesnis 
šaltinis nesutaria dėl kurdų skai
čiaus. Vargu ką galėtų pasakyti 
apie kurdų skaičių ir tie, kurie 
šiandieną kovoja dėl jų laisvės. 
Jų gyvenamas plotas, apie 200. 
000 kv. km., valdomas keturių 
valstybių. Apie pusė 1,5 mil. kur
dų gyvena Turkijoje. 1925 m., 
kurdams sukilus, turkai pasižy
mėjo nepaprastai žiauriu sukilė
lių naikinimu. Anuomet buvo iš
žudyta apie 200.000 kurdų.

Kita kurdų pusė gyvena Irake, 
Irane ir Sirijoje. Sąmoningiausi 
ir kovingiausi — Irako kurdai. 
Ten veikia sukilėlių daliniai, ku
riems vadovauja žinomas patrio
tas Barzani, kurdų demokratų 
partija, vadovaujama Ibrahim 
Ahmed. Sukilėlių vadovas Barza
ni nepakenčia netik politikavimo, 
bet ir nesutaria su Ahmed.

Kurdai, giminingi iraniečiams, 
tačiau jų kalba kiek skiriasi nuo 
Irano gyventojų. Gyvulių augin
tojai yra klajokliai, puikūs ka
riai. Ūkininkai sėslūs ir mažiau 
veržlūs.

Kurdus tesupa priešai
Kurdų nuolatiniai sukilimai li

ko bevaisiais, nes iš visų pusių 
juos supa priešai. Savybėje jie 
vaidijasi netik tikėjimo klausi
mais, bet nesutaria ir dėl socia
linės santvarkos. Jie nusivylę ir 
šio tarpsnio galybėmis — JAV ir 
Sov. Sąjunga. Vakariečiai protar
piais juos bando panaudoti savo 
tikslams vedant kovą dėl žibalo 
šaltinių. Sovietams rūpi koją 
Įkelti Irake netik ūkiniais, bet ir 
strateginiais sumetimais. Pasta
ruoju metu jų spauda skiria kur
dams didelio dėmesio. Ji giria 
kurdus, jų darbštumą, karingu
mą, drąsumą, tačiau priduria, 
kad Kurdistane glūdi dideli tur
tai: anglis, varis, geležies rūda, 
chromitai ir masinantis žibalas. 
Maskva ir vakariečiai neretai pri
kiša pirštus Irake. Bet visuomet 
atsargūs, kad jų nenudegtų. Kur
dų kompartija dar persilpna, o 
vakariečiai neturi jokios rimtos 
atsparos be dolerio. Kirkukas, 
žibalo versmių telkinys, yra kur
dų žemėje. Pastaruoju metu jie 
ėmė grasyti žibalo šaltinių užpuo
limu. Kurdai priekaištauja Irako 
vyriausybei, kad jos potvarkiu 
neseniai buvę nužudyti kurdai

kad jis visai nesidomi politika. Jo 
tikslas — ne politikuoti, bet iš
laisvinti kurdus. Politiniais rei
kalais rūpinasi kurdų demokra
tinė partija, kuriai vadovauja 5 
asmenų taryba, turinti nemažos 
Įtakos ir kariniuose sukilėlių rei
kaluose.

Politinės painiavos
Kurdai perdaug kraujo pralie-

Saly sąjunga - MALEZIJA

Siuntiniai Lietuvon ir Lenkijon
BALFas liepos mėn. išsiuntė 

123 Įvairius paramos siuntinius. 
Tiek pat buvo išsiųsta ir rugpjū
čio mėn. Liepos mėn. turėta arti 
S8.000 pajamų, išleista $6.309. 
Didžioji aukų dalis, net $3.258, 
atėjo iš Čikagos. Liepos mėn. 
baigta mokėti skolos likutis vals
tybės iždui. Beveik $1.600 išleis
ta siuntiniams i Lietuvą, $409 iš
mokėta paštui už siuntinius lietu
viams i Lenkiją. Vasario 16 gim
nazijai ir Vokietijos lietuviams 
šelpti išleista per $2.000. Rug
pjūčio pradžioje pasiųsta Lenki
jon 54 medžiagų siuntiniai. Pri
vačius Lenkijos lietuvių šelpė- 
jus norėtųsi Įspėti, kad Lenkijoj 
vyksta didelė spekuliacija ir kad 
šalpos siuntinius daugelis par
duoda. spekuliuoja, o ir tų siunti
nių prašymai yra samdyti, dažnai 
lenkų rašyti.

BALFas kariškų drabužių ne-

gavo. Besikeičianti JAV politika 
nukreipė visą dėmėsi i Afrikos 
bei Azijos kraštus ir pažadėtų ka
riškų drabužių BALFui nebeda
vė, aiškindami, kad Vak. Europa 
jau pakankamai atkutusi ir pati 
gali savo tremtiniais pasirūpinti. 
Dar tebeveikia draudimas panau
doti JAV maisto atsargas ar dra
bužius sovietams ar jų okupuo-. 
tiems (taigi ir Lietuvai) kraštams 
padėti. K. L. J.

Įvairus
• - • • • į Lietuva, Latvija

Siuntiniai Estija, Ukraina '

Banke užsigulėję 
pinigai

Čikagos lietuviai per I D. ka
rą buvo suorganizavę “Lithua
nian Day Committee”, kuris rin
ko aukas nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams. Čikagos First 
National banke užsiliko to komi
teto pinigai, kuriuos šiuo metu 
jau pareikalavo Illinois valstybės 
iždas. Nuoširdžių banko pareigū
nų Mr. Roy Kavalek, gen. kons. 
P. Daužvardžio ir buv. k-to nario 
M. Zaldoko dėka pinigai $1.842, 
23, surinkti 1916 m. lapkričio 1 
d., buvo pervesti BALFui.

IX Siunčiame sudarytus ir ap-IS IxanQuOS. paprastu ir OTO POST U draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

SUNAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Musų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

BALTIC EXPORTING CO.
3*9 COLLEGE STREET, TORONTO. ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nno 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro, šeštadeiniais nno 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietą

Sovietai sulaužė 
50 sutarčių

Nuo praėjusio karo pabaigos 
Sov. Sąjunga yra pasirašiusi 53 
Įvairias sutartis, kurių 50 yra 
sulaužiusi. 1930 m. Litvinovas, 
tuo metu buvęs Sov. Sąjungos 
užs. r. min., pasakė: “Ir labiau
siai agresyvi valstybė gali pasi
rašyti nepuolimo sutarti su ki
tom valstybėm, kad galėtų išlais
vinti savo rankas, susiorganizuo
ti ir pasiruošti kitų valstybių 
puolimui’.’

105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 
Ponia V. Jnraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Padeda nugalėti

Dirbtiniu dantų
liuosumų ir baimę

Joa nebėro ikyrows nerimo joosmo dėl loH- 
vu judončių dirbtinių do n tų. FASTHTH, po- 
ęerinti iorminioi (ber^Utot) milfeltoi, uždui- 
kinti ont dirbtinių du n tų, loiko iuos dou$ tvir- 
CfOllf VOIP/ BswCI Jv •>•

---- - B,

plokštelių. Reikalaukite FASTUTH kiekvieno-

zibalo šaltinius, tačiau perspėja,. j0; ięa(j vienu mostu būtų imano- 
kad svetimšaliai paliktų kraštą ir ma sustabdyti kovas už "laisvę, 
kurdams pervestų dali žibalo sal- jįe perdaug nuvilti, kad pasitikė- 
tinių pelno. ... tų tik pažadais. Barzani vardas

Irako kariniai daliniai, sutelk- šio meto kurdu kovos vėlia- 
ti Erbilyje, Kirkuke, Mosule ir va jis žino, kad būdamas dvejų 
Suleimanijoje yra nuolatinėje pa- metu drauge su motina buvo ka- 
ruoštyje. Jie nesiryžta veržtis Į linamas. Jo brolis Abdel Salaam 
kalnus, o negausus ir blogai gink-1 ijUV0 turku pakartas. Kitas bro- 
luoti sukilėliai vengia tiesioginių liS; _ šeįkas Amed> nežiūrint 
susidunmų su kariuomene. Suki- Bagdado vyriausybės užtikrini

mo, ištremtas 11 metų. Pats Bar
zani buvo apgautas savų draugų, 
turėjusių Įtakos Bagdade.

šiuo metu JAV rado kalbą su 
naujais perversmininkais, sėdin
čiais Bagdado vyriausybėje. So
vietai, bent šiuo metu, nesiunčia 
ginklų komunistams. Egiptas no
rėtų taikos Irake ir siūlo Bagda
dui rasti sprendimą kurdų bylo-

tų tik pažadais. Barzani vardas

lėliai, netikėtai smogę, pasitrau
kia ir išsisklaido kalnuose. Bag
dadas perdažnai skelbia kurdų 
sumušimus, nors jo kariuomene 
retai tesusiduria su sukilėliais.

Konservatyvus revoliucininkas
Kas per vienas Mula Mustafa 

El Barzani? Jis yra ryškus nacio
nalistas ir konservatyvus rėvoliu- 
cininkas. Daugiau kaip dyej'us i je Alžerietis Ben Bella yra karš
inėtus jis gyveno sovietų Lzbe-;tas kurdu autonomijos rėmėjas, 
kistane ir devynerius metus pra-!šie nusiteikimai, bent šiuo metu, 
leido Maskvoje. Jis neslepia, kad; mažai ka gero kurdams žada. 
Maskvoje, Mokslų akademijoje, i 
studijavęs istoriją", gegorafiją ir
ūkio politiką. Anuo metu vedė 
rusę ir, suprantama, laisvai kal
ba rusiškai. Vakaruose jis buvo 
apšauktas sovietų agentu, nors 
jis žymiai labiau vertina kurdų 
senus papročius ir atsilikusią 
ūkinę santvarką kaip sovietų 
bandymus. Jis dėkingas sovie
tams už globą, tačiau aiškiai nu
sistatęs prieš Maskvos politiką 
Irake. “Aš nieko iš sovietų ne
prašiau ir nieko jie nedavė mūsų 
kovai palengvinti”. Jo priešsovie
tinis nusiteikimas vertė kaiku- 
riuos daryti išvadą, kad jis turįs 
sąlyti su JAV. šis tvirtinimas 
vargu pagristas, nes jis su lygiu 
nusivylimu šneka ir apie JAV ir 
Jungtines Tautas, kurios daug 
šnekančios apie laisvę, tačiau ma
žai ką padedančios pavergtoms 
tautoms, jei iš jų nesitiki naudos. 
Barzani pakartotinai priminė,

Medžiotojas, 
vilkas ir piemuo

Barzani, bent Irako kurdams 
iškovojęs laisvę, svajoja grįžti 
prie savo avių ir ožkų. Jis neap
kenčia politikos, tačiau šiais žo
džiais aptaria politinę raidą Kur
distane: “Kartą medžiotojas šū
viu mirtinai sužeidžia vilką, ku
ris iš kalnų dar turėjo jėgos pa
siekti lygumas. Piemuo, jį išvy
dęs, smogė akmenimi ir manė 
pats vienas ji užmušęs. Naujieji 
Bagdado valdovai giriasi pervers
mu, nors Kassim esminio smū
gio susilaukė iš kurdų rankos.” 

šiuo metu medžiotojais yra 
kurdai sukilėliai. Jie tepripažįs
ta tik neatlaidžią kovą ir tik jė
ga siekia nuolaidų Bagdade.
' Kurdams pavyko išsikovoti 
ryškią autonomiją Irake, bet dar 
ilgas kelias iki galutinio tikslo 
— Kurdistano.

V. ZALATORIUS

Tai anglų kolonija Saravakas,' gapūriečiai tik 1955 m. buvo ga- 
Lietuvos dydžio, šiaurės Borneo vę savivaldą iš anglų, išskyrus 
saloj, kuris jungiasi į naują vals- užsienio politikos ir krašto" ap- 
tybę su Malajais, Šiaurės Borneo saugos reikalus. Dabar jie tą sa- 
ir Singapūru. Toji valstybė va- vo autonomiją aukoja ant Male- 
dinsis Malezija ir turės maždaug! zijos aukuro, išsiderėję, kad švie- 
10 mil. gyventojų. Tai bus tre- timo ir darbo reikalus jie ir to- 
čia salų sąjunga Pietryčių Azijo- liau patys tvarkys.
je šalia Indonezijos ir Filipinų š. Borneo —"ketvirtoji fede- 
respublikos. Nepriklausomybės racijos provincija. Ten “Sabos 
suteikimo data numatyta rugpjū-'sąjungos” partija neseniai laimė- 
čio 31 d. Ji gali būti atidėta, nes jo rinkimus, pažadėdama balsuo- 
Jungt. Tautų komisija tiria, ar ----  ' "---- t

gyventojų balsavimas tikrai iš
reiškia krašto valią.

Sumanytojai — malajiečiai
Saravako taryba vienbalsiai 

nusprendė įsijungti Į mala j iečių

tojams Įsijungti i Maleziją. Ir vi
sur, kur tik gyventojai turėjo 
progos pasisakyti, jie balsavo už 
naująją valstybę.
Didžiausias priešas — Sukamo
Nežiūrint to, didžiausias būsi-

organizuojamą federaciją, ši o!mos Malezijos priešas Indonezi- 
krašto krikščionys — tarp jų i jos prezidentas Sukamo, liepos
daug katalikų — pareikalavo, 
kad iš konstitucijos projekto bū
tų išbrauktas sakinys: “Malezijos 
valstybinė religija yra islamas.” 

Malezijos sumanytojas yra Ma
lajų federacijos premjeras T. A. 
Ramanas. Jam tik visai neseniai 
pasisekė prikalbinti Singapūrą 
Įeiti į jo federaciją, o dabar ir 
Šaravaką su Š. Borneo.

Malajiečiai pasižymi savo poli
tiniais gabumais, kaip kiniečiai 
prekybiniais, ir Ramanas anksti 
pramatė, kad savo pusiasalyje 
užsidarę malajiečiai negalės at
sispirti nei prieš Kinijos komu
nistų ekspansiją, nei pakilti eko
nomiškai. . '

Mala j iečių ūkis perdaug pri
klauso nuo cino ir kaučuko kai
nos pasaulio rinkoje. Jie nori ji 
paįvairinti Saravako pipirais, tro
piniais medžiais ir š. Borneo naf
ta. Singapūro uostas, vienas di
džiausiųjų pasaulyje, labai tinka 
šių gaminių prekybai.

Singapūras — miestas 
be užnugario 

Singapūro kiniečiai, kurie 
nevisai pilnų dviejų milijonų 
gyventojų sudaro tris ketvirtada
lius, jungiasi į federaciją, pama
tę, kad sunkus yra miesto gyve
nimas, neturint užnugaryje nei 
žemės ūkio, nei žemės turtų. Sin-

iš

Tolimose lietuviu^ salose
Pagrindinės Kanados lietuvių i gana didelis, nors aerodromo pa-; gybė bankų ir kitų su tuo susiju- 

kolonijos yra susitelkusios Kve- statai primityvūs ir perdaug ma-isių prekybinių Įstaigų. Visa tai, 
-iv -nirx nrAiri v-» AT i ■> -J i vnnrl nvnvir' rAne+cf'ni kno rvtinAili r/i 1*1 T*i Yl f V7~l*n Vbekd ir Ontario provincijose — ži. Nauji, modernūs pastatai bus 

rytuose. Vakaruose lietuvių žy- atidaryti ši rudenį.
miai mažiau, kolonijos nedidelės, 
o gyvenami plotai milžiniški. 
Tuose plotuose lietuviai labai iš
simėtę — vieni gyvena miestuo
se, kiti miesteliuose, treti — apy
tuščiuose plotuose. Nuotoliai di
deli, taip kad ryšio palaikymas 
yra gana sunkus. Jis dar sunkes
nis tarp rytiečių ir vakariečių: 
juos skiria tūkstančiai mylių, ir 
susitikimas būna labai retas. To
dėl rytiečiai ir vakariečiai vieni 
kitus mažai tepažįsta. O pažinti 
vertėtų. Vienų ir kitų gyvenimo 
būdas "gana skirtingas", darbo bei 
visuomeninės veiklos sąlygos taip 
pat kitokios. Tie skirtumai pa
mažėl formuoja skirtingą mūsų 
tautiečių psichologiją ir tolina 
vienus nuo kitų. Rytiečiai, suda
rą stambias kolonijas, permažai 
dėmesio teikia vakariečiams, ku
rie, būdami mažumoje, pagris
tai laukia visuomeninės bei kul
tūrinės paramos.

TORONTAS — 
WINNIPEGAS
Pasinaudodamas atostogomis, 

nutariau aplankyti bent dali lie
tuvių kolonijų Kanados vakaruo
se. Pasiteiravus geležinkelio sto
tyje ir TCA lėktuvų bendrovėje 
paaiškėjo, kad kelionė lėktuvu 
ir greitesnė ir, viską sudėjus, pi
gesnė. Tad sėdau Į keturmotorį 
“Vanguard” lėktuvą, kuris netru
kus nutūpė Windsore. Kol paruo
šė lėktuvą pakilti, buvo galima 
apžiūrėti modernius aerodromo 
pastatus. Judėjimas labai mažas, 
keleivių laukė tik vienas kitas. 
Paskambinau kun. D. Lengvinui, 
Windsoro lietuvių parapijos kle
bonui. Jis per porą minučių pa
pasakojo savo rūpesčius beku- 
riant lietuvišką parapiją ir be- 
remontuojant dievnamį. Trum
pas laikas, deja, neleido aplan
kyti ir arčiau susipažinti su wind- 
soriečių rūpesčiais.

Pakilęs lėktuvas greitai ir ra
miai nešė mus Winnipego link 
per didžiuosius ežerus. Visi bu
vome ramūs, bet kai pasigirdo 
pranešėjo balsas per garsiakalbi, 
kad artėjam prie audringo debe
sies, sunerimom. Buvome perspė
ti prisirišti diržus, 'nes lėktuvas 
ėmė kilti augščiau. Kuri laiką 
kratė bei mėtė po oro duobes, 
bet kai perskridom tą juodą sritį 
vėl viskas nurimo. Lėktuvas 
sklandžiai nusileido Winnipego 
aerodrome, kur laukė daugybė 
žmonių, čia, pasirodo, judėjimas

Kun. J. Bertašius, Winnipeg© lie
tuvių katalikų parapijos klebo
nas, žiemą gabena savo parapijie
čiams verbas iš Manitobos girių.

GEOGRAFINIS 
CENTRAS

rytiečių akimis žiūrint, yra Ka
nados vakaruose, nors imant 
tiksliai, jis dar tebėra rytuose. 
Gyvenimo praktikoj betgi to ne
silaikoma, ir Winnipegas yra lai
komas Kanados vakarų miestu. 
Kadaise tai buvo indėnų gyven
vietė, bet baltieji juos užkariavo 
ir dali jų išnaikino.

LIETUVIŲ PARAPIJA
Pagrindinis Winnipeg© lietuvių; 

centras yra šv. Kazimiero para-j 
pija. Apie ją spiečiasi netik ka-Į 
talikai, bet ir dalis nekatalikų. ’ 
Jai sumaniai ir energingai vado
vauja nuo pat Įsisteigimo dienos
— kun. Justinas Bertašius. Jo pa
stangomis buvo suorganizuota ne
tik parapija, bet ir pastatydinta 
moderni, stilinga bažnyčia, gra
žiai vertinama net vietinės savi
valdybės ir kt. Įstaigų. Projektas
— inž. dr. A. Kulpavičiaus, lėšos
— parapijiečių bei kitų aukoto
jų, darbas — savanorių parapi
jiečių, rangovo šmaižio ir kt., va
dovybė — kun. J. Bertašiaus ir 
statybos komiteto su Myk. Januš
ka priešaky. Energingos vadovy
bės dėka negausi parapija—apie 
500 asmenų — Įstengė pastaty-

mėn. įvykusioje konferencijoje 
Malajuose pareiškė, kad jis tik 
tada pritartų Malezijai, jei būtų 
pravestas plebiscitas. Sukamo 
žino, kad atsilikusiuose kraštuo
se plebiscitą pravesti netaip jau 
paprasta. Jis ir pats tokio plebis
cito nenorėjo Vakarų Gvinėjoje, 
kurią neseniai išspaudė iš olandų.

Sukamo Maleziją vadina “neo- 
kolonistų padaru”. Jis tvirtina, 
kad tai planas išsaugoti anglų' 
Įtakai Malajuose ir amerikiečių 
Filipinuose. Jam rūpi “Indonezi
ja Raja” — Didžioji Indonezija, 
kuri apimtų Filipinus ir Mala
jus, ir kurioj 100 milijonų indo
neziečių aiškiai dominuotų kraš 
to gyvenimą.

Neveltui Indonezijos gynyboe 
ministeris ir generalinio štabas 
viršininkas Nasutionas ragine 
Kalimantano gyventojus būti pa
siruošusius mobilizacijai ir Ma 
lezijos sudarymui pasipriešinti 
ginklu. Kalimantanas yra didžio 
ji ir pietinė Borneo salos dalis, 
priklausanti Indonezijai.

Filipinai ir Britanija
Naujajai federacijai priešingi 

ir Filipinai, kurie reiškia preten
zijų i kaikurias Malezijos salas. 
Bet jie nėra taip griežtai nusista
tę kaip indoneziečiai. Dėlto ir 
liepos mėn. pabaigoje įvykusioj 
konferencijoje Kvala Lumpure 
Filipinų prezidentas Makapaga 
lis vaidino taikintojo rolę.

Malezijai atvirai pritaria Bri
tanija. Britų augštasis komisa
ras Malajuose Sir Geofroy Tori! 
neseniai pasakė, kad anglai ateis 
malajiečiams i pagalbą, jei bus 
reikalas.

Gyventojų dauguma — 
kiniečiai ir malajiečiai

Naujoje federacijoje gyvento
jų daugumą sudarys kiniečiai — 
42% ir malajiečiai — 39%. Li
kutis yra indiečiai ir laukinės 
gentys, kurių bus beveik du mili
jonai. Kaikam rūpesčio kelia Ma
lezijos kiniečių palankumas Rau
donajai Kinijai. Jų dauguma ne 
komunistai, bet didžiuojasi taria
mais ar tikrais Pekingo laimė
jimais, panašiai kaip rusų emi- 
igrantai džiaugėsi Rusijos išsiplė- 
įtimu Stalino laikais.

Naujosios valstybės sostinė 
bus Kvala Lumpur, Malakos pu
siasalyje, su 400.000 gyv. Šio 
miesto centru laikoma vieta, kur 
susilieja Klango ir Gombako 
upės. Jame tik ką baigiamas di
dinti 10 augštų parlamentas, kur 
sėdės naujosios valstybės atsto
vai.

Kvala Lumpur modernus, bet 
vos keliasdešimt mylių i vaka
rus nuo jo, Malakos sąsiauryje, 
siaučia piratai, kurie neseniai pa
grobė Indonezijos prekini laivą 
su visomis prekėmis, o Įgulą iš
metė jūron. Šulu jūroje, tarp 
Borneo ir Filipinų salų piratiz- 
mas irgi paplitęs nuo seniausių 
laikų. Tai bus dar viena proble-

dinti tokią jaukią šventovę. (Pa-ima prie šimto kitų, kurias Male- 
gal 1961 m. surašymo duomenis, j zija turės išspręsti, kai atsistos 

Winnipego miestas jau kopia visame Winnipege yra 673 lie- 
. didmiesčius. Gyventojų, su prie- tuviai). Dabar kiekvieną šventa- 
miesčiais, turi arti pusės milijo- dieni elektroniniai varpai kvie- 
no. Augimas spartėja. Ten, kur čia parapijiečius dvejom pamal- 
prieš 10 metu buvo ūkininku lau- dom — 9 ir 11 vai. Jaukioj šven- 
kai, dabar dygsta nauji miesto tovėj maldininkai randa netik re- 
pastatai. Vietomis išaugę visai Ilginius, bet ir tautinius simbo- 
nauji kvartalai su moderniomis bus, Įjungtus i architektūrą. Be 
bažnyčiomis ir kitais pastatais, to, pačiame centre iškelta šv. Ka- 
Senamiestis palaipsniui griauna- zimiero statula, o šalia altoriaus 
mas ir senųjų namų vietoje sta- — lietuviška vėliava. Nėra jokios 
tomi modernūs miesto didnamiai. kitos vėliavos. Kai besilanką ka- 
Tėlkiasi vis daugiau pramonės, nadiečiai paklausia kodėl nėra 
Apylinkėse yra nusipirkęs žemės Kanados vėliavos, klebonas pa
plotus ir vokiečiu žvmusis pra- aiškina, kad Kanada savo vėlia- 
monininkas Krupp; numato pa- vos dar neturi, o Britanijos vėlia- 
statyti net du fabrikus. Už 90 my- va nesanti katalikiška.
lių yra statoma Manitobos ato-Į Matyti žymiųjų aukotojų pa
minė jėgainė, kuri ateityje galės vardės: L. Juškos, a.a. E. Ginku- 
tiekti elektros energiją dideliem vienės, V. Dabažinsko, P. Jau- 
plotam. Jau ir dabar Winnipegas niškio, St. Bujoko, Mykolo, Vin- 
turi apsčiai jėgainių, kurios tie-!co ir Jurgio Januškų, J. O. De- 
kia pigiausią elektros energiją] męreckų, A. Miniotos, O. 2i- 
visame žemyne.

Winnipegas stovi beveik pačia
me š. Amerikos žemyno centre. 
Tiksliai imant, geografinis žemy
no centras yra už Winnipeg© i va
karus apie 17 mylių. Ten yra pa
statytas paminklas, ženklinąs 
centrą. Miestas ta savo padėtimi 
ir naudojasi: per Winnipegą ei
na didelė prekių apyskaita, čia 
yra jų paskirstymo punktai, dau-

i

Ilginius, bet ir tautinius simbo-

lietuviška vėliava. Nėra jokios

jminskų, A. O. Jančiukų ir kt. 
! Tai šeimos, kurios stambiomis su
momis prisidėjo prie šventovės 
statybos ir jos Įrengimo. Darbu 
daug prisidėjo staliai A. V. Gali- 
naitis ir A. Genys. Nors pavardės 
nematyti, bet stambiųjų aukoto
jų eilėse yra ir Čikagos prel. Paš- 
kūs. finansavęs Kryžiaus kelio 
stotis, atgabentas iš Austrijos.

(Bus daugiau)

ant kojų.

Winnipeg© lietuvių bažnyčia
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Pasaulio Lietuvių Dienų
ir PLB seimo programa

Penktadienį, rugpjūčio 30 d.
Prisikėlimo salėje, 1021 College St. .
10 vai. Atidarymas — invokacija ir atidaromoji kalba.
10.15 Prezidiumo sudarymas, seimo darbo reguliamino pri

ėmimas, darbotvarkės priėmimas, komisijų sudarymas.
10.45 Sveikinimai žodžiu.
11.15 PLB valdybos pirmininko ir Kultūros Tarybos pirmi

ninko pranešimai, pranešimai iš atskirų kraštų, pa
klausimai.
Pietūs Prisikėlimo parapijoje.
Spaudos parodos atidarymas.
Pranešimas — Organizacinė PLB padėtis ir siūlomi 
pakeitimai (S. Barzdukas). Po to diskusijos dėl visų 
pranešimų.
Pranešimas — Lėšų telkimas (J. Jasaitis). Diskusijos. 
Literatūros vakaras ir piano rečitalis (A. Kuprevičius).

2 vai.
3 vai.
3.15

5-6
8 vai.

šeštadienį, rugpjūčio 31 d. 
Prisikėlimo salėje, 1021 College St.
9 vai.

9.30

12 vai.
1 vai.
2.30

3.30
4.15

' 7 vai.

Pranešimas — Peticija Jung. Tautoms (J. Kardelis). 
Diskusijos.
Pranešimas — PLB vaidmuo Lietuvos laisvinimo dar
be (J. Matulionis). Diskusijos. 
PLB konstitucijos papildymai bei pakeitimai. 
Pietūs šv. Jono Kr. parapijoje.
Pranešimas — Jaunoji'karta ir lietuvybės išlaikymas 
(J. Adamkavičus). Diskusijos.
Pranešimas — Padėtis Lietuvoje (V. Vaitiekūnas). 
Komisijų pranešimai ir PLB valdybos rinkimai. 
Didysis pobūvis Club Kingsway, 100 Queensway. 
Be to, šeštadieni vyks sporto rungtynės.

Sekmadienį, rugsėjo 1 d.
1.30 Iškilmingos pamaldos: katalikų — Toronto arkivys

kupijos katedroje, 200 Church St; evangelikų pamal
dos — 9 vai. ryto Išganytojo bažnyčioje, 1601 Bloor 
St. W. - Indian Rd.
Meno parodos atidarymas O’Keefe Centre, Front- 
Yonge.
Akademija: baigiamoji paskaita — Lietuvių tautos 
likimas laiko ir istorijos perspektyvoje (S. Sužiedėlis), 
rezoliucijų skaitymas, naujosios PLB valdybos pri
statymas ir pirmininko žodis.
Garbės svečių sveikinimai angliškai. Koncertas. 
Baigiamasis banketas.

3 vai.

3.15

4 vai.
9 vai.

Toronto šv. Jono Kr. parapijos jaunimo choras, vad. kun. B. Bacevičiaus. G. Ganytojo sto
vykloje choras surengė koncertą.

Vokietija gina savo teises
AD. VYTENIS - AUŠRYS • Mūsų bendradarbis Vokietijoje

Atominių sprogdinimų sustab
dymo sutartis esmėje * nedaug 
duoda: sutarta nedaryti atominių 
bandymų ore, vandenyje ir erd
vėje be kontrolės — remiantis 
pasitikėjimu, kad šalys jos laiky
sis, bet neuždrausta bandymų da
ryti požemiuose, o taip pat nepa
siekta susitarimo, kad jų nedarys 
prancūzai ir kiniečiai. Todėl ne- jungos ir Varšuvos pakto. Šiuo 
turint esminio pagrindo girtis lai- klausimu jau Maskvoje buvo pa
mojimais, tenka vieniems girtis sikeista abiejų pusių “naudingo- 
koegzistencijos laimėjimais (so- į mis” nuomonėmis. Tokia nepuo- 
vietams), kitiems — dėl arte j an- limo sutartis, pagal Chruščiovą, W • * T * / • Y • V • • T 1 * T A * T * T _ * J • «

Chruščiovas ši pirmą susitari
mą vadina “svarbiuoju Įvykiu 
tarptautinės reikšmės” ir pir
muoju žingsniu Į tolimesnius su
sitarimus Vakarų - Sovietų santy
kių Įtampai sušvelninti. Todėl jis 
neatidėliojant jau pakvietė Mask
von tęsti derybų nepuolimo su
tarčiai sudaryti tarp Atlanto Są-

"Ar galėsiu vėl važiuoti 
stovyklon?"

“Mama, tėte, ar galėsiu kitais 
metais vėl važiuoti į stovyklą?”
— klausinėjo vaikai tėvus, atva
žiavusius pasiimti savo prieaug
lio. Visi buvo patenkinti: vaikai
— stovykla; tėvai — vaikais, o 
vadovai — galėję padėti jaunie
siems — Lietuvos atžalai.

Taip ir baigėsi penktoji Gero
jo Ganytojo stovykla Spring- 
hurste, prie Toronto, kuriai va
dovavo komendantai: p. Drangi
nis — tris pirmąsias savaites ir 
step. Kairys — paskutinę savai
tę. Berniukų vadovu paskutines 
dvi savaites buvo Br. Mackevi
čius, o mergaičių — V. Rickevi
čių tė — vieną savaitę, D. Girčy- 
tė — tris savaites. Stovyklos ka
pelionais buvo kun. B. Pacevi- 
čius ir kun. J. Staškevičius, o 
maistu rūpinosi stovyklos ūkve
dys M. Jarašiūnas su šeimininkė
mis: p. Kazlauskiene, p. Stankie- 
ne, p. Kažemėkaitięne ir p. Lau
rinaitiene.

Stovykla turėjo tris didesnio 
pobūdžio vakarus: talentų, litera
tūros ir dainų, Lietuvos* laisvės 
kovotojų. Visur pagrindiniu pro
gramos išpildytoju buvo stovyk
lautojų choras, vad; kun. B. Pa- 
cevičiaus, o

mūsų jaunieji deklamatoriai ir 
muzikantai. Mažieji akordeonis
tai Renata Dundytė su Žuliu, 
jaunasis vargonininkas Jonas Go- 
vėdas, prisidėjus porai iš vado
vybės, sudarė net “orkestrą”, 
kuris palydėjo choro dainuoja
mas dainas paskutiniajame pasi
rodyme.

Naujai pastatytas barakas pra- 
erdvino stovyklautojų gyvenamą
sias patalpas, labai puikus mais
tas nuteikė stovyklautojus rim
tesniam darbui, o vadovybė savo 
nuoširdumu stengėsi savo jau
nuosius sujungti į vieną neišar
domą šeimą.

Tikrai džiugu, kad ši stovykla 
sutraukė tiek daug jaunimo, ku
riam šiuo metu ji turbūt yra pa
ti veiksmingiausia lietuviškumui 
ugdyti priemonė. Juk čia vaiku
čiai netiktai Įpranta lietuviškai 
kalbėti ir pramoksta lietuviškų 
dainų, bet taipgi susitinka kitų 
lietuviukų, žodžiu, stovyklon su
sirenka busimoji Kanados Lietu
vių Bendruomenė, būsimieji jos 
vadai ir josios pagrindas — bu
simosios lietuviškos šeimos.

Taig, linkėtina, kad ši stovyk
la augtų ir toliau, būtų mėgia
ma jaunimo ir tėvų. J.*

“Kennedy Round” prekybiniai 
užsimojimai neišjudėjo dar iš 
vietos.

Amerikos doleriai
Ūkinė JAV padėtis reikalauja 

mažinti kasmet negatyvų mokė
jimo balansą — deficitą ir saugo
ti dolerio vertę. Keli skaičiai pa
rodo sunkėjančią padėti: 
Aukso rezervai:

1958 m. — 20,6 milijard. dol.
1962 m. — 16 milijard. dol.
1963 m. — auksas toliau 
mažėja.

Mokėjimo balanso deficitas; mi
lijardais dolerių:

programą Įvairino

Du šimtai lietuviško atžalyno
Tėvų pranciškonų 
"Aušros” stovyklą

čių rinkimų (amerikiečiams 
britams).

Vokiečių atsargumas
V. Vokietijos vyriausybė, 

tikdama su tokios sutarties 
darymu, laukia, kad tai bus pra
džia tolimesniam kontroliuoja
mam susitarimui sustabdyti ato
minius sprogdinimus ir pože
miuose, o taip pat ir galutiniam 
kontroliuojamam palaipsniškam 
nusiginklavimui, kartu su Vokie
tijos klausimo sprendimu (žino
ma, Vokietijos sujungimu pagal 
Bonnos siūlymą — tautos laisvu į nesutįks y Vokietijoje 
apsisprendimu). Vertinant susi- šj dj , ė j f /
tarimų rezultatus, Bonnoje jau- b- utiko kurls išdrisfu
riamiic atcarcruc ramimnoc : . t. ? ~vokiečių visuomenei paskelbti 

nuomonę pripažinti dabartines 
jos rvtu sienas ir savaime atsisa-,-. -. „

. - kvti Vokietijos suiun<ūmo Lv iruPintl finansų reikalais. Be visų
— Kokių rezultatų tikitės iš vos pakto dalyviais. Porą dienų t • patr_ nasirašvti tokia numatytų būdų subalansuoti mo-

PLB seimo kultūrinėje, visuome- prieš sutarties parafavimą Bon- sutarti arba oareiškim*a kuris kėjimo* balansa* (mažinti užsieny- 
ninėje ir politinėje srityje? įnos vyriausybė Įspėjo nedarvti. . palai atsisakyma Vo- °"

— Seimas turės duoti daug vi-! sovietams vienpusiškų nuolaidų, kietijos sunjungimo (žinoma*, ne
skaitant komunistų).

Politika ir vištiena
Tad ar Drivers amerikiečiai su 

britais vokiečius nusileisti? Pir
miausia 'tektų neužmiršti, kad 
šiandien Europoje išaugo nauji 
faktoriai — Vokietija ir Prancū
zija. kurių prieš keletą metų dar 

j nebuvo. Šu Vokietija šiandien;
I vizijos žiniose. Didžiausiu propa- tybių tremtiniai. Jie klausia: ar skaitosi JAV ir Britanija, o De nansinei sanacijai būtų, be abe- 
gandos laimėjimu laikau pašto • vėl grįš Roosevelto apeasemento, Gaulle Prancūzija nesutinka su jonės. prekybos padidėjimas su 
antspauda. paženklinanti laiškus!Teherano. Jaltos, Potsdamo nuo- JAV politika ir veikia prieš ją. V. Vokietija — stipriu pramonės 
mūsų seimo ženklu. Per dvi sa- ! laidų sovietams laikai? Taip pat Pats Kennedy pasižadėjo Vokie- kraštu, kuriš galėtų pirkti iš JA
vaites kasdien apie ketvirtis mili- į prisimenama, kai 1955 m. buvo tijai nespręsti jos reikalų be jos V-bių ne tik žemės ūkio gaminius, i
jono laišku iškeliaus i visus pa-’gyvenama Ženevos dvasios vilti- žinios ir aplamai nespręsti reika- bet pasikeistų ir kitais kaikuriais 
šaulio kraštus, nešdamas “Lithu- į nū (Bulganino - Eisenhowerio su- lų kitų tautų sąskaiton. Tačiau pramonės gaminiais, jeigu pavyk-
anian World Congress” varda.1 sitarimas), kuri tuoj, nepraėjus vokiečiu - amerikiečiu reikalą' tu susitarti ir igvvendinti “Ken-
Vargu ar bebūtų galima surasti ■ nė_ vieneriems metams, išnyko: ’ ’ '” ' ' ' ’ " '’**........... .
veiksmingesni tautinės propagan- 1959 m. gyventa Camp David 
dos būdą. O *juk tautinė propa- dvasia (susitarimas Eisenhowerio 
ganda ir vra vienas pagrindiniu i su Chruščiovu); dabar iškilo Mas- 
elėmentu* Lietuvos laisvinimo! kvos susitarimų vilčių dvasia, 
darbe. Taigi tuo būdu laimėsi-1 Nejaugi ji bus pastovesnė už aną- 

sų trispalvė juk irgi kabės seimo! nuo nieko neatsisako, kartodamas 
metu prie miesto rotušės ir tuo kapitalistinio pasaulio žlugimą ir 
kreips dėmėsi daugelio turistu, komunizmo laimėjimą; net Mask- 
atvvkusiu iš tolimu vietovių ap- vos derybų metu, besilankant 
lankvt Kanados tautinės parodos. Vengrijos Kadarui, pabrėžė ko-

— Kaip PLB valdybos pirmi-; munizmo laimėjimą ir skatino lai- 
ninkas ko laukiate iš lietuvių 
ypač Toronte, visuomenės, ry
šium su būsimu seimu ir didžiai
siais parengimais?'

— Tautinės savigarbos ir ge
ros valios. Jeigu to mums nepri
trūks. esu tikras, padarysime vi
sa ir būsime verti pasididžiavimo.

Palinkėkime, kad pirmininko 
viltys pilnai išsipildytų ir visas 
rengėjų triūsas būtų "vainikuo-

Informacinė komisija

su- 
su-

Svarbiesiems įvykiams artėjant
(Atkelta iš 1 psl.)

propagandos dalis tinkamai bu- >os Pusiasa^°, lietuviai yra visur 
vo pavadinta Pasaulio Lietuviu izmo.mi savo aktyvumu, geru or- 
Dienomis, vietoj Kanados Lietu 
viu Dienos. , . . x. x .

Plačioii lietuviu visuomenė saviesiems> tiek svetimiesiems, į tartimi surišti, bent šalių pareis- Fiacioji lietuvių visuomene- katj esame verti to gero vardo, kimais Atlanto S-gos su Varšu- 
jau, seimo atstovų posėdžiai irgi 

. bus. vieši. Tikiu, kad daugeliui 
bus Įdomu pamatyti ir išgirsti;
mūsų žvmiuosius rašvtojūs: Vvt.i ---------------  ----------- o --
Alanta K Bradūna \le Rūta K suomeniškai, nes išdiskutuoti es-; turėdama galvoj sovietų norą su 
Grigaitvte ir Jurgi'Janku. Ta*'pa- miniai klausimai bus išnešti Į re-; rišti tą.sutartį su Varšuvos pak- į 
ti vakara _  penktadieni — iš- ah'bę ir Įgyvendinti bendram lie- tu- Todėl, kaip dabar susitarta,
^irsime ir mūsų virtuozą?Andriu tuviškam -labui. Tautinės propa- Bonna nemato šiandien suteiki- 
Kuprevičių. * * * gandos srityje laimėsime labai' mo nuolaidu Spv. Sąjungai.

Neabejoju, kad d a u g e 1 i u i, paug. Susidomėjimas seimu vie 
ypač jaunimui, bus Įdomu atvyk
ti ir Į grandiozinį balių Club 
Kingsway patalpose, kur laukia
ma netoli dviejų tūkstančių da
lyvių ir kur bus proga susitikti 
seniai bematytą bičiuli iš tolimų
jų Kanados. JAV ar kito pasau
lio krašto vietovių.

Gražu būtų, kad pripiidytume 
ir Toronto katedrą sekmadieni 

. pamaldų metu ir tuo parodytu
me, kad mokame dirbti savo tau
tos labui, mokame linksmintis, Į 
bet kartu jaučiame pareigą ir pą- 
sirrielsti už tuos, kurie neturi ga
limybių laisvai susirinkti ir pa
reikšti savo valią.

Sekmadienio popietė bus To
ronto ir apylinkių lietuviams pats 
didysis bandymas. Akademija 
O'Keefe Centro salėje bus viešo
ji ir iškilmingoji seimo dalis, to
dėl ir rinksimės ne i sporto are
ną ar į kurią apšiurusią buvu
sią sinagogą, bet i vieną puoš
niausių Š. Amerikos auditorijų.

. Turėsime čia ir augštų Kanados 
vyriausybės svečių, kurie specia
liai tam reikalui atvyks iš Ota
vos. Neabejotinai turėsime ir ne
maža vietos spaudos atstovų, nes 
susidomėjimas seimu yra gana 
didelis. Pagaliau po akademijos 
turėsime koncertą, atliekamą’ pa
čių geriausių mūsų pajėgų. Bū
tų be galo skaudu ir gėdinga, jei —„ 
ši auditorija būtų pustuštė. Ka-'tas sėkme.

nados, o ypač Toronto ir Niaga-

būsianti praktiškai lygi taikos su
tarčiai tarp atominių valstybių, 
nes ji apims valstybes, turinčias 
atominius ginklus (užmiršo Pran
cūziją’), o po to, girdi, paskuti
nis tikslas — visuotinis nusigink
lavimas ... Užmiršta, gal ir kitų 
Maskvos sutarties šalių, kad At
lanto S-ga yra gynimosi, taigi ne 
puolimo paktas. Chruščiovas sie
kia nepuolimo pakto, nes jojo su
darymas arba net abipusiškas ne
puolimo pareiškimas veda i Rytų 
Vokietijos komunistinio režimo 
pripažinimą. Su tuo V. Vokietija

31,7

išmokėta:
1958
29,5

1959
30,7

1960 1961
33,2 32,8

gauta: 
26.0 26,8 29,4 30,2

deficitas:
3,5 3,9 3.8 2,6

1962
33,9

Į gražiąją 
vedamą VII 
N. Wasagoje suvažiavo 196 sep
tynių - trylikos metų amžiaus vai
kai. Didžiąją jų dali sudarė toron
tiškiai, bet nemažai jų atvyko iš 
kitų didesnių lietuviškųjų kolo
nijų, o taip pat ir iš JAV.

Tėvas Paulius. OFM, Įkūręs šią | 
stovyklą ir jau 7 kartus jai vado
vavęs, buvo netik jos dvasios va
das, bet ir jos siela. Turėdamas 
daug patyrimo jaunimo vadova
vime, jis pateikia gerai apgalvotą

Bet žvilgsnis niekad nenukrypsta— 
Tiesias rankos ir bėga kojos, 
Kai Kepurinėje mojuojam. 
Mergaitės virto, mat, šokėjom, 
Rately sukasi jos vėjais;
Suktinį, Vėdarą, Kalvelį — 
Jos šoka, trypia, kiek tik gali.

Komendantas Vyt. Staškevičius: 
Bendros tvarkos, drausmės žiūrėjo. 
Sėdėti laiko neturėjo.
Kasdien švilpukas jo garsus 
Rikiavo, vaikė mus Visus. 
Už tai per teismą bausmę gavo 
Mažiausiam perleist valdžią savo.

ganizuotumu ir susiklausymu, to
dėl ir ši kartą parodykime tiek 

. saviesiems,

čiamas atsargus ramumas, kad 
sovietams nepavyko Maskvos su-

1963 m. numatoma 3,3 milijardai 
dolerių deficito.

Jeigu dar prie šitų dviejų defi
citinių pozicijų prisiminsime, 
kad 1962 m. JAV biudžetas turė
jo ,8.8 milijardus dol. deficito, 
vietoje -laukto pusės milijardo 
plius ir pereitų kitų metų minu
sus, tai tada mes lengvai supra
sime, kad Kennedy administraci
jai yra labai rimto pagrindo susi-

b. I TremtmhTTjalšai
tos kanadiečių spaudoje yra di-į Didesnio * tačiau susirūpinimo 
delis: neabejotinai seimas ir pa- dėl JAV - Sov. Sąjungos bendra- 
rengimai ras nemaža vietos tiek darbiavimo kelia čia gyvenantie- 
laikraščiuose, tiek radijo ir tele-! ji Rytų Europos ir Pabaltijo vals-

me nemažai ir politiškai. O mū-! sias, juo labiau, kad Chruščiovas 
__ '4.^1_____i-.a i_ ~ • nnn nioVn nootcicolrn Vortndamoc

kytis komunizmo mokslo bei tak
tikos.

Pridengti sovietų siekimai
Maskvos parafuotos sutarties 

įžangoje yra pasakyta, kad susi
tariančių šalių tikslas yra kuo 
greičiausiai sudaryti pilno nusi
ginklavimo tarptautinės kontro
lės sutartis (pirmon eilėn sustab
dyti visur atominius bandymus), 
todėl šalys yra nusistačiusios tęs
ti pasitarimus toliau.

MOHAWK Furniture Ltd
2448 DANFORTH AVE.
Telefonas OX. 9-4444

Specialus 
papiginimas 

kontinentali- 
nėms lovoms 
ir matracams 

kaip iliustruo- 
Ribotas kiekis 
ta su išsiuvi
nėtu matracu 
39” tik

137 RONCESVALLEŠ AVĖ.
Telefonas 537-1442

Dar turime pasilikusių SPALVOTŲ DAŽŲ 
iš praeitų metų — galionas tik $2.00. Visi 
dažai gaunami tik Roncesvalles krautuvėje.

Įvairus kilimai,
Naujausių madų sofos,
Miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai
Įvairių firmų matracai,
Virtuvės stalai, kėdės, šaldytuvai,
Virimo krosnys, skalbimo mašinos, 
Vaikų baldai,
Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro.

je išlaidas, išplėsti prekybą, su
mažinti paramą atsilikusiems 
kraštams, propaguoti turizmą, 

Į sunkinti amerikiečių keliones Į 
užsienį, pakelti nuo kapitalo dis
konto nuošimti) JAV dar niekad 
nėra pavartojusios metodo — ap
dėti mokesčiais kaikuriais atve
jais net iki 15% sumos už pirki
mą svetimų valstybių akcijų bei 
kitokių .vertybės popierių.

Labiausiai efektinga JAV. fi-

stovyklavimo planą ir atskirom ■ Mergaičių komendante Aldona 
stovyklinės veiklos sritim paren-. Kuolienė:
ka patyrusius žmones; gi savo už- l Ponia maloni, bet griežta, 
brėžto tikslo jis pasiekia lietuviš- Į Krur Patiks ji — tuoj tvarka: 
ku valingumu, energija ir mokė- Mergareių svarios palapines, 
jimu prieiti prie visų ■ “Ha. net smėlyną,.

Visos stovyklos gyvenimas pra- Sporto vadovas Inocentas Jurke- 
bėgo darniai, kaip idealioj šei- vičius:
moj, kur tėvai teikia vaikams: Kai tik užriks “rikiuok” komandą— 
meilę ir globą, reikalaudami iš iš lovų ritas, aikštėj atsiranda,,
ju kilniai įausti, valingai mastvti 1?ar U2Simerkę bėga jie šuoliais —
ir drausmingai dirbti. ** Jonuks, Balys, Simaičiai broliai.
. Dr. M. Ramonienė savo pamo- Sporto vadovas stud. Romas 
koše stengėsi Įprasminti žodžius: Burdulis: 
“Lietuviais esame mes gimę, lie- ..............
tuviais turime ir būt, tą garbę ga
vome užgimę, jai ir neturim leist 
pražūt”. Gi. kad tie pamokų žo
džiai giliau širdin Įsmigtų, vai-! 
kai patys pasakas, dainas, istori
nius Įvykius inscenizuodavo. Na, 
ir vaidinom — visi kiekvienas 
mažiausiai po 1 kartą ... Čia ran
gėsi. šliaužė žaltys, kol Eglę Į jū
ros dugno rūmus nusivedė: naš
laitė virto karalaite: durnelis už 
gerą širdį gavo pusę karalystės 
ir 1.1. Prie Žalgirio supliekėm 
kryžiuočius. Dariaus ir Girėno žy 
gi paminėjom; ir tautos karžy

__  . j reikalą tų susitarti ir Įgyvendinti “Ken- 
sunkina jų ūkiškieji nesutarimai, nėdy Round”. JAV todėl reikia 
Specialus Kennedy Į 
Christian Herter nenustoja va
žinėjęs po Europos kraštus, 
stengdamasis gauti JAV importui 
i V. Vokietiją muitų tarifų nuo
laidų paukštienai ir geresnes są
lygas javų importui Europos ūki
nės sąjungos rėmuose. Paukštie
nai vokiečiai, sutinka nuleisti nuo 
vieno svaro nepilną centą, Herte- 
rio mažiausias reikalavimas — 
2.5 et. Skirtumas dar labai dide
lis. O grūdų importo klausimas 
dar sunkesnis, nes Vokietijos vy
riausybė, ūkininkų spaudimu, ne
sutinka nuleisti kainas. Todėl

įgaliotinis taikos ir prekybos su užsieniais 
daugiau nei kada nors anksčiau.

Lenktynės dėl Vokietijos
Vokiečiai supranta šiandien sa

vo padėti. Jų draugystės, politi
nio ir ūkinio bendradarbiavimo 
siekia kaimynai ir JAV. Interesai 
nulems padėti. Būsimos derybos 
Maskvoj yra ne kas kita kaip pra
džia naujų bandymų bei politinių 
interesų pasiskirstymo. Jose vy
raus Europos vienijimo mintis ir 
JAV noras neišleisti Europos, 
ypač Vokietijos iš savo ūkinės ir 
politinės sferos.

Lietuvos diplomatinei tarnybai 
keturiasdešimt penki metai

Kuriantis nepriklausomai Lie
tuvai, Lietuvos Valstybės Tary
ba, kiek tai buvo Įmanoma, rū
pinosi turėti savo atstovus užsie
niuose. Tokia pirmoji Lietuvos 
atstovybė buvo Įkurta 1918 m. 
liepos mėn. pabaigoje. Ji veikė 
Tiflise. Gruzijos sostinėje, bet 
buvo akredituota 3 Užkaukazio 
valstybėms: Gruzijai, Armėnijai 
ir Azarbaidžanui. Pirmuoju at
stovu buvo paskirtas gimn. mo
kytojas Pranas Dalidė, vėliau ži
nomas kaip puikus žurnalistas.

Oficialiai astovybė pradėjo

Vaikinas jaunas ir grakštus. 
Mergaičių traukia jis žvilgsnius. 
Vadovas stengias, moko, rangos, 
O jos svajoja apie tango.
Ak. sportas iš viso puikus dalykas— 
Žmogus nei dirbi, nei esi dykas. 
Smagumas dūšią toks užlieja, 
Kad griovį peršokt lengvai galėjai. 
Jei sviedinuką meti — sugauni, 
Tuoj čempijono varda igauni.

M. R.
LAIMĖJO PREMIJAS 

UŽ RAŠINIUS
7 - 8 metų: 1. A. Greičiūnaitė, 2. L. 

Razgaitytė. 3. A. Tumosaitė.
9-10 metų: 1. V. Bumbulytė, 2. V. 

.. v___ Vasiliauskaitė. 3. D. Kutkaitė.
gius nuo seniausių laikų iki bro-' _11;13 m^tų: 1. A. Danaitytė, 2. R. 
lio partizano ir jaunutės Ledjū-: Ulbaitė. 3. D. Steiblytė.
rin trpmtinpc Berniukai 9-10 . metų: 1. R. Vasi-

Tatcmo enrAnrtam co.-rt T-nrin Hauskas, 2. A. Simonavičius, 3. K. šeš- Teismą surengėm savo vado- tokas
yams, kurie mus gal perdaug my- j n13 metu: L A Kuoias 2 P Ko. 
Įėjo, gal perdaug žvaliais pada-i lvčius. 3. A. Čepas.
rė, perdaug maitino.

Berniukų vadovas inž. Pr. Bal
takis. atvykęs net iŠ Kalifornijos: L. Krikščiūnaitė, 3. T. Ramūnaitė.

UŽ SKAITYMĄ
Mergaitės 10 m.: 1. R. Kolyčiūtė, 2.

Su vyrais bėgo. tvarkėsi, dainavo, 
Lenktynių plaukė, režisavo 
Ir kūrė, rašė jis sekstetus, 
Duetus, solo ir oktetus.

Laužavedė mokyt. Lina Virbic- 
kaitė:

Vaikus, panas dainelių mokė, 
Kol vakarais lakštutėm suokė. 
Bendra prie laužo jos dainelė 
Į dangų skrenda, širdį gelia.

Mokyt. Rama Jurkšaitytė: 
Tokia meili ir nuolat šypsos,

11 m.: 1. J. Kuraitė, 2. A. Danaity- 
tė. 3. E. Kriščiūnaitė.

Berniukai: 1. S. Kaknevičius, 1. A. 
Kuolas.

UŽ EILĖRAŠČIUS
8 - 9 metų:. 1. R. Jurcevičūtė, D. Gu

delytė. 3. Gerasimavičiūtė.
10-11 metų: 1. L. Krikščiūnaitė, 2. 

šeškutė. 3. Ulozaitė.
12 metų: 1. A. Danaitytė, 2. R. Kai

rytė, 3. D. Vilbikaitė.
Berniukai: 1. A. Kuolas, 2. R. Va

siliauskas.

veikti nuo 1918 m. rugsėjo mėn. 
pradžios. Iš pirmosios atstovybės 
personalo gyvųjų tarpe yra Alek
sas Marcinkevičius - Mantautas 
ir Kl. Prielgauskas - Kl. Giedgau- 
das. Yra tragiškai mirusi Marija 
Žičkutė - Dailidienė 1945 m. pra
džioje Vokietijoje

Šiemet sukako 45 metai nuo 
pirmosios Lietuvos atstovybės 
įsteigimo. Verta būtų tai prisi
minti Pasaulio lietuvių seimo 
proga. 1958 m. 40 m. buvo pa- • 
minėta Niujorke per I-jį lietuvių 
seimą. KL. G.

Kinijoj labiausiai nekenčiami rusai
Korėjos kare patekęs nelaisvėn 

ir vėliau savanoriškai pasilikęs 
komunistinėje Kinijoje amerikie
tis L. Skinner grįžo j JAV ir p- 
reišk., kad negalįs likti dėl as
meninės laisvės varžymo. Pagal 
ji, Kinijoje neapykanta rusams 
esanti daug didesnė, negu ame-

Buvęs karys Skinner yra vie
nuoliktas amerikietis iš savano
riškai likusių Kinijoje, grįžtąs 
namo. Dar 7 liko Kinijoje.

Niujorkas. — Mokslininkai su 
rado paskutinę atomo dalelę, ku

rikiečiams. Sovietų technikų iš-ri buvo pavadinta Anti-XI-Zero 
vykimas ir ekonominės pagalbos Jos egzistavimas atome apskai 
nutraukimas buvęs didelis smū- i čiuotas grynai teoriniu būdu. Da 
gis kinu planams. !bar praktika patvirtino teoriją.

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit 

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

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS priima užsakymus 

j vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.
I Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ...

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

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



Pavergtoje tėvynėje

penkios ukrainiečių 
delegacijos jį pratur- 
A. Jurgaičio kelias į 
santvarkos milijonie-

parduotuvės vedėjas B. Lau

BROLIŠKA PREKYBA
Spekuliaciją paprastai skatina pre

kių trūkumas. Tauragės rajono var
totojų kooperatyvų sąjungos valdy
bos pirm. Antaną Jurgaitį pradėjo 
lankyti Ukrainos kolchozininkų de
legacijos, sužinojusios, kad koope
ratyvo sandėliuose yra stogams 
dengti šiferio. A. Jurgaitis pareikala
vo 12 kapeikų už lakštą, nors vals
tybinė kaina tėra 6 kp. Ukrainiečiai, 
negalėję rasti šiferio savoje respub
likoje, užmokėjo spekuliatyvinę kai
ną. Skirtumą, savaime suprantama, 
pirm. A. Jurgaitis susižėrė į savo 
kišenę. Taip 
kolchozininkų 
tino 3.180 rb. 
komunistinės
rius susilaukė tragiško lūžio, kai 
kontrolės komisija pastebėjo, kad 
iš Tauragės šiferis keliauja į Ukrai
ną. Už kyšių ėmimą A. Jurgaitis ga
vo 15 metų kalėjimo, o jo padėjė
jas
rinaitis — 5 metus. Karčių žodžių 
nepagailėta ir rajono vykdomojo ko
miteto pirm. V. Mickiui, kuris “ne
matė”, kad tauragiškiams skirtas ši
feris keliauja į Ukrainą.

TURISTO VARGAI
Jonas Srazdas, turistas iš Šakių 

rajono, pavažinėjęs po rytų Lietu
vą, piktinasi išdaužytais vieškeliais: 
“Kelias Ignalina — Vaišniūnai — 
Vaidziukiškiai yra neblogas, o nuo 
Vaidziukiškių per Ginučius ir Kir
deikius — nepravažiuojamas. Nor
maliam pravažiavimui kliudo duo
bės, o per Ukojaus ir Pokaso eže
rus jungiantį upelį nėra tilto, likę 
tik seni balkiai, per kuriuos šiaip 
taip praeina pėstieji”... Jam labiau
siai skaudu, kad dėl blogo kelio tu
ristai neįstengia pasiekti Baloso eže
ro, kurio vienoje saloje esąs mažas 
ežeriukas — bene vienintelis tokio 
pobūdžio ežeras ežere visoje Lietu
voje.

TEPALAI NEMUNE
Iš centrinių Kauno paplūdimių 

poilsiautojus išbaidė garvežių depo 
viršininkas A. Salnikovas, kurio įsa
kymu į Nemuną kiekvieną dieną su
plaukia tonos tepalų. Kritikus jis 
nutildo autoritetingais žodžiais: “No-

rintiems maudytis yra Kauno ma
rios”. .. Apie nutekamojo vandens 
valymo įrengimus nieko nenori gir
dėti ir jo pavaduotojas N. Vlasovas, 
visoms komisiioms kartodamas tą pa
čią išmintį: “Nėra nurodymų iš Pa
baltijo geležinkelio valdybos”... 
Taip dėl dviejų užsispyrusių rusų 
kenčia tūkstančiai niekuo nenusikal
tusių kauniečių.

RUBLIS IR SAMAGONAS
Klaipėdietė M. Lukšytė atskleidžia 

naminės pasisekimo paslaptį. Kai ji, 
patekusi tarp “pijokų”, nusidegino 
burną pirmuoju stikliuku, vyrai ėmė 
raminti: “Nepratus, vargšelė, nepra
tus. O mums patinka, nes per pusę 
pigesnė už valstybinę. Nors ir dvo
kianti, bet kai prisigeriame, tą pa
tį malonumą jaučiame”... Naminių 
bravorų savininkai už pusę litro deg
tinės ima rublį, o paslaugios “šin- 
korkos” už patarnavimą prideda dar 
pusę rublio. Taigi, “pijokui” pusė 
litro naminės kaštuoja 1,5 rb., kai 
tuo tarpu už valstybinę jis turėtų 
mokėti dvigubai daugiau. M. Lukšy
tė skundžiasi, kad kovą su naminės 
gamintojais ir jos pardavinėtojais 
trukdo dabartiniai įstatymai. Jos žo
džiais tariant, “niekas nesiryžta pa
sirašyti viešo skundo”, o be jo mili
cija neturi teisės daryti kratos...

MECHANIKŲ RAUDA
Prienų rajono keturių kolchozų 

kombaininkai - mechanikai — Vytas 
Dičkus, Antanas Ramanauskas, Vy
tautas Brūzga, Vytas ir Viktoras 
Barščiai skundžiaisi “Tiesos” redak
cijai, kad derliaus nuėmimui paruoš
ti kombainai neturi jokių atsargi
nių dalių. “Lietuvos žemės ūkio tech
nikos” rajono skyriuje negalima gau
ti atsarginių kombaino važiuoklių, 
sankabų varikliui, grandinių, žvaigž
dučių ir netgi paprasčiausių diržų, 
nors šios dalys greit susidėvi, gen
da ir pačiame darbymetyje gali su
stabdyti kombainus. Atsarginių da
lių nesimato ir Kauno tarprajoninė
je bazėje. Kai dėl kombainų gedi
mo sužlugdomas derliaus nuėmimas, 
kaltė dažniausiai krinta kombaini- 
kams, nors iš tikrųjų kaltinti rei
kėtų 
kos”

“Lietuvos žemės ūkio techni- 
vadovus. —vkst—

HAMILTON, Ont
NAUJŲJŲ MONSINJORŲ 

IŠKILMĖS
Rugpjūčio 14 d. Kristaus Ka

raliaus katedroj įvyko Įspūdingos 
monsinjorų įvilktuvių iškilmės. 
Dalyvaujant pilnai katedrai žmo
nių, atkalbėjus rožinį, Toronto 
kardinolas J. C. Mc Guigan atli
ko įvilkimo apeigas. Pirmiausia 
prisiartino prie kardinolo augš- 
tesnio rango monsinjorai su Rt. 
Reverend titulu, paskui žemesnio 
rango — turį Very Reverend ti
tulą. Hamiltono vyskupas Ryan 
pasakė pamokslą apie Bažnyčios 
hierarchijos struktūrą ir plačiau 
paaiškino monsinjorų reikšmę. 
Be kitko paminėjo, kad titulas 
Very Reverend pasibaigia su po- 
popiežiaus mirtimi, išrinkus nau
jąjį popiežių reikėjo iš naujo pri
statyti kandidatus. Iškilmės bu
vo baigtos švenčiausiojo palaimi
nimu ir himnais — “O, Canada” 
ir “God save the Queen”.

Kadangi naujųjų monsinjorų 
tarpe buvo ir A V parapijos kle
bonas Very Reverend mons. 'J. 
Tadarauskas, iškilmėse dalyvavo 
ir daug lietuvių. Buvo matyti: 
mons. J. B. Končius, kun. dr. 
Matulaitis, MIC, T. Placidas Ba
rius, OFM, gen. konsulas dr. J. 
žmuizdinas su ponia, J. R. Sima
navičius ir kt.

Garbės svečių tarpe buvo visa 
eilė vyskupų iš kaimyninių vys
kupijų, Ontario premjeras J. Ro- 
barts, buvęs premjeras Frost ir 
kt. Po iškilmių katedros salėje 
buvo vietinės parapijos katalikių 
moterų surengtas priėmimas. PI.

DAILĖS PARODA. Hamiltono me
no galerijoj rugsėjo 10-29 d. rengia 
parodą Society of Canadian Painter 
Etchers and Engravers. Joje dalyvau
ja ir du lietuviai grafikai — dail. Tel. 
Valius ir dail. Bričkus. Pirmasis yra 
tos dr-jos pirmininkas, antrasis — vi
cepirmininkas. Tai jau 57-toji paroda.

LIETUVIŠKOS JUNGTUVĖS. Auš
ros Vartų bažnyčioje aukso žiedelius

sumainė Petras Kareckas su p-le Tek
le Venslauskaite, atvykusia iš Suval
kų trikampio. Gražaus būrelio daly
vių akivaizdoje juos surišo parapi
jos klebonas mons. dr. J. Tadarauskas.

Vestuvių vaišės įvyko Knight of 
Columbus salėje, dalyvaujant per 150 
asmenų. Šalia mons. dr. J. Tadaraus- 
ko, svečių tarpe buvo ir mons. dr. J. 
B. Končius iš JAV. Monsinjorai pir
mieji tarė sveikinimo žodžius. Toliau 
sveikino A. Juozapavičius, broliai J. 
ir K. Mikšiai ir kaimynas dar iš Lie
tuvos laikų K. Lukošius.

Vaišėms sėkmingai vadovavo jauno
jo brolis Jonas. Padėkos žodį tarė va
karo kaltininkas Pętras.

Jaunavedys Petras — tikras lietuviš
kos širdies atstovas. Malonus, nuošir
dus, paslaugus ir'tiesaus žodžio augš- 
taitis. Taip pat pavyzdingas savo tau
tos ir vietos kolonijos narys, kuris 
tvirtai nusistatė sukurti tik lietuvišką 
šeimą. Rizikuodamas galimu pavoju
mi, negailėdamas savo brangaus laiko 
ir nelengvai gaunamo pinigo, leidosi 
kelionėn į anapus Atlanto susirasti 
tokios pat lietuviškos širdies.

Tauriam lietuviui belieka tik palin
kėti saulėto rytojaus atvertus naujo 
gyvenimo pirmąjį knygos lapą. Z. P.

SKAUTŲ STOVYKLAVIETEI au- 
kojo: $30 J. Svilas; $25 P. Bulkė; $10 
P. Stosius (ankščiau davęs $25); po 
$5: A. Silinskas, K. Dervaitis; $4 P. 
Kalvaitis; po $2: S. Raupėnas, Z. Pu- 
lianauskas ir K. Butkus. Aukojusiems 
nuoširdžiausias ačiū. V. P.

Padėka
Jau antras mėnuo, kaip Čikagoje 

praėjo II tautinių šoklų šventė, o mes 
tebegyvename jos nuotaikomis ir įspū
džiais. Šiai šventei ilgai buvo ruoštasi, 
daug darbo ir pastangų visų įdėta. Ta
čiau visa tai apvainikuoja gražiai pa
vykęs, nepaprastai vieningoj ir paki
lioj nuotaikoj praėjęs tautinių šokių 
festivalis, palikęs neužmirštamus įspū
džius visam gyvenimui.

Dėkojame visiems, kurie parėmė 
mus aukomis ir sudarė galimybę, kad 
ir nedidelei mūsų kolonijai atstovauti 
šiame jaunimo sąskrydyje. Nuošir
džiausia mūsų padėka priklauso ger
biamam klebonui prel. dr. J. Tada- 
rauskui, paaukojusiam $200, Hamilto
no Lietuvių Kredito Kooperatyvui 
“Talka” — $100, Hamiltono Lietuvių 
Bendruomenės valdybai — $100 ir Ha
miltono visuomenei, iš kurios aukų la
pais surinkta $340.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems.
“Gyvataras”

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
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Lietuviai pasauly j e
J A Valstybės

ŽURN. ZIGMAS UMBRAŽIŪNAS, 
buvęs torontietis, dabar gyvenąs Či
kagoje, yra išvykęs kelionėn po Eu
ropą. Aplankė Berlyną ir yra įsitiki
nęs, jog berlyniečiai—dideli patrijotai 
ir, turbūt, didžiausi antikomunistai ko
kius jis yra sutikęs. Z. Umbražiūnas 
dar aplankė Italiją, Ispaniją ir Prancū
ziją, kurioje jis yra anksčiau gyvenęs.

P. NAVICKAS, čikagietis, mirė ir 
palaidotas rugpjūčio 3 d. Velionis bu
vo Jievos Paulekiūtės-Rockefeller pa
tėvis. Į laidotuves buvo atskridusi ir 
Jieva su sūnumi.

Kanados tolimieji šiaurės miškai ir ežerai vilioja lankytojus iš miestų. Can. Scene

Šypsenos iš "tarybinės" santvarkos
Okup. Lietuvoje šiemet jau 

spėjo pasirodyti du feljetonų 
rinkiniai, kuriuose daugumoje 
yra šaipomasi iš Įvairių ydų “ta
rybiniame” gyvenime.

Vienas iš jų yra L. Juzėno “Pir
moji nuodėmė”, 99 psl., kitas — 
L. Kiauleikio “Be kaukės”, 120 
puslapių.

L. Juzėnas savo rinkinėlio Įžan
goje rašo: “Žmogus mielai juo
kiasi iš svetimų ydų, bet pyksta, 
jeigu kas pasisaipo iš jo paties 
trūkumų. Jeigu Tu, mielas skai
tytojau, pasijuoksi ar bent susi
mąstys! — rinkinėlis bus pasie
kęs tikslą”.

Šiame rinkinėlyje patalpinti 13 
feljetonų tikrai duoda progos pa
sijuokti, net ir tiems, kuriems 
“tarybinis” gyvenimas yra ma
žiau pažįstamas. Skaitydamas 
“Pirmąją nuodėmę”, iššifruoji 
tikrąją gyvenimo padėtį okupuo
toje Lietuvoje kur kas geriau, 
negu iš “Tiesos” ar panašaus Į ją 
laikraščio puslapių.

Autorius yra pastabus ir geras 
pasakotojas, o taip pat turįs drą
sos atvirai išsireikšti. Feljetonai: 
“Kiaulės galva”, “Avino liki
mas”, “Girtis nepatogu” ir kiti 
traukia i save dėmesį. Dailininko 
A. šiekštelės piešiniai padeda ge
riau įsigilinti į feljetonų dvasią.

L. Kiaulėno rinkinyje telpa 16 
feljetonų ir pluoštas trumpesnių 
dalykų. Feljetonų skyrius pava
dintas “Satyra su lyra”, o trum
pųjų gabalų — “Beveik kaip pa
sakėčios”. Rinkinys yra gausiai 
išmargintas Igno Martinaičio 
iliustracijomis.

šioje knygelėje, kaip ir pirmo
joje, yra plakamos įvairios šių 
dienų negerovės tėvynėje ir lipa
ma ant pirščiuko visokio plauko 
biurokratams, kurių ir “tarybinė
je” santvarkoje nemaža pasitaiko.

Skaitant feljetoną “Girtuoklys
tė — pelninga ūkio šaka” taip ir 
jauti plintantį girtuokliavimą 
okup. Lietuvoje, kuris yra viena

didžiausių ydų tėvynėje.
Įdomūs yra trumpieji gabalai 

— anekdotai. “Reagavo Į kritiką” 
anekdotas skamba taip:*

Gyvulėlių globos draugijos po
sėdyje buvo svarstomas žvirblio 
skundas. Po ilgų diskusijų žvirb
li išteisino.

— O kur jis yra? — paklausė 
asilas.

— Tą pačią dieną, kai Įteikė 
skundą, — atsakė pirmininkau
jantis katinas, — jis buvo suval
gytas.

Kito anekdoto “Apie galvas be 
galvų” turinys.

— Dėl to, kad tu esi asilas, — 
tarė pirmininkas, — mes iš tavęs 
daug ir nereikalausime. Susirin
kus svečiams, tau reikės pasaky
ti tik vieną frazę: “Sveiki ?atvy-

Numatytu laiku asilas užlipo į 
tribūną, atsikrenkštė ir pradėjo 
raustis kišenėse. Pagaliau atsidu
so ir, nieko nepasakęs, nulipo 
nuo scenos.

— Kodėl neprasižiojai? — už
sipuolė ji, — ar sunku buvo pora 
žodžių ištarti?

— Pamiršau tekstą, — atsakė 
asilas. Ed. bulaitis

JONAS BURKŠAITIS, gimęs 1903 
m. vasario 2 d., ankščiau gyvenęs 
Windsore, St. Thomas, o paskutiniuo
ju metu Woodstocko Ontario ligoni
nėje, mirė šio mėn. 12 d., o palaido
tas 14 d. Woodstocko katalikų kapi
nėse. Pamaldos atlaikytos Šv. Ritos 
bažnyčioje. Laidotuvių išvakarėse bu
vo nuvykęs sukalbėti rožinio kun. dr. 
J. Gutauskas iš Delhi. Laidotuvėmis 
rūpinosi būrelis Woodstocko lietuvių, 
taip pat vienas kitas iš Ingersollio. 
Velionis buvo ilgametis Lietuvos ka
riuomenės karys, turėjęs viršilos laips
nį. Norintieji gauti daugiau informa
cijų apie mirusį J. Burkšaitį gali 
kreiptis į Joną Vitkauską: 65 Broad
way St., Woodstock, Ont.

TABAKO DERLIUS šiais metais 
bent tris kartus nukentėjo nuo ledų. 
Kiekvieną kartą ledai palietė nuo 
šimto iki kelių šimtų ūkių. Nuosto
lių padaryta daug. Yra ūkių, kurie ne
teko 100% derliaus. Gerai, kad lie
tuvių ūkininkų palyginti nedaug nu
kentėjo. Visiškai tabako lapus sunai
kino Ks. Ratavičiaus, Br. čeik'os, Br.

Slidžio. Kitiems buvo padaryti mažės-! 
ni nuostoliai.

PAMALDOS ŠV. KAZIMIERO baž
nyčioje tabako derliaus nuėmimo me
tu esti sekmadieniais 9 vai. ryto ir 
8 vai. vakaro. Kitu laiku — 9 ir 11 
vai. ryto.
DAUG DARBININKŲ iš visų Kana 
dos pusių buvo susirinkę į šią apylin
kę tabako darbams. Keli šimtai buvo 
apsistoję Delhi, Ont., kur jiems per
nakvoti buvo pastatytos didžiulės ka
rinės palapinės. Nuo liepos 26 iki 
rugp. 10 d. buvo duota du kartus val
gyti sumuštinių ir kavos. Daugelis ne
gavo darbo, nes šiais metais užsodin
ti mažesni plotai ir ledai sunaikino 
dalį derliaus. Daug prašančių maisto 
ir pinigų.

DOMISI PLB LIETUVIŲ SEIMU 
TORONTE. Dauguma šios apylinkės 
lietuvių seimo metu turės dirbti prie 
tabako, bet kurie galės, vyks į To
rontą dalyvauti toj reikšmingoj šven
tėj. Tokios šventės įvyksta retai ir 
jos reikšmingos lietuviškame gyve
nime. Kor.

“VIENYBĖ”, ligi šiol ėjusi kas sa- 
vaite, kaip ji pati skelbia, rugpjūčio 
mėn. pasirodys tik kas antrą savaitę.

ALG. BALČIŪNAS, arch. Broniaus 
ir poetės Onos (O. B. Audronės) Bal
čiūnų sūnus, baigė Georgetown kole
giją Vašingtone ir gavo medicinos dak
taro laipsnį. Naujasis gydytojas gimęs 
1937 m. Kaune. Pradinę m-lą jis pra
dėjo lankyti dar Lietuvoje.

LIET. MARIJONŲ ŠV. KAZIMIE
RO PROVINCIJOS Amerikoje naują 
vadovybę sudaro: provincijolas kun. 
dr. Vikt. Rimšelis, viceprov. — kun. 

. J. Dambrauskas; tarėjai: kun. Alb. 
Į Gurklis, kun. J. Kupris ir kun. P. Ci- 
į bulskis. Provincijos sekr. — kun. A. 
Nockiūnas, prov. ekonomas — kun. 
Pr. Skrodenis.

PROF. J. STUKAS, dirbąs Selton 
Hali un-te ir kartu liet, radijo prog
ramos vedėjas Niujorke, padovanojo 
Liet. Muzikologijos archyvui Čikagoje 
1.000 patefono plokštelių ir 75 mag-

patalpose Buenos Aires buvo suruoš
tos išleistuvės. Jis išvyko, apsigyventi 
į JAV. Inž. Sadžius buvo Liet. B-nės 
Argentinoje, Hurlingham, Caseros, Pa- 
lomar apyl. pirmininkas ir Liet. Susi
vienijimo Argentinoj vicepirmininkas.
Australija

ADELAIDĖS ŠV. KAZIMIERO PA
RAPIJOS naujon tarybon išrinkti 12 
narių, trys kandidatai ir trys revizijos 
k-jos nariai. Klebonas kun. A. Kaz
lauskas, MIC, ir parapijos taryba ruo
šiasi naujiems darbams.

BRISBANĖS DIEVO KŪNO PRO
CESIJOJ šiais metais gražiai pasirodė 
vietos lietuviai. Žygiavusių bendroj 
procesijoj, susidedančioj iš apie 20. 
000 tikinčiųjų, žygiavo ir mūsų tauti
nė grupė, nešdama Aušros Vartų Ma
rijos vėliavą, kurios priekyje būva ne
šamas gėlėmis papuoštas Jėzaus Šir
dies paveikslas. Vėliavai asistavo mer
gaitės baltomis suknelėmis, o vyrai — 
su tautinių spalvų juostomis. Po to 
sekė moterys tautiniais drabužiais ir 
kt.

netofonines įrašytas juosteles, tuo lia suslruPmimo-

KLIERIKAS ALFONSAS SAVIC- 
KAS jau treji metai studijuoja St. 
Columbus kunigų seminarijoj Spring- 
woodo apylinkėse. Tolimesnių studijų 
tęsti jis numato vykti į Romą.

ANTANAS IR MARGARITA MU
RAUSKAI, palikę žymius visuomeni
nės ir kultūrinės veiklos pėdsakus 
Brisbanės lietuvių kolonijoj, išvyko i 
JAV. Jiems buvo suruoštos puikios iš
leistuvės.

SERGA P. KLIMIENĖ. Jai padaryta 
operacija, bet sveikata negerėja ir ke-

praturtindamas muzikos archyvą.
PROF. M. BIRŽIŠKOS MINĖJIMĄ 

Los Angeles mieste rengia skautai 
akademikai rugsėjo 29 d. Paskaitą 
skaitys velionies mokinys F. Kudirka.

O. TUMĖNAITĖ, prof. Tumėno 
duktė, atvyko iš Australijos ir įsikūrė; 
Inglewood, Kalifornijoje.

KAZ. ŽUKAUSKAS iš Kanados at
vyko į Los Angeles, kur ketina įsi
kurti.

PR. ŽUKAUSKAS iš Los Angeles iš-

Brazilija
ANT. BRAZDŽIUS, jaunas skulpto

rius, pasinaudodamas amerikiečių pa
skirtąja premija, jau kuris laikas gi
lina studijas Karališkoje Britų Meno 
Akademijoje. Dabar, Įvertindami jo 
darbus, studijoms tęsti britai jam pa
skyrė dar £509 premiją.

Paruošė Pr. Al.

WELLAND, Ont
PASITARlMAL— Naujoji iš mo

terų išrinkta apyl. v-ba ryžosi savo ka
dencijos laikotarpyje dideliems dar
bams, kad bendruomenės pulsas plak
tu sveiku ir tinkamu ritmu.

P. Blužų namuose v-bos moterys su-

p. Sinkai, o dviems parengimams Me
džiotojų - meškeriotojų klubas “Litua- 
nica” Bendruomenės vardu jiems ten
ka gili padėka.

Pažymėtina, kad p. Sinkai yra tau
rūs lietuviai, patrijotai ir nuoširdūs 

rengė sudėtinius pietus. Be savu vy- j lietuviškos veiklos rėmėjai.
rų, buvo pakviesti garbės svečiai Tė-; Rugpjūčio 10 d. apyl. v-ba viešbu- 
vai pranciškonai iš St. Catharines,! čio patalpose jau surengė pirmą šo- 
Ont., kurie aptarnauja Niagaros pu-1 kių vakarą, kuris praėjo sėkmingai, 
siasalio lietuvių dvasinius reikalus. Vakaro metu, daug darbo ir laiko pa- 
Dalyvavo St. Catharines vienuolyno 
v-kas T. B. Mikalauskas, OFM, kuris 
jau eilę metų pasišventusiai dirba ir 
vadovauja lietuvių šeštadieninei mo
kyklai. Ta proga v-bos pirm. D. Gu
daitienė kvietė visus glaudžiam ir su
tartiniam darbui.

PARENGIMAI: Apyl. v-ba yra ga
vusi p. Sinkų viešbučio patalpą trims 
parengimams — vienam parengimui 
patalpą paskyrė viešbučio savininkai

aukojo B. Luomanas, kuris yra “Li- 
tuanicos” klubo v-bos narys ir komi
sijos medžioklės reikalams pirminin
kas. Apyl. v-ba jam reiškia nuošir
džią padėką.

TAUTOS ŠVENTĖ Wellande bus mi
nima rugsėjo 8 d., tuoj po lietuviškų 
pamaldų, tose pačiose patalpose.

Paskaitą skaitys prof. dr. A. Mustei
kis iš Buffalo, N. Y. Numatoma trum
pa meninė dalis. Apyl. valdyba

i Italija
_____________________ o_____' LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ STOVYK 

vyko į Lietuvą. Tikisi aplankyti gimi- ‘ LOJ vasarojo 42 lietuviukai. Ji pra
neš. Jis yra šv. Vardo dr-jos pirm.

KUN. L. JANKUI padaryta gerklės 
stygų operacija Klevelande. Operavo 
chirurgas dr. E. Lenkauskas.

Argentina
MIRTYS. Liepos mėnesį mirė a.a. 

Stefanija Vitėnienė, Natalija Dalinke- 
vičienė, Tomas Žebrauskas ir Ona Ži
linskienė.

DR. J. ŠIPAILA neseniai sugrįžo iš
Š. Amerikos. Dabar gyvena La Platos 
mieste ir dirba savo profesijoje.

INŽ. SADŽIUI Liet. Susivienijimo

, sidėjo liepos 20 ir baigėsi rugpjūčio 
- 28 d. Vėliavų pakėlimo akte su visa 
stovyklos “įgula” dalyvavo Vatikano 
saleziečių namo dir. bei Šv. Sosto 
spaustuvių administratorius prof. kun. 
dr. J. Zeliauskas su Conciliumo Kon
gregacijoj dirbančiu bendrabroliu ir 
lietuvių vasarvietės svečiai — studen
tai maronitai (libaniečiai) su savo rek
torium. Kun. Zeliauskas apmokėjo po
piežiaus vėliavą. Netikėtai užsuko PLB 
Italijos krašto valdybos pirm. mons. 
V. Mincevičius, kurs panoro užmokėti 
už Lietuvos trispalvę. Jis nufilmavo 
vėliavos pakėlimą bei pačios vasarvie
tės aplinką, pg.

KLAUSKI APIE KANADA

RODNEY, Ont.
TABAKO AUGINTOJŲ GEGUŽI

NĖ. — Rugpjūčio 4 d. netoli Rodney 
miestelio įvyko antra ir, galima sa
kyti, paskutinė tabakininkų gegužinė, 
kuri buvo bent kiek kuklesnė, negu 
pirmoji. Atsilankė mažiau žmonių, 
oras atrodė pilnas lietaus debesų ... 
Tačiau gegužinė ir vėl pasisekė, nes 
gauta pelno, nors mažiau negu liepos ( 
mėn. 21 d.

EKSKURSIJA Į PASAULIO LIE
TUVIŲ SEIMĄ. — Nemažas skai
čius Rodney lietuvių žada vykti j PLB 
seimą Toronte, kur dalyvaus daug 
lietuvių iš Kanados ir JAV. Ponia 
Paketurienė rūpinasi, kad Rodney ne
atsiliktų nuo kitų, šiuo metu ji pir
mininkauja LB apylinkei ir rūpinasi 
jos reprezentacija.

PAMALDOS SEKMADIENĮ. —
Rugpjūčio 11 d. West Lorne, Ont. 

katalikų bažnyčioje buvo pamaldos 
tabako augintojams 8 vai. 30 min. 
vakare, nes prasidėjęs tabako nuėmi
mas vyksta ir sekmadieniais. Visi 
skuba ir intensyviai dirba. •

LIETUVIŲ FONDO reikalu pasi
tarimą turėjo V. Ignaičio ūkyje, prie 
Rodney, Kanados Lietuvių Fondo at
stovai P. Januška, Stp. Jakubickas ir 
V. Ignaitis. Aptarta darbo suintensy- 
vinimas ir kt. reikalai. (KI. G.)

Muncey. — Nežinomi piktada- 
dariai Molotovo kokteiliais pade
gė RCMP būstinę. Ugnis sunai
kino baldus, popierius ir karto
teką.

Bonna. — šių metų pirmame 
pusmetyje vokiečiai išgėrė 690. 
700.000 galionų alaus. Palyginus 
su praėjusiais metais, alaus su
naudojimas pakilo 5%.

"Muzikalūs" 
arbatpuodžiai

Klasiškame arbatos mėgėjų 
krašte — Kinijoje — atsirado to- 
kie arbatpuodžiai, kurie, arbatai 
užvirus, nebeišduoda švilpiančio 
ūžesio, bet paleidžia muzikinę 
melodiją. Kinai tikisi, kad tokie 
arbatpuodžiai turėsią didelę pa
klausą užsienyje, ir Kinija per 
tai gaus daug svetimos valiutos.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21. MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 84511

SUDBURY, Ont
J. MAZAHTS birželio 16 d. pasi

traukė iš bažnytinio komiteto.
RAŠKEVICIAI savo vaikus porai 

savaičių buvo pasiuntę į Wasaga, į 
Gerojo Ganytojo jaunimo stovyklą.

Praeitais metais Sudburio apyl. val
dyba vaikų grupei buvo suruošusi po
ros savaičių nemokamą vasaros stovyk
lą. šiais metais valdyba nebesuruošė 
jokios, kad ir apmokamos, šiuo atžvil
giu tektų imti pavyzdį iš didesnių lie
tuvių kolonijų, kurios kasmet ruošia 
vasaros stovyklas vaikams. I jas pri
imami visi lietuvių vaikai, kurie nori 
stovyklauti. Tėvai apmoka už vaikų 
stovyklavimą. Palengvinimai duodami 
tik gausioms šeimoms. K.

JONAS IR VITAS RAŠKEVICIAI 
praleido pora savaičių atostogų Gero
jo Ganytojo stovykloje Springhurste. 
Nors toji stovykla yra gana toli ir su
rišta su didesnėmis išlaidomis, tačiau 
susipratę tėvai nieko negaili, kad tik

vaikučiai galėtų praleisti bent dalį 
atostogų lietuviškoj nuotaikoj ir taip 
sustiprėti lietuvybėje. Buvo labai gra
žu matyti toj stovykloj ir Agurkių 
globojamą mergaitę airę, kuri puikiai 
išmokusi lietuviškai ir moka lietuviš
kų dainelių ir pasirodymuose dekla
muoja lietuviškus eilėraščius. Kaip 
turi jaustis tie lietuviai tėvai akivaiz
doje tokių faktų, kai tuo tarpu jų vai
kai jau nemoka lietuviškai?

STASYS VENSKEVICIUS IR ZITA 
GRIŠKONYTĖ per medžiotojų ir žve
jų klubo gegužinę laimėjo dailiojo 
plaukimo rungtynes.

PAS JUSTĄ IR BIRUTĘ ST AKUS 
viešėjo Birutės dėdė Petras Grigutis 
su sūnum Stasiu ir Anele iš Clark, 
N.J., ir Agota Stankienė iš Hamiltono.

PAS MIKĄ IR AGOTĄ PRANSKŪ- 
NUS atostogavo J. ir H. Petkai su sa
vo dukrelėmis Genute 
miltono. Krsp.

Suseks atominius Į 
bandymus

JAV planuoja 3 mėnesių lai
kotarpyje paleisti erdvėn sateli
tą, kuris suseks betkokį atominių 
ginklų bandymą. Bandymai erd
vėje ikišiol nebūdavo susekami. 
Satelito pagalba bus galima už
registruoti atominius sprogimus 
net už 10 mil. mylių. .

ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 
savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

įstaigos: JA. 7*5575 
namų — FU. 3*8928

ir Vida iš Ha-

Dideliu
milijonierių,

Klausimas: Kokie yra ryšiai, kraštas, skirtingas tuo, kad esa- 
tarp Kanados ir Britanijos? Kaip į me konstitucinė monarchija. Ka- 
Britanija valdo Kanadą? Ar tie-i runa Kanadai yra daug davusi, 
sa, kad Kanada kasmet moka tris 
bilijonus doleriu Britanijai ir 
kodėl?

Atsakymas: Britanija nevaldo 
Kanados. 1931 m. Westminsterio 
statutu Kanada tapo suverenine 
valstybe, visiškai nepriklausoma 
nuo Britanijos ir Britanijos mo
narcho. Kanada nėra Britanijos 
priklausomybėje, nemoka jokių 
mokesčių ir neduoda jokių pašal
pų išlaikyti Britanijos monarchi
jai. Mes turime Kanados monar
chą — karalienę Elzbietą II mū
sų pačių parinkimu kaip “Kana
dos karalienę”.

Sir Wilfried Laurier, buvęs 
Kanados ministeris pirmininkas 
1841-1919, kalbėjo apie šių dienų 
Commonwealth© narius kaip apie 
laisvų tautų bendravimą. Lemian
tis posūkis modernioj istorijoj 
atėjo priėmus Britanijai evoliu- su laiku tikimasi, kad jie apims 
cijos principą koloninėj administ-'visą provinciją. Augštesnis atly- 
racijoj, kaip ir kitose srityse. Tai‘ginimas virš minimumo priklau- 
buvo natūralus procesas Britani
jai, kuri tiki ir praktikuoja tau
tų savivaldos principus.

Neapčiuopiami ryšiai vienija 
tiek daug tautų vienoje šeimoje,

Tai vienintelis elementas, stovis 
virš visokių ginčų.

Klausimas: Kodėl Kanadoje 
yra skirtingas atlyginimas mote
rims? Pavyzdžiui, Hamiltone mo
kama $30 Į savaitę, o mano žmo
na įmonėj Hamiltone gauna tik 
$26?

Atsakymas: Jūsų žmonos alga 
yra tvarkoma Ontario provincijos 
“New Minimum Wage” Įstaty
mo, kuris Įsigaliojo š.m. birželio 
30 d. Šios taisyklės priklauso pro
vincijos parlamentams ir įvai
ruoja pagal provincijas. Ontario 
provincijoj algos minimumas mo
terims padidėjo nuo 67 ligi 85 
centų i valandą; palaipsniui ši 
alga augs ir 1964 m. kovo mėn. 
pasieks visą doleri. Pirmoj eilėj 
šie pakėlimai galioja Toronto, 
Hamiltono, Oshawa sričiai, bet

so grynai nuo įmonės savininko. 
Jei turite dar klausimų, liečian
čių atlyginimo minimumą, galite 
rašyti “Minimum Wage Branch, 
The Ontario Department of Iš

vadinamoje “Tautų Bendruome-; hour, 8 York Street, Toronto, 
nė”. Kanada yra š. Amerikos Ontario”. C.Sc.

žmonių dideli atlyginimai
Neskaitant JAV milijonierių, 

kurių yre per 400, o gal ir per 
4000, bei filmų žvaigždžių, kai- 
kurie oficialūs to krašto pareigū
nai gauna gana didelius atlygini
mus. Suprantama, didžiausius at
lyginimus gauna pramonės va
dovai.

“General Motors” bendrovės 
vyriausias vadovas F. G. Donner 
per metus gauna $643.975 algos. 
Jam atskaitoma $475.963 vals
tybinių mokesčių. Grynais jis 
gauna $168.012. tos pat bendro
vės prezidentas J. Gordon gauna 
$589.850 per metus; grynų jam 
lieka $158.215. Viceprezidentas 
L. C. Goad gauna $513.700, kurių 
grynais — $144.432.

Henry Ford — “Ford Motors” 
bendrovės vyriausias vadovas 
gauna $540.000 per metus, kurių 
$149.192 grynais. Tos b-vės pre
zidentas J. Dykstra gauna $515. 
000, kurių grynais $144.667.

Iš unijų Steel Workers unijos

vadovas McDonald gauna $80. 
000, kurių $50.000 pagrindinės 
algos, o kiti — priedas. Sekreto
rius Abel gauna $50.000, kurių 
pagrindinės algos — $35.000. Vi
ceprezidentas Hague — $50.000, 
kurių pagrindinės algos $3S.000.

Transporto unijos vadovas Hof
fa per metus gauna $75.000, o 
sekretorius Enlish — $50.000.

Angliakasių unijos vadovas 
Kennedy gauna $50.000 metinės 
algos; viceprez. Boyle ir sekreto
rius Owens gauna po $40.000.

Elektrikų unijos vadovas Free
man gauna $30.000 metinės al
gos, o sekretorius Keenan — 
$48.000. Jos vienuolika vicepre
zidentų gauna po $18.000 per me
tus ir priedų iki $10.000.

Mašinistų unijos vadovas Hey- 
es gauna $28.000 per metus, o 
sekretorius Walke—$32.000. Tos 
unijos vienuolika viceprezidentų 
gauna po $14.000 - $20.000 per

metus ir priedų po $4.000 - $12. 
000. Reikia manyti, kad ir abiejų 
pastarųjų unijų vadovai gauna 
gerus priedus.

Moterų drabužių siuvėjų uni
jos pirmininkas Dubinsky per 
metus gauna $28.000 algos ir $8. 
000 priedo; sekretorius Stulberg 
gauna $20.800 metinės algos ir 
$11.000 priedo.

Automobilių unijos vadovas 
Reuter per metus gauna $27.000, 
o sekretorius Mozey — $22.000.

Suprantama, čia suminėti pa
reigūnai turi didesnes metines 
pajamas, nes jie turi Įvairių šėrų 
bei kitų pinigų investacijų.

Tiek pramonės, tiek unijų va
dovų atlyginimai gana dideli, pa
lyginus su darbininkų atlygini
mais. JAV sunkiosios pramonės 
darbininkai per metus uždirba 
$5.000 - $7.000, o Kanadoje tokie 
St darbininkai gauna $4 000 • 

.000. J. J.
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Be j ieškant pirmųjų Amerikos
gyventoju

4 ‘

ROMAS VAŠTOKAS, M. A.

PIRMIEJI ŽMONĖS AMERIKOJ PRIES 25.000 METŲKai pavasario saulė, bent trum- i kuo skyrėsi nuo dabartinių savo pam, atgaivina tolimos Siaurės palikuonių, buvo medžiotojai ir Amerikos tundros plotus ir pa- augalinio maisto rinkėjai. Silp- verčia juos pelkynais, pilnais dau- nais duriamais ginklais apsigink- gybės vabzdžių ir laukinių gėlių, lavę, jie sėlindavo prie didžiulių ir kai smalsios bei išalkusios meš- mamutų, prie laukinių jaučių, ku- kos klamginėja po apylinkę gro- rių ragai siekė tris pėdas ilgio, bio jieškodamos, atkeliauja į va-'pne kupranugarių ir arklių. Nors karines šios srities dalis ir arche-' šie gyvuliai išnyko Amerikoje ologų būreliai tyrinėti pirmųjų kartu su ledynais, jų kaulai, ras- naujosios žemės žmogaus pėdsa- ti kartu su akmeniniais žmogaus kų. Nors šis žemės plotas tam įrankiais, liudija, kad kadaise tikrame gylyje nuo paviršiaus žmogus juos medžiojo.nuolat įšalęs ir slepia savyje tik Įrankiai buvo gaminami iš tit- sunkiai prieinamus duomenis, ty-i rinėjimai kasmet atskleidžia didesnį praeities puslapį. - PO
deSenieji spėliojimaiJau 1590 m. ispanas Joze Acosta manė, kad kur nors šiau- * rėje bus rastas žemės tiltas, jungiąs senąjį pasaulį su naujuoju, kuriuo žmogus ir " gyvuliai pateko į Ameriką. Per pastaruosius dvidešimt metų pilnai paaiškėjo, kad šis “tiltas”" buvo Beringo sąsiauris, kuris skiria Šiaurės Ameriką nuo Azijos tik apie 50 mylių atstumu, taip kad giedrią dieną iš Aliaskos matomas čukčiu pusiasalis.Kadaise buvo spėliojama, kad indėnai kilę iš tariamai nuskendusio Atlantidos kontinento, kad jų protėviai buvo pasimetusios izraelitų gentys, kad kadaise šiaurės ir Amerikos žemynai atplyšę nuo senojo pasaulio. Dar viena sumani teorija, neseniai paskelbta, įrodinėja, kad žmogus, vėlyvojo senojo akmens amžiaus laikotarpyje, ledinkalnių pagalba persikėlė iš Vakarų Europos per Atlantą.Naujieji metodaiBet Įvairių mokslo šakų duomenys ir senovės iškasenų tyrinėjimai vis daugiau prasklaido tolimos praeities rūkus. Betyrinėjant radioaktyvius elementus ir jų atomų dėsningumą besikeičiant į kitas medžiagas, rastas savotiškas “gamtinis laikrodis”, kuris padeda nustatyti augalų ir gyvūnų absoliutų amžių, žemės plutos ir jūros dugno gręžiniai iš įvairių sluogsnių iškelia viršun tiem sluogsniam būdingų medžiagų. Iš jūros dumblo nuosėdų sluogšniuose randamų mažyčių gyvūnėlių lukštų cheminės sudė^ ties atspėjami klimato pakitimai ir net ledynų amžiaus jūros paviršiaus temperatūra. Iš augalų žiedų dulkelių, taip pat randamų . žemės sluogsniuose, kurių atsparūs mikroskopiniai kiauteliai yra skirtingi kiekvienam augalui, galima atkurti bent dalį tam tikro laikotarpio gyvosios gamtos.Beringo sąsiauris — tiltasPrieš maždaug 25.000 metų, kaip manoma, žmogus pasiekė šiaurės vakarų Ameriką; gamtovaizdis ypač skyrėsi nuo dabarties tuo, kad stori ledynų sluogs- niai dengė didesnę šio "žemyno paviršiaus pusę. Bet šie ledynų sluogsniai, siekdami kaikur dviejų mylių storio, sutelkė savyje tiek vandens, kad jūros lygis krito net apie 300 pėdų.Beringo sąsiaurio "gylis tesiekia maždaug 130 pėdų, ir jo gelmės tik labai pamažu' didėja iš žiemių Į pietus. Ledynmečio metu sąsiauris virto plačia tundros juosta, jungiančia Aziją su Amerika, kuria pirmieji ateiviai pasiekė naująjį pasauli. Kadangi vakarinėj Aliaskoj kritulių, palygint, maža, ledynai ten" nesusikaupė, nors jie dengė visas kitas šiaurės dalis. Ledynų amžių klimatas buvo nepastovus: čia atšildavo, čia atšaldavo, taip kad ledynams betirpstant Beringo sąsiauris vėl būdavo jūros apsemiamas, o žmogus, atskirtas nuo senojo pasaulio, skverbėsi plačiųjų šiaurės upių atkrantėmis į pietus, i didžiąsias lygumas, jiesko- damas lengvesnio gyvenimo sąlygų. Taip bekeliaudamas, prieš 8000 m., jis pasiekė net tolimiausią Amerikos žemyno tašką—Ugnies Žemę, kur neseniai buvo iškasti jo medžioklės pėdsakai.Pirmieji ateiviai ir įrankiaiŠie pirmieji Amerikos ateiviai, kurie pagrindine forma mažai 

Z. Orentienės lietuviškoje klasikinio

Norintieji šia studiją lankyti
prašomi registruotis antradieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. vak. Lietuvių 
Namuose. Dėl informacijų skambinti tel. RO 2-0935 nuo 10 vai. ryto iki 
3 vai. p.p.; vakare nuo 9 vai. vak. iki 11 vai. vak.

nago, akmens, rago, kaulo, ir, be abejonės, iš medžio, nors šioji medžiaga iki dabartinių laikų neišsilaiko. Būdingiausi šių pirmųjų ateivių įrankiai padaryti iš titnago atskalų; jiečių antgaliai padaryti lauro lapo pavidalo su nuskelta apačia iš atsargiai nuskeltų skalų, gražiai iš abiejų pusių retušuoti. Kaikurie antgaliai turi po vagelę, nuskeltą iš abiejų pusių, gal tampresniam prie kcn to pritvirtinimui, o gal greitesniam medžiojamo žvėries įveikimui. Lankų šie medžiotojai dar, atrodo, neturėjo, nors spėjama, kad buvo naudojamos jiečių mėtyklės. Šis įnagis, pailgindamas jieties metėjo ranką, duodavo jam didesnę svirties jėgą.Taip pat randama retušuotų titnago gremžtukų, su kuriais žmogus lupo gyvulių odą, gamino sau kailinius drabužius bei grandė medinius ginklus. Turėjo taip pat netašytų akmens “kūjų” skaldyti titnagui ir kaulams. Nors pilnų duomenų apie gyvenvietes nerasta, spėjama, kad žmonės gyveno pusiau žemėn įkastose palapinėse.Iš mažo akmens įrankių inventoriaus, kuris yra vienintelis ankstyviausio žmogaus Amerikoje liudininkas, sunku ką spręsti apie buvusią socialinę santvarką, bet spėjama, kad medžioklė didžiuliu mamutu bei laukiniu Jog musų tautos didybę atsklei-- - - azia kiti. Taigi ir si lemtingą įvy-jaučių buvusi bendra.Klimato pasikeitimas kį, pakeitusi netik Lietuvos, bet ir visos Europos veidą, aprašė, Kaikurios šių ateivių grupelės savo raštui suteikdamas literatūrinę formą, rusas. Ir tenka stebėtis, kad jis tai padarė netik su gilia simpatija lietuvių tautai, bet ir su tinkamu jos pažinimu istorinio gyvenimo būdo. Ir var- Prisitaikindamos prie naujos ap- gu, ar lietuvis autorius būtų ge- linkos, šios grupelės pradėjo riau padaręs. Ji žavi garbingi rinkti visokeriopas miltingas sėk- lietuvių tautos ir jos vadų žygiai, las, giles ir riešutus. Iš randamų jis grožisi Lietuvos dangaus mė- akmeninių grūstuvių spėjama^ lyne, banguojančiais ežerais ir kad gal būta gaminta savotiška upėmis. Šiuo atžvilgiu jis gali duona.Pagaliau prieš 11.000 metų, kaip rodo jūros gręžiniai, staiga

apsistojo šiaurės Amerikos pietvakariuose, didžiojo baseino srityse, kur klimatas buvo sausesnis negu lygumose ir nebuvo straublinių bei kanopinių gyvulių.
būti pavyzdžiu ne vienam tremties lietuviui, o ypač jaunuoliui, praradusiam savo tautinį senti- temperatūra žymiai pakilo, ir le- mentą bei savigarbą. Ir tokių sve- dynai pradėjo trauktis. Sąlygos! timtaučių rašytojų, pamalusiųnuodugniai pasikeitė ir daugelis didžiųjų Amerikos žinduolių išnyko." Nors žmogus laikinai ir prarado savo pastovius išteklius, ilgainiui jam atsivėrė platesni horizontai. Tai pastebima iš įvairesnių bei tobulesnių Įrankių radinių, iš palinkimo i sėslumą bei iš nuodugnesnio aplinkos gyvūnijos naudojimosi. Bet čia jau prasideda naujas šiaurės Amerikos proistorės etapas.

Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas1958 m. buvo Įsteigti Aukštieji tų, kurie gyvena ne Čikagoj ir, Pedagoginiai Lituanistikos Kur-!pagaliau, net ne JAV-bėse, bet 

T/'ir'klr TrAlinii 4 X +11 ' Irii v IziflIT* T'i 1 o Ai o a nnomisai Čikagoje. Kiek vėliau iš tų kursų išaugo Pedagoginis Lituanistikos Institutas. Tai, galima sakyti, pasiryžėlių mūsų intelektualų sutelktinis darbas.Pedagoginio Lituanistikos Instituto tikslas yra dvejopas — rengti lituanistinių dalykų dėstytojus lietuvių išeivijos mokykloms ir lituanistinių dalykų lektorius toms gyvenamojo krašto mokymo Įstaigoms, kur tokie dalykai dėstomi. Antruoju — PL Institutas siekia ugdyti lietuvių kultūrinės veiklos darbuotojus. Šių tikslų Institutas siekia dvejopu būdu: akivaizdiniu ir neakivaizdiniu einamųjų dalykų dėstymu. * *Atkreiptinas dėmesys tų asmenų, kurie galėtų ir norėtų studijuoti neakivaizdiniu būdu, atseit,

BALETO
darbas pradedamas š.m. rugsėjo 17 d. 
Liet Namuose (įėjimas iš Dundas gt).

ALĖ RŪTA, “Draugo” literatūros premijos laureatė, atstovaus Lietuvių Rašytojų Draugijai literatūros vakare, kuris įvyks Toronto Prisikėlimo salėje rugpjūčio 30 d., penktadienį.
K. GK1GAITYTĖ - GRAUDIENĖ, “Draugo” poezijos 1963 m. laureatė, Liet. Rašytojų Dr-jos rengiamame literatūros vakare skaitys naujausius savo kūrinius.

Svetimtaučio dovana lietuviams ^2,LSI?KASIS žALG,KI°Vytautas Didysis ir jo nuopel- rio gynėjas, augštų principų • Vienu žodžiu, šis veikalas, tu- žmogus, kartais net labai žavusjretų tapti viena labiausiai pagei- kryžiuotis gi — tarytum pikto į daujamų knygų lietuviškoje len- ikūnijimas: plėšrus, savanaudis, ■ tynoje. Ji yra "didelė svetimtau- niekšiškas. Atsimintinas pvz. ne- j čio autoriaus dovana lietuvių tau- valyvasis kryžiuotis Braunsvei-; tai ir turėtų tapti mūsų visti tar- gas ir didvyriškoji lietuvaitė pusavia dovana įvairiomis progo- Skirmuntė arba taurusis prancū- mis: vardadienių, gimtadienių, zų riteris. Ir nieko čia nėra per- • sužiedotuvių ir pan. Ji ypač tiri- dėta: visas ano meto Lietuvos ka padovanoti angliškai kalban- gyvenimas su visomis jo aspira- tiems draugams..cijomis ir įvykiais yra istoriškai Prie knygos pridėti paaiškini- pagrįstas. mai sudaro įspūdį lyg kad antAkcija- yra viena iš šio veikalo. didelio paveikslo užkabintum dar stipriųjų pusių. Čia mažai filoso- mažą paveiksliuką, kuris, tačiau, fuojama, o daug veikiama. Dėl į padeda suprasti didįjį paveikslą.
THE BATTLE OF GRUNWALD. 

An historical novel. Original writ
ten ir Rusian language by Ivan 
K. Sokolnikov. Abridged Lithua
nian version by J. Sužiedėlis. Libe
ral English translation with pro
logue and epilogue by Julius Jonas 
Bielskis. Lithuanian Days Publi
shers. Price S3.00 A. K.

nai savo kraštui yra tokie didūs, kad jų literatūrinis atskleidimas pasauliui yra netik socialinė ir kultūrinė, .bet ir propagandinė būtinybė. Dėlto su džiaugsmu sutinkame J. J. Bielskio “Žalgirio mūšio” vertimą į anglų kalbą. Kultūrinių vertybių atidengimu didžiojoj dvasinėj rinkoj mąža tauta įgyja garso, simpatijų ir moralinės paramos gal net daugiau, kaip politiniais ar kitokiais žygiais. Tik atsiminkime Sibiro lietuvaičiu maldaknygę!šį romaną parašė rusų rašytojas J. K. Sokolnikov 19 šimtmetyje. Gyvenime dažnai atsitinka,

Lietuvą, arba joje bent j ieškojusių kūrybinės ugnies mes tupėjome nemaža. Vadinasi, mūsų tautoje esama vertybių, kuriomis susižavi kiti, o patys dažnai jas leidžiame pro pirštus.Veikalo fabula sudaryta iš kontradikcinių situacijų, kurių didžiaisiais veikėjais yra lietuviai ir jų draugai iš vienos pusės ir kryžiuočiai — iš antros. Lietuvis čia pavaizduotas kaip ge

kur nors kitur plačiame pasaulyje. Į Institutą jie gali registruotis ir Įstoti betkuriuo laiku, nes semestrinė einamųjų dalykų programa gali būti nederinama su kalendoriniu semestru. Lektorių nurodytus darbus studentai gali atlikti, prisiderindami prie savo individualaus laiko ir aplinkybių.Adresas: Pedagoginis Lituanistikos Institutas, 5620 S. Claremont Ave., Chicago 36, Ill., USA.Studentus, kurie dėl rašomųjų darbų terminuotumo ar dėl kitų priežasčių pradėtąjį darbą buvo priversti nutraukti, Institutas, savo oficialiu pranešimu nr. 2, kviečia tą darbą tęsti toliau.Pedagoginio Lituanistikos Instituto prezidentas yra dr. Petras Jonikas. Neseniai Įvykusiam lek- torių tarybos posėdy vietoj prof.* docentai J. Lebedys ir J. Palionis; dr. A. Liaugmino Instituto rėk-' tyrinėjimo rezultatus žada paskelbti toriumi išrinktas lektorius kun.(universiteto moksliniuos darbuos, šis dr Vyt. Bagdanavičius, MIC. Ta-'rankraštis Sali būti ankstesnis už 
- - ■ ..................... ! 1547 metais išleistą pirmą lietuvišką

knygą — M. Mažvydo “Catechismu- 
sa Prasty Szadei”.

KLAIPĖDOS OPEROS MĖGĖJU 
teatras P. Mascagni “Cavalleria rus- 
ticana” premjera paminėjo savo veik
los pirmąjį dešimtmetį. Savo repertu
are teatras turi P. Čaikovskio “Eu
genijų Onieginą”, G. Verdi “Travia-< 
tą” ir A. Klenickio operą “Prie Ne
muno”. Teatro branduolį sudaro inž. 
A. Kosmočiauskas, medicinos sesuo 
F. Mataitienė, mėsos kombinato tar
nautoja V. Kubilienė ir kt.

GINTARO MUZĖJUS PRADĖJO 
VEIKTI Dailės fondo kūrybos namų 
dviejose salėse Palangoje. Pirmojoje 
salėje lankytojai supažindinami su 
gintaro isterija, senaisiais jo dirbi
niais. čia pavaizduota, kaip iš medžių

me pat posėdyje neakivaizdinio kurso direktoriumi, kurio pareigas ėjo Domas Velička, išrinktas lietuvių k. lektorius Ignas Serapinas. Tas pareigas naujasis direktorius pradės eiti nuo š. m. rugsėjo 1 dienos.Instituto Globos Komiteto iždininko pareigas šiuo metu eina kun. dr. J. Kubilius, SJ. Instituto sekretorius yra Aleksandras Dundulis.Instituto lektoriais gali būti asmenys, baigę augštąji mokslą magistro ar daktaro laipsniu. Jie sudaro Instituto lektorių tarybą, kuri kviečia ir atleidžia lektorius, renka Instituto vadovybę.
Pr. Alšėnas 

to jis turėtų turėti pasisekimui angliškai skaitančios visuomenės tarpe. O ir mūsų tremties jaunimui jis turėtų būti patrauklus ir daryti pozityvios Įtakos, nes knygoje yra sutelkta nemaža kaip tik to elemento, kuris jaunimą žavi, užburia ir praturtina jo tautinę dvasią.
S. PRAPUOLENYTĖ - BUNKER
Šiaurės pašvaistė

★ .Dar vėlyva naktis ir saulė nesikeisIš sidabrinio guolio ilgas valandas ...Dangaus augštybėje tebespindi solo Šiaurės žvaigždė.Abipus kelio — ekspansija tylinčio miško.
Šitaip vilioja Šiaurės Magnetinė Trauka, Grožio, Vienatvės ir Tylos Neužslopinamas ilgėjimas — Bekraštės sniego platumos — Pasitikėjimas savo galia — Kova, laimėjimas — mirtis... Grumtynės su elementais.Didysis Bandymas — žmogaus didybė ir menkystė Po Arktikos dangum.
Eremito rojus.Ekspansija vėsaus, uolas skalaujančio vandens, Platybė upių, akmens vaga Nešančių vandenis į ežerų marias;Tankios," tamsios girios, klampios pelkės, Kuriose pūsta šimtamečiai kelmai. Žmogaus nesudrumstoj tyloj, čionai lokys, briedis ir stirna Išsiveda mažus be baimės, čia saulei nusileidus, šiaurės pašvaistė dažo purpuro spalvom Vandenų uolas ir tamsų, tylinti mišką.
Ko neviliojo šiaurės Magnetinė Trauka?Didysis Bandymas — po Arktikos dangum?French River, 1963 m., liepos mėn.

O. MATUSEVIČIŪTĖ, V i n i a u s 
mokslinės bibliotekos darbuotoja, 
1503 m. Strasburge išleistos knygos 
“Tractatus sacerdotalis” paskutiniame 
puslapyje užtiko ranka užrašytą lie
tuvišką tekstą, kuris, sprendžiant iš 
kalbos, ortografijos ir rašto pobūdžio, 
priklauso XVI a. viduriui. Tekstas ra
šytas lietuvių rytiečių (dzūkų) tarme. 
Jame yra daug vertingų žodžių lietu
vių kalbai nagrinėti. Tekstą tyrinėja

Prie knygos pridėti paaiškinimai sudaro Įspūdį lyg kad ant

Gyvenimas filmuose

Spencerio šeimos kalnas
KORNELIJUS BUČMYS, OFMPasinaudodamas Earl Hammer, Jr., romanu, filmų gamintojas Delmer Daves pats paruošė tekstą ir surežisavo filmą “Spencer’s Mountain”. Įvykių eiga perkeliama iš romane aprašytos Blue Ridge srities į Grand Te- tons kalnus Wyoming valstijoje. Iš amerikietiškos kasdienybės iškerpant trijų kartų gyvenimą, romane buvo stengiamasi paprastai bet nuoširdžiai pavaizduoti keletą idėjų — prisirišimą prie savo žemės, šeimos solidarumą, meilę mokslui, tėvų ir vaikų tarpusavį pasiaukojimą ir pan. Visdėlto Hollywood© pramonės stiliumi šis filmas taip išgražintas išoriniu puošnumu ir atskiestas pigiu sentimentalizmu, kad gerokai nutolsta nuo įtikinančios realybės.Senelis Spencer, stiprybės dienose įsigijęs kalną, pavadino jį savo vardu. Metų naštai slegiant pečius, jis padalina nuosavybę devyniems sūnums, kurių astuoni nuosavybę parduoda, išskyrus Clay Spencer, kurs ištikimai įsitvirtina tėvo palikime ir gyvena ten kartu su žmona ir devyniais vaikais. Spencer šeimos istorijoje artėja didelis įvykis — vyriausias sūnus Clayboy baigia augš- tesniąją mokyklą. Tai toks laimėjimas, kurio ikišiol dar nepajėgė pasiekti nė vienas Spencer šeimos narys. Mokytoja, pastebėdama Clayboy gabumus moksle, rekomenduoja jį augštesnėms studijoms. Kliūčių netrūksta — vienintelė dar laisva stipendija vietos universitete tik protestantų teologijos skyriuje. Pusgirčiame stovyje pasirašęs įstojimo prašymą, tėvas Spencer, iš tolo vengiąs bažnyčios, vėliau pagal sutartį yra priverstas eiti kiekvieną sekmadienį į, pamaldas, nes tik su ta sąlyga vietinis pastorius sutiko sūnų pamokyti reikalaujamos lotynų kalbos.Vasaros metu senelis žūva prislėgtas virstančio medžio. Vėliau tėvas, nerasdamas kito būdo sudaryti lėšų sūnaus išmokslinimui, parduoda dalį žemės, ant kurios jau buvo pradėjęs statyti žmonai seniai pažadėtą naują na-

boy sudedamos visos šeimos viltys.Taigi, iš turinio atrodytų, kad filmas vaizduoja šeimos gyvenimą Įvairiuose jo aspektuose ir kaip toks turėtų tikti visiems šeimos nariams. Visdėlto reikia labai griežtai pastebėti, kad tiek dialoguose, tiek pačioje vedamoje mintyje apstu perdėto realizmo ir šiurkštumo. Nenuostabu, kad nugeriąs ir dažnai keikiąs tėvas netiesiogiai ir savo vaikus išmoko gausaus keiksmų repertuaro. Kaimynų duktė Claris tiek žodžiais, tiek veiksmais stengiasi išprovokuoti daugiau prie knygų užsidariusį Clayboy.Neminint kaikurių banališku- mų ir vulgarumų, filme nestokojame ir nenuoseklumų. Neįmanoma * suderinti Spencer šeimos neturto, nepajėgiant net nupirkti sūnui mokyklos baigimo iškilmių žiedo, kai tuo tarpu sudėtingi virtuvės indai ar saliono madingi baldai visai nesudaro vargingos šeimos vaizdo. Tėvas atranda pinigų nugėrimams ir kortavimui, o motina filmo eigoje turi progą pademonstruoti eilę naujų ir puikių drabužių — tai irgi nesiderina" prie verkšlenimų. Negrė dainininkė, mokyklos užbaigimo iškilmėse dainuojanti “America the beautiful”, atrodo lyg iš debesų nukritusi. Nei apylinkės gyventojų tarpe, nei filmo eigoje daugiau nesimato nė vieno spalvoto veido.Su giliu artistiniu pajutimu Henry Fonda išpildo sudėtingą tarpais pakeikiančio, bet visuomet savo gausia šeima nuoširdžiai besirūpinančio tėvo vaidmenį. Motinos rolėje matome Maureen O’Hara, gi sūnaus Clayboy — James MacArthur, šalutinėse rolėse su malonumu stebimas filmų veteranas Donald Crisp, kaip senelis Spencer. Dar tik debiutante ekrane Mimsy Farmer sukuria gal kiek perdėtai užakcentuotą jaunos-ir nenurimstančios gundytojos charakterį. Labai gražios spalvotos fotografijos, atliktos Grand Teton tautiniame parke.Filmas toleruotinas tik subren-mą. Į mokslan išvykstanti Clay- dusių žiūrovų publikai
Kultūrinėje veikloje

SOL. L. ŠUKYTĖ rengiasi naujiems 
koncertams: Toronte PLB seimo metu, 
Niujorke, Ročestery ir kt. lietuvių ko
lonijose.

ARCHITEKTO LAURYNO STUO- 
KOS-GUZEVIČIAUS 210-tąsias mirties 
metines prisimena “Tiesoje” architek
tūros mokslų kandidatas Ed. Budrei- 
ką. žymiausių jo pastatų tarpe yra 
Vilniaus katedra, Verkių rūmai, Vil
niaus miesto rotušė, Čiobiškio rūmai, 
gyvenamieji namai Vilniuje Muzėjaus 
gatvėje, Rokiškio rūmai ir eilė kitų 
pastatų, čia tenka priminti, kad ko
munistai jau spėjo nuvertinti L. Stuo- 
kos-Guzevičiaus atminimą, iš jo gra
žuolės Vilniaus katedros padarydami 
paprasčiausią paveikslų galeriją.

J. MACKIEVICZ, lenkas, parašė ro
maną “Road to Nowhere” (išvertė L. 
Sapieha). Jame vaizduojami II D. ka
ro įvykiai Lenkijoj ir Lietuvoj, 
leista Britanijoj Collins - Harvill.

ŽEMAIČIŲ LIAUDIES MENO 
rodą buvo atidaryta Druskininkų 
rorte. Medžio skulptūrėles, kerams 
kos, gintaro ir medžio darbus išstatė 
120 liaudies meno mėgėjų. Tai įvai
rių profesijų žmonės: kolchozininkas 
A. Jonušas iš Skuodo, Klaipėdos mi
licijos autoinspektorius J. Kranevi- 
čius, kolchozo račius V. Radavičius 
ir k t. Dalis parodos eksponatų buvo 
skirta “religinių prietarų demaskavi
mui”.

saky susidarė gintaras. Šioje salėje 
taipogi yra įdomi gintaro su įstrigu
siais jame vabzdžiais kolekcija, nese
niai prie Pervalkos rastas gintaro lo
bis, neolito ir geležies amžiaus ginta
ro dirbiniai. Specialiuose žemėlapiuo
se paženklintos vietovės, kuriose ran
dama gintaro Lietuvoje, Pabaltijyje 
ir visame pasaulyje.

Antroji salė skiriama meniškiems 
gintaro išdirbiniams, literatūrai apie 
gintarą. Čia taip pat išstatyti mūsų 
dailininkų, gintaro apdirbimo spėcia- 
listų, portretai. Gintaro muzėjų įren
gė Vilniaus valst. muzėjaus bendradar
biai, pasinaudodami arch. J. Masalskio 
paruoštu projektu.

JONO MARCINKEVIČIAUS 10 me
tų mirties sukaktis buvo paminėta Vil
niaus Rasų kapinėse. Rašytojo kapą 
aplankė J. Paleckis, T. Tilvytis, J. 
Baltušis, V. Mozūriūnas, E. Matuse
vičius, A. Miškinis ir kiti rašto drau
gai. Gėlių puokštes ant jo kapo padė
jo Vilniaus pionierių atstovai.

ŽYGIMANTO SENOJO IR ŽYGI
MANTO AUGUSTO laikų sidabrinių 
monetų lobis aptiktas “Draugystės” 
kolchozo laukuose. Trakuose, kasant 
pamatus namams, rastas molinis in
das su 10 kg. varinių monetų, pri
klausančių XVII a. antrajai pusei. 
Abu radiniai perduoti Trakų muzėjui.

K. OSTRAUSKO du vieno veiksmo 
yeidinimai išeina atskiru leidiniu. 
“Pypkė”, pirmą kartą spausdinta 1954 
m. “Literatūros Lankuose”, yra sti- i 
listiškai pertvarkyta.

ESTŲ RAŠYTOJAS ROBERT RAID 
(slapyvardė) parašė knygą “Wen die 
Russen kommen” — Kai rusai ateina. 
Tai aprašymas kas dėjosi Estijoje 
1940. VI. 15 — 1941. VIII. 28. Po II 
D. karo neatsirado Vokietijoje lei
dykla, kuri sutiktų tą knygą išleisti. 
Vėliau ji buvo Freiburge išleista, bet 
jos platinimas kaikuriose Vokietijos 
vietose uždraustas. Tik vėliau, atslū
gus susižavėjimui sovietais, ši knyga 
keliomis laidomis buvo išleista.

Panašūs reikalai ir su mūsiškės B. 
Armonienės — dr. A. Nasvyčio kny
ga “Palik ašaras Maskvoje”. Nors toji 
knyga jau išversta į 6 kalbas, bet 95 
% Amerikos knygynų nepriima jos 
platinti, nes Amerikos politika nenori 
erzinti rusų.

KOMP. V. BACEVIČIUS, gyv. Niu
jorke, išrado naują būdą užrašyti gai
das; jį pavadino “Graphieque”. Šis bū
das leidžiąs kompozitoriui labai greit 
užrašyti kūrybines mintis, o paskui 
galima tuos įrašymus pervesti į pa
prastas gaidas. Tai tarytum muzikinė 
stenografija — greitraštis.

ŠIEMET SUKAKO 100 metų nuo 
Ksavero Vanagėlio gimimo ir 25 m. 
nuo jo mirties. Jis gimė 1863 m. ba
landžio 27 d. Kalesnykų kaime, Simno 
valsč., Dzūkijoj. Mirė Varšuvoj 1938 
m. birželio 15 d. Visiems lietuviams, 
o ypač senesnės kartos žmonėms, yra 
labai gerai žinomas Vanagėlio parašy
tas ir jo pirmasis eilėraštis “Kur ban
guoja Nemunėlis”. Autorius jį sukūrė 
1883 m. ir atspaude “Aušroj”. Sis jo 
kūrinys plačiai buvo pasklidęs liau
dyje ir jaunimo tarpe buvo mėgia
miausia daina. Kaip mokytojas Ks. 
Vanagėlis yra kūręs ir vaikams. Be 
apysakų, eilių, pasakėlių, jis yra pa
rašęs elementorių, skaitymų knygą ir 
pan.

PROF. DR. VYT. J. BIELIAUSKAS, 
Xavier un-to, Cincinnati, Ohio psicho
logijos dėstytojas, su paskaitomis da
lyvavo psichologų konferencijoje Tu- 
lūzoje ir Milane, Būdamas Romoje 
per Vatikano radiją kalbėjo į Lietuvą.

PROF. R. SAELEY, kuris Čikago
je, Los Angeles ir kitur lietuviams 
skaitė lietuviškai mokslines paskaitas, 
nuo rugpjūčio mėn. pradeda profeso
riauti Buffalo un-te. Profesoriaus žmo
na yra lietuvaitė poetė Sadūnaitė, o 
jis pats — anglas, tačiau išmokęs ge
rai lietuviškai ir ėmęs reikštis lietu
viškoje veikloje. Pr. Al.

L. K. MOKSLO AKADEMIJOS SU- 
VAŽIAVIMO DARBŲ V TOMAS bai- 
giamas ruošti ir pasirodys viešumoj 
šį rudenį. Redaguoja kun. prof. A. 
Liuima, SJ. Išleidimą finansuoja 
kun. J. Karalius. IV t. finansavo prel. 
Pr. Juras, o V t. išleisti paaukojo 
$500.

Iš-

pa
kil

Atsiųsta paminėti
Metmenys, nr. 6. Jaunosios kartos 

kultūros žurnalas. Redaguoja dr. Vy
tautas Kavolis, The Defiance College, 
Defiance, Ohio; admin. Ramojus Vai- 
tys, 615 Hinman Ave., Evantson, Ill.; 
leidžia “Metmenų” bendrovė. Turiny
je: Liūnės Sutemos, Balio Rukšos ei
lėraščiai; Mariaus Katiliškio “Pilis 
naktyje ir iš toto”; Rimvydo šilbajo- 
rio “Tikrovės dimensijos Henriko’Ra
dausko poezijoje”; Juozo Pivoriūno 
“Čiurlionio legenda”; Jono Vėlaikio 
“Naujos apraiškos sovietinėje rusų 
literatūroje”; M. Gimbutienės “Baltų 
gyvenamieji plotai pagal upėvar
džius”; H. Nagio “Trečiasis Šlaito vi
zitas” ir visa eilė rašinių kitomis kul
tūrinėmis temomis.

Bendradarbis, nr. 8. N. Pr. M. Ma
rijos seserų vienuolijos rėmėjų žur
nalas, Putnam, Conn., USA.

Kibirštėlės, nr 2. XX mergaičių 
stovyklos, Putnam, Conn., leidinys, 
skirtas stovyklautojų įspūdžiams, nuo
taikoms ir atsiliepimams.

ACEN News, nr. 97-99, gegužis-lie- 
pa. Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
leidinys, nagrinėjąs minėtosios organi
zacijos antisovietinę veiklą JAV ir Eu
ropoje. Leidžia Press Bureau of AC 
EN. 29 W. 57 St., New York 19, N.Y., 
USA.

Problems of Communism, vol. XII, 
no. 3, May-June. JAV Informacijos 
Agentūros leidinys, 1776 Pennsylvania 
Ave., N.W. Washington 25, D.C., USA.



Mann & Martel
2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8.900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų, (mokėti tik 
$1.100.

ANNETTE — RUNNYMEDE
$U00 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 

□amas su vieta mašinai statyti, 2 
virtuvės, dideli kambariai, kietos 
ir gražios grindys. Viena atvira sko
la 10 metų. Pilna kaina $11.900.

Tel. RO 2-8255

SWANSEA — BLOOR
$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 

6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 

augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga-

HIGH PARK — INDIAN RD.
$7.500 įmokėti, 17 kamb. — 4 at

skiri butai, vandens šildymas. Be 
to, trys garažai su privačiu įvažia
vimu. Pirmame augšte 6 kambariai. 
Pajamų $290 mėn. plius laisvas bu
tas savininkui. Geras pirkinys.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

DR. K. ŽYMANTIENEI IR DUKRELEI

reiškia nuoširdžią kolegišką užuojautą

dėl vyro ir tėvo mirties —

T Ontario lietuviai odontologai ir medikai

Reiškiame gilią užuojautą

ALGIUI IR IRENAI ŽEMAIČIAMS

netekus mielo sūnelio a.a. EDUKO

ir kartu liūdime —

Jonas ir Sofija Tumosa 
Liudas Vyšniauskas

A. t A.
EDVARDUI ŽEMAIČIUI mirus,

- jo tėvus Ireną ir Algirdą Žemaičius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

M. V. Kriščiūnai

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš l psL)

Raud. Kinijos vadas ir kartu 
komunistų partijos galva Mao- 
tsetungas jau duoda direktyvas 
savo partijai. Jose, pasisakęs 
prieš rusų Chruščiovą, pareiškė, 
kad perima vadovavimą visų spal
votųjų. Taigi, jis nori vadovauti 
Azijos ir Afrikos komunistams. 
Pasak jo, rusai pardavė JAV visų 
spalvotų žmonių reikalus. Sekan
tis žingsnis bus JAV pašalinimas 
iš Azijos kontinento. Anot jo, 
“komunizmas nėra meilė; tai yra 
kūjis sunaikinti priešams”. Į pa
saulio užkariavimą galinti vėsti 
tik kova bei karas”.

Portugalija yra pasiryžusi iš
laikyti savo kolonijas Afrikoje. 

Taip pranešė Portugalijos nūn. 
pirm. Salazaras. Tam reikalui jis 
ruošia tautos plebiscitą, kuriame 
dalyvaus ir pati portugalų tauta 
ir kolonijos. Afrikos kolonijos 
esančios sudėtinės dalys pačios 
Portugalijos. Jis kaltino Sov. Są
jungą, JAV ir Afrikos naujas 
valstybes juoduoju nacionalizmu.

Maskvos oficiozas užsipuolė JA 
Valstybes ir Kanadą už pasirašy
mą sutarties dėl atominių ginklų 
priėmimo. Pasak laikraščio, tai 
yra iššūkis žmonijai, siekiančiai 
taikos.

Rumunija ilgokai delsusi nu
tarė Sov. Sąjungos - Kinijos 

ginče prisidėti prie sovietų. Pa
laiko naujai sudarytą su Vaka
rais sutartį ir smerkia kinus dėl 
jų opozicijos šiai sutarčiai.

Alžerijoj stiprinasi ir toliau 
dabartinis premjeras Ben Bella. 
Jis yra savo draugų, apkaltintas 
diktatūra, netiksliomis išlaido
mis ir menku administravimu. 
Daug jis jų pasodino į kalėji
mus. Artimas jo draugas, pagel- 
bėjęs jam įkopti į valdžios kėdę, 
parlamento pirm? Abbas atsista
tydino iš pareigų ir išvažiavo į 
užsienį.

Sukilėlių veikla Haiti vėl atgi
jo. Vyriausybė pasiuntė stiprius 
kariuomenės dalinius į kalnuotas 
krašto sritis, kur esą pasislėpę 

1500 sukilėlių.
P. Vietname vyksta budistų 

i demonstracijos prieš prezidento 
! Ngo Dinh Diem vyriausybę, kuri 
esą nepaisanti religinės lygybės. 
Penki budistų vienuoliai protesto 
ženklan susidegino. Prez. Diem 
vra katalikas.

Berlyno sienai 
dveji metai

Rugpjūčio 13 d. suėjo 2 metai 
nuo garsiosios Berlyno sienos 
pastatymo. Per tą laiką V. Vo
kietijon perbėgo 16.456 pabėgė
liai. Iš jų 1304 buvo Rytų Vokie
tijos policijos pareigūnai arba ka
riai. Bėgant per sieną buvo nu
šauti 65 pabėgėliai. Tas skaičius, 
žinoma, yra didesnis, bet vaka
riečiams jis nežinomas.
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Mielus IRENĄ ir ALGĮ ŽEMAIČIUS, 
mylimam sūneliui Edukui mirus, 

jų gilaus skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame —

J. B. E. Stankaičiai

Niagara Falls. — Viena aludė 
mėgino pardavinėti alų ne bon- 
komis, bet jardais, panaudoda
ma senoviškus stiklus, kurie sa
vo išraitymais primindavo seno
višką pypkę. LCBO šią operaciją 
sustabdė, nes į toki stiklą tilpda
vo iki 3 bonkų alaus.

ALGIUI ir IRENAI ŽEMAIČIAMS, 
mirus jų sūneliui Edukui, 
gilią užuojautą reiškia —

J. M. Karkos
B. S. Matulevičiai

Liūdėdami a.a. mūsų brangaus sūnelio Eduko, nuošir
džiai dėkojame-visiems užjautusiems mus skausmo valando
je. Dėkojame: T. pranciškonams, lankiusiems ir globoju
siems Eduką ligoninėje bei suteikusiems jam paskutinius 
patarnavimus; visiems aukojusiems šv. Mišias, atsiuntusiems 
gėlių ir visiems giminėms, artimiesiems bei pažįstamiems 
už lankymą laidotuvių namuose ir palydėjusiems i amžino 
poilsio vietą — kapines.

Visiems nuoširdi padėka.
Nuliūdę — Irena ir Algis žemaičiai

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, bizniu.
APARTAMENTINIS NAMAS, 6 butų, 6 metų senumo prie geriausio su

sisiekimo. Pilna kaina $54.000. Metinės pajamos $8.500.
80 AKRŲ PIENO ŪKIS, $500 mėnesinių pajamų. 10 akrų miško, 11 kam

barių gyv. namas ir kiti reikiami trobesiai, prie pat 9 kelio arti Orange
ville, Ont $190 taksų. Parduodamas dėl senatvės.

BLOOR — JANE. $2.000 įmokėti, Mūrinis, 6 kambarių namas, 2 virtu
vės. Kaina $12.000.

DUNDAS — DOVERCOURT. $1.000 įmokėti, atskiras, 2-jų augštų, 8 kam
barių namas; garažas. Kaina $13.000.

180 AKRŲ ŽEMES ŪKIS. Geri trobesiai, pro ūkį teka didelė upė. 65 my
lios nuo Toronto. $17.000.

HIGH PARK. 18 kambarių namas. Kaina $14.000.
Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtų ir sąžiningą patarimą.

Dr. Pr. Ancevičius su savo se
serimi iš Čikagos lankėsi Toron
te. Neseniai jis buvo Otavoje, 
kur viename kanadiečių klube 
skaitė paskaitą apie komunizmą, 
išsamiai nagrinėdamas rusų-ki
niečių santykius. Lankydamas lie
tuvius dr. Pr. A. renka aukas 
“Naujienų” mašinų fondui.

NERINGOS JŪRŲ SKAUTUOS 
TUNTO ŽINIOS

• Tėvų pranciškonų parapija, kuri 
jau globoja kelias organizacijas, ma
loniai sutiko paimti savo globon ir 
Jūrų Skautijos Neringos tuntą.

• Tunto dvasios vadu pakviestas Tė
vas Rafaelis Šakalys, OFM. T.

• I jubilėjinę stovyklą Custer, Mich, 
pirmoji jūrų skaučių-tų grupė išvyks
ta Vin. 17, antroji — vm. 20 ir tre
čioji — VIII. 24 tik savaitgaliui.

• Ps. R. Kuprevičienė paskirta jū
rų skaučių pastovyklės viršininke.

• Jūrų skautai ir budžiai VIII. 14 
turėjo savo sueigą, kurioje aptarė sto
vyklos, jachtos perstatymo ir kitus ei
namuosius reikalus.

Tautinių grupių spektaklis 
įvyks Darbo šventėje — rugsėjo 
1 d. Kanados parodų aikštėje di
džiojoj scenoj nuo 9 vai. v. iki 
10.30 v.v. Organizuoja Toronto 
taut, grupių meno taryba, kuri 
buvo įsteigta burmistro Summer
ville iniciatyva. Dalyvauti spek
taklyje buvo pasisiūlę 1500 asme
nų iš 60 tautybių. Buvo atrinkta 
500 iš 20 taut, grupių. L. Kossar, 
pirmininkaująs tarybai, spaudos 
konferencijoj O’Keefe Centre 
pranešė pagrindines programos 
gaires, o burm. D. Summerville 
pareiškė, kad Toronto miesto 
taryba paskyrė lėšų taut, grupių 
spektakliui.

Taut, grupių sepktaklyje lie
tuviams atstovaus Hamiltono tau
tinių šokių grupė “Gyvataras”, 
vad. G. Brėichmanienės. Jis pasi
rodys pabaltiečių sekcijoj su To
ronto latvių grupe “Didzdancis”. 
Estai šį kartą nedalyvauja. To
ronto “Gintaras” irgi negalėjo 
dalyvauti dėl vasaros atostogų. 
“Varpo” choras užimtas ruoša 
Pasaulio Lietuviu Dienu koncer
tui.

Rašyt. K. Bradūnas su. šeima 
atostogauja Toronto apylinkėse 
pas savo bičiulius p. Mažeikas. 
Jis yra pasižadėjęs dalyvauti li
teratūros vakare rugpjūčio 30 d., 
penktadienį. Be to, kaip vienas 
“Draugo” redaktorių dalyvaus ir 
kituose Pasaulio Lietuvių Dienų 
ir PLB seimo parengimuose.

Inž. dr. A. Kulpavičius su po
nia rugsėjo 1 d. išplaukia Euro
pon, kur išbus apie porą mėnesių. 
Kelionėje yra pasiryžę ypač do
mėtis religiniu menu.

“Varpo” choras sutiko dalyvau
ti ateinančiais metais lietuvių 
dainų šventėje Niujorke pasauli
nės parodos metu. 1965 m. “Var
pas” ketina dalyvauti Čikagoj 
Verdi Requiem pastatyme drau
ge su Čikagos liet, operos choru. 
Tais metais pavergtoj Lietuvoj 
bus minima 25 metų sovietinės 
okupacijos sukaktis, o laisvajame 
pasaulyje bus pagerbti visi ko
votojai prieš sovietinę okupaciją.

Hon. Allan Grossman, buvęs 
Ontario alkoholinių gėralų komi
sijos pirm., paskirtas Ontario 
bausmės įst. ministeriu. Anks
čiau jis buvo ministeriu be port
felio. Pakėlimo proga jis sukvie
tė spaudos atstovus ir pareiškė, 
kad naujo darbo imasi su visa 
energija. Priminė, kad savo poli-. 
tinės karjeros metu pagelbėjo 
10.000 asmenų. Jis išstūmė ko
munistus atstovus: iš Toronto sa- j 
vivaldybės ir Ontario parlamen
to. 1959 m. bandė jį nurungti 
rinkimuose provincijos komunis-į 
tų vadas, bet pralaimėjo.

Sault S. Marie, Ont<
RUOŠIAMĖS LIETUVIŲ DIENAI.: 

— Kaip ir kiekvienais metais, mūsų 
kolonijoje jaučiamas sukrutimas ir; 
pasiruošimas dalyvauti Lietuvių Die- i 
noje. Nors mūsų kolonija nėra gausi,j x tayt

bet šiuo atžvilgiu gali pasididžiuoti, i kuriem pradėjo tarnauti JA v. 
nes iš šios kolonijos nėra buvę metų, j Tain pat pažadėjo rašyti komu- 
kad nedalyvautų dešimt ar daugiau nistiniams laikraščiams JAV-bėse j 
tautiečių. Kaip girdėti, ir šiais metais "Vilniai" ir “Laisvei”. Jis turi! 
ruošiasi apie keliolika tautiečių vykti parašęs naują knyga — šmeižtų 
Į Torontą. " .rinkini apie liet, išeivijos vei-

TUREJOME SVEČIŲ. — Mūsų ko- kėius ‘ K 
loniją aplankė kadaise buvęs mūsų _- 
kolonijos narys Vladas Bakūnas. Jis į 
vra gražiai įsikūręs Pembroke. Ont.

V. S.

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

BLOOR — JANE
Mūrinis atskiras 6 kambarių 
namas ramioj gatvelėj arti 
Bloor gatvės. Garažas ir šo
ninis Įvažiavimas. 'Prašo 
$18.700, pilna kaina, su Įmo- 
kėjimu apie $6.000. Balansui 
viena atvira skola 10 metų.

ISLINGTON — ROTHBURN RD. 
$4.000 Įmokėti, 6 kambarių 
nanch-bungalovas. Išbaigtas 
kambarys rūsyje su atviru 
židiniu. Kilimai salione ir 
valgomam kambary. Gražus 
didelis kiemas apaugęs deko
ratyviniais ir kitokiais me
džiais. Prašo tik $19.000.

Sveikiname Punsko lietuvaitę
MAGDUTĘ GAIDZINSKAITĘ 

ir
ANTANA DAUKŠA, fe fe <

sukūrusius lietuvišką šeimą ir linkime saulėto gyvenimo —
V. J. Aleknavičiai 
O. J. Ažubaliai 
J. Budzeikaitė
A. B. Rickevičiai
B. S. Prakapai

MONTREAL, Que.
“Lito” atostogos jau baigėsi ir 

abu skyriai dirba normaliomis va
landomis (žiūr. skelbimą).

“Litas” yra padaręs raštišką 
pasiūlymą Montrealio Lietuvių 
Klubo vaidybai įstoti nariu. Ta
tai vienintelė Montrealio lietuvių 
organizacija, kurios daugumas 
narių priklauso “Litui”, tačiau 
pats klubas ligšiol visą savo pini
ginę apyvartą tebedaro per kitus 
bankus.

Ateinantiems metams “Litas” 
numato padaryti žymių pakeiti
mų palūkanų mokėjime už indė
lius. Pastoviai laikantiems savo 
santaupas šėrų sąskaitose, žada
ma dividendus padidinti iki 41/2 
% ar net 5%, tačiau juos apskai
čiuoti tik du arba vieną kartą per 
metus. Už depozitų sąskaitas bū
tų mokama, kaip ir dabar, 4% ir 
jos skaičiuojamos kas trys mėne
siai. Kiti bankai už tokias sąskai
tas moka tik 3% palūkanų ir dar 
atskirai reikia primokėti, jei no
ri gauti savo- išrašytus čekius at
gal? “Litas” juos grąžina kas mė
nesį nemokamai. Pr. R.

ALB. MORKUS 
IŠVYKO LIETUVON

Per Montreal! rugpjūčio 14 d. 
Lenkijos laivu “Batory” išplaukė ■ 
i Leningradą Albinas Morkus-i 

i Markevičius: iš ten lėktuvu skris 
į okupuotą Lietuvą. Į Vakarus 

Į jis atvyko' kaip ir kiti tremtiniai, 
bėgdami nuo bolševikų okupaci
jos. Kurį laiką gyveno JAV ir dir
bo kaip ALTos raštininkas. Iš 
tos tarnybos, matyt, išėjo su kar

steliu ir ėmė rašyti neva “apysa
kas”, kerštingai išjuokiančias lie
tuvių išeivijos veikėjus. Jo rasi

zmus pradėjo spausdinti komunis
tinė okup. Lietuvos spauda, či- 

•kagoj pasijuto izoliuotas nuo lie
tuvių visuomenės ir pagaliau ap- 

l sisprendė vykti pas savo “ponus”.

SWANSEA. $7.000 įmokėti ar ma
žiau, gražus 7 kambarių at
skiras mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, 2 vo
nios, garažas su privačiu įva
žiavimu, recreation kamba
rys, balkonas, viena atvira 
skola balansui.

OAKWOOD — ST. CLAIR, $8.000 
įmokėti, originalus 12 kam
barių dupleksas, šiurkščių 
plytų, vandens alyvos šildy
mas, recreation kambarys, 
dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu.

GEOFFREY—HIGH PARK, $7.000 
įmokėti, 12 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadrati
nis planas, vandens alyvos 
šildymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, gauna $334 nuo
mos.

RONCESVALLES — HIGH PARK, 
$8.000 įmokėti, 16 kambarių 
atskiras mūrinis namas, 4 
vonios, 4 virtuvės, vandens 
alyvos šildymas, privatus 
įvažiavimas, atvira skola.

HIGH PARK BLVD. — RONCES- 
VALLES. $10.000 įmokėti, 
atskiras mūrinis 12 kamba
rių dupleksas, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu.

PRINCE EDWARD—KINGSWAY. 
$3.000 įmokėti ar mažiau, 
puikus atskiras mūrinis ban- 
galas, užbaigtas rūsys, gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
gražus didžiulis kiemas.

SWANSEA—SOUTH KINGSWAY. 
$4.000 Įmokėti, atskiras mū
rinis, vienos šeimos 5 kam
barių namas, garažas su pri- 

x vačiu Įvažiavimu, didelis kie
mas, viena atvira skola ba
lansui.

BABY POINT. Apie $4.000 įmokė
ti. 6 kambarių, keletos metų 
senumo atskiras mūrinis na
mas, užbaigtas rūsys, 
tus Įvažiavimas. 20 
skola.

RUNNYMEDE — BLOOR.
įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus atskiras mūrinis na
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
privatus Įvažiavimas.

WINDERMERE — BLOOR, S4.000 
Įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, ultra moder
ni virtuvė, 2 vonios, recrea
tion kambarys, garažas. Pil
na kaina S18.900.

DURIE ST. — BLOOR. $5.000 - 
$6.000 Įmokėti, 7 kambarių, 
atskir. mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandens aly
vos šildymas, garažas, 10 m. 
atvira skola, 2 vonios.

priva- 
metų

S4.500

BLOOR — HIGH PARK AVE.
$5.000 Įmokėti, atskiras mū
rinis 9 kambarių namas. Ke
turi kambariai ir 4 gabalų 
prausykla pirmam augšte, 5 
kambariai ir 4 gabalų prau
sykla antram augšte. Dvi
gubas garažas ir privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $24.- 
900. Galima greitai užimti.

LONG — BRANCH
S8.000 įmokėti arba savinin
kas sutinka keisti į morgičių 
ar namą, 10 butų apartamen- 
tinį pastatą. Virš $10.000 me
tinių pajamų. Pigios nuo
mos. Pilna kaina tik $65.000.

WESTONE
$15.000 Įmokėti, tik kelių 
metų senumo apartamentinis 
pastatas. 15 vieno miegamo
jo ir 6 — 2-jų miegamųjų. 
Viso 21 butas. Virš $25.000 
metinių pajamų. Pilna kai
na $160.000.

KEELE — EGLINTON
$20.000 įmokėti arba savinin
kas priims namą ar morgičių 
kaip dalį įmokėjimo. 34 butų 
apartamentinis pastatas 7 
metų senumo. $38.000 meti
nių pajamų. Pigios nuomos. 
Didelis kiemas. Pilna kaina 
tik $200.000.

JANE — LAWRENCE
S30.000 įmokėti, 4 metų se
numo 25 butų apartamenti
nis pastatas. $32.000 metinių 
pajam. Pilna kaina $195.000.

KINGSWAY — ROYAL YORK RD. 
$25.000 įmokėti, 21 butas, 
gražiausiame vakarų Toron
to rajone. S28.000 metinių 
pajamų. Prašoma kaina 
S185.000.

Be to, turime labai dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404

Pr. (CERBERIS
Darbo tel. LE. 24404 
Namų tel. LE. 5-1584 ? Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Lietuvių skautu veikla
INŽ. DR. ps. A. KULPAVIČIUS pa

ruošė ne tik pastato projektą, bet ir
7 j visus kitus stovyklavietės išplanavi

mus.

INŽ. s. P. ČEPONIS prižiūrėjo ve
damus darbus, o inž. ps. G. šernas rū
pinosi vandens ir kitais sanitariniais 
Įrengimais. Visi skautai-tės, vadovai- 
vės ir tėvai skautininkams inžinie
riams nuoširdžiai dėkingi.

RAMBYNO TUNTO TUNT. v.s. V. 
Į Skrinskas ir tėvų-rėmėjų atstovė L.
Rickevičienė pereitą trečiadieni daly
vavo ir sveikino prel. dr. J. Tadaraus-

biauti su prezidiumu. Registracija turi 
būti atlikta iki rugsėjo 7 d.

ROMUVOS SKAUTŲ-CIŲ STOVYK
LOJ stovyklavo 72 vilkiukai ir skautai 
ir 62 paukštytės ir skautės: per dvi 
savaites štabą sudarė 20 vadovu-vių.

Lietuviškas filmas , tas Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
gaminamas ir darbas jau įpusė-Į m®11®5 seimas. Filmo organizato- 
. _ . . ... __- ____ ’ n i i Y- CTo YY'iinf oi fiVici izienjęs. Iniciatyvos ėmėsi “Verslo” 
sąjunga Toronte. Filmas apims 
kultūrini, visuomeninį, organiza
cinį ir ekonominį Kanados lietu
vių gyvenimą. Jame bus atvaiz
duoti svarbesnieji lietuviškojo 
gyvenimo įvykiai bei asmens. Fil
mas bus garsinis, spalvotas ir mu
zikinis. Meninę priežiūrą bei api
pavidalinimą atlieka dail. T. Va
lius. Jam talkina su technišku są
statu bei bendradarbiais arch. 
Vyt. Petrulis, kuris atlieka tech
ninį filmavimo darbą, lankyda
masis po įvairias Kanados lietu
vių apgyventas vietoves. Filmas 
bus svarbi istorinė medžiaga, nes 
tiksliai atvaizduos dabartinį lie
tuvių gyvenimą. Pagamintas fil
mas bus perduotas Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei, kuri savo 
ruožtu sudarys sąlygas filmą pa
matyti ir kitų kraštų kolonijose. 
Bus filmuojamas ir Toronte vyks-

riai ir gamintojai tikisi visų lie
tuvių paramos. St. D.

Vasario 16 gimnazijai pasiųsta 
107 būrelio inašai S80 už š. m. 
liepos - spalių mėn. Įmokėjo po 
$12: kun. P. Ažubalis. Pr. Gvil
dys, A. Kantvydas, Pr. Krylavi- 
čius iš Kesvick, Ont.; po $10: J. 
Bersėnas iš Mt Brydges, Ont., dr. 
J. Kaškelis; po $6: A. Stepaitie- 
nė ir J. Stanaitis.

Iš būrelio pasitraukė: E. Abro
maitis, E. Senkuvienė ir K. Mo- 
tušis. Jieškoma trijų naujų na- 
rių-rėmėjų. Nors narių skaičius 
sumažėjo, būrelis savo normą iš
pildys. nes liko pasiųsti tik už 
du mėnesius.

Gimnazijos vardu visiems rė
mėjams nuoširdžiai dėkoju.

P. Lelis, būrelio vad.

Royal Globe - 
London-Lancashire

Draudimo Bendrovės —
;Tai junginys:
j Royal Insurance Co. Ltd.. The Liver- ką Įvilktuvių ,proga. 
pool & London & Globe Ins. Co. Ltd., 
The Hudson Bay Insurance Co., The , . , ................
Globe Indemnity Co. of Canada. The čiu dr-ve išvyko į jubilėjinę stovyklą; 
London & Lancashire Ins. Co. Ltd., ved. v.sk.v.sl. G. Rinkūnaitė. Rugp. 21 
Mercantile Insurance Co., Standard 
Marine Insurance Co. Ltd.. The Lon
don Lancashire Guarantee & Accident 
Co.. Mercantile Fire Insurance Co.. 
Law Union & Rock Insurance Co. Ltd.

Gaisras - Automobiliai - Nelaimės
JAS ATSTOVAUJA

Adomonis 
Insurance Agency

*3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

G. RUKŠĖNAS — 768-8640
Lite s-tos Nr. D-752

A. TAMOŠAUSKUI už užbaigimą 
laužavietės, o J. Milland, P. Lingei ir 
Br. Sapliui už stalų ir suolų padary
mą, visi stovyklautojai nuoširdžiai dė
koja. *

RAMBYNO TUNTO ADJUTANTUI 
s. VI. Rusui ir poniai M. Petrulio na- 

TORONTO TATRUOS TUNTO ckan imuose draugai ir bičiuliai suruošė 25 TORONTO ŠATRIJOS TUNTO skau- metų vedybinio jubflėjaus paminėji- 
mą. F.

išvyko 4 vyčiai ir ši savaitgali vyksta 
grupė skautininkų.

NUO RUGPJŪČIO 1 D. PRASIDĖ
JO atstovų registracija Į LSS suvažia
vimą. Suvažiavimui rengti yra sudary
tas prezidiumas, susidedąs iš ps. J. 
Liubinsko, s. M. Jonikienės ir ps. Z. 
Jauniaus. Visi LSS nariai yra prašomi 
ir skatinami nuoširdžiai bendradar-

Atėnai. — Skautų jamboree 
buvo nutarta sekančiam sąskry
džiui, kuris Įvyks 1967 m., pasi
rinkti JAV. Ligšiol ten dar nė 
karto neturėta tarptautinės skau
tų stovyklos.

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 333-4414

Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholme Rd. — tripleksas, atskiras, 
beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

Ponios Tonia 
spėjimai.

daugeliui žmonių yra padėjusi.Ji < _ ....
Tik vienas apsilankymas jus įtikins. 
Atidaryta ištisai visą savaite. Gali
ma atvykti ir be susitarimo.

Tel. 534-5123, 
1393 Dundas St. West, Toronto

District Estate 
Brokers

Montreal Real Estate Board Nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS 

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito KIITAC/r 
Kooperatyve Li f A4O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%. už šėrus — 4,25%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai.: darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

RUSHOLME RD. — COLLEGE, 8 
kamb. mūrinis namas, šilto van
dens šildymas, 3 virtuvės, gara
žas, 1 skola balansui.

10 AKRŲ ŽEMRS prie Toronto ant 
pagr. kelio, arti Milton ir 401 
kelio. Augšta, sausa vieta, Prašo 
$7.500. Anglas savininkas.

V AK. MIESTO DALIES BUNGA- 
LAS, S2.500 įmokėti, 6 dideli kam- 

bariai, mūrinis, asfaltuotas įva
žiavimas, garažas, didelis sklypas, 
13 metų skola iš 4%%, lengvi 
mokėjimai.

GAZOLINO STOTIS, mašinų da
žymas. parodinės patalpos, vak. 
Toronte biznis, kampinė nuosa
vybė, tinka partneriams, garažas

EGLINTON — KEELE, tripleksas, 
mūrinis, atsk., šilto vand. alyvos 
šildymas, 14 kamb. $330 mėn. pa
jamų. Labai gerame stovy.

BLOOR — DUFFERIN, 7 kamb., 2 
augštų, pusiau atsk. namas, įva
žiavimas iš kiemo pusės, savinin
kas gyvena už miesto ribų, turi 
būti parduotas. $1.200 įmokėti, 
prašo $12.900.

QUEEN — DUNN, mūr., atsk. na
mas. 9 did. kamb., 3 virtuvės. 2 
vonios, dvigubas garažas. Puiki 
vieta nuomavimui. $5.000 įmok.

BLOOR — JANE, $4.000 įmokėti, 
7 kamb., 2 augštų, atsk., mūrinis 
namas, šilto vand. šildymas, 2 
modernios virtuvės.

Tarime krautuvių, fauną, vasarviečių, kotelių, motelių įvairiose vietose ir 
ivairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Skaitytojai pasisako VYT. KASTYTIS

OP TOtOHTO ŠYPSENOS
Vaiko burna

DID. GERBIAMIEJI
“T. ŽIBURIŲ” LEIDĖJAI,
Siunčiu Tamstoms visiems nuošir

džiausią padėkos žodį už siuntinėjimą 
mums Tamstų redaguojamo laikraščio 
“Tėviškės Žiburiai”, kurį mums siun
tinėjate nemokamai. Mes jį mielai 
skaitome visi Stoeckeno lagery gyve
ną lietuviai seneliai, ligoniai ir kiti pa
bėgėliai. Nuo š.m. rugpjūčio 15 d. mū
sų Stoeckeno lagerį likviduoja ir mus 
likusius senelius ir ligonius perkraus- 
to į naują namą, kur turėsim žmoniš
kesni gyvenimą, bet mūsų vargai ir 
bėdos nepasibaigs su naujų butų ga
vimu ir liksime toliau taip pat vieni
ši kaip ir dabar. Mums lietuviškas žo
dis bus dar labiau reikalingas negu 
dabar. Todėl nuolankiai prašau visų 
ligonių ir senelių vardu Did. gerbiamą 
administraciją siuntinėti ir toliau 
Tamstų redaguojamą laikraštį.

V. Šukys, PLB Hannoverio 
apylinkės pirmininkas

Skautijos stovyklą, maloniai prašau 
paskelbti tokį pareiškimą:

1. Kaip kad jau anksčiau buvo 
skelbta, jubilėjinė Lietuvių Skautų 
Sąjungos stovykla įvyksta Atlanto pa
kraštyje, netoli Bostono, Manomet, 
Mass, miestelio apylinkėse, š.m. rug
pjūčio 17 — rugsėjo 1 d.

2. Jūrų Skautijos vadovybė ar vadi- 
ja nėra Lietuvių Skautų Sąjungos or
ganas ar padalinys ir neatstovauja

Sovietų Sąjungos spauda š. m. 
kovo 5 d. pirmuose laikraščių 
puslapiuose paminėjo kompozito
riaus Sergiejaus Prokofjevo de
šimtąsias mirties metines. Tačiau 
sovietijos gyventojams nė žo
džiu nepriminta antroji, žymiai 
reikšmingesnė sukaktis: pirmasis 
Stalino mirties dešimtmetis. Tą 
dieną, prieš dešimt metų, akis 
užmerkė kruviniausias sovietinio

DIDŽIAI GERBIAMIEJI,
Ryšum su spaudoje tilpusiu skelbi

mu apie jubilėjinę Lietuvos Jūrų

Lietuvių Skautų Sąjungos interesams, komunizmo diktatorius Josifas
3. Lietuvių Skautų Sąjunga yra Visarinovičius Stalinas.

1918. XI. 1 d. Vilniuje įkurtų skautų-' Sis koncentracinių Sibiro sto
čių organizuotas tęsinys, paskutiniu vykių ir masiniu “valymo” teis
inėtu Lietuvoje veikęs Lietuvos Skau- ,mu ciniškasis autorius susilaukė 
tų Sąjungos vardu, po karo atkurtas net trigubu laidotuvių. Pirmiau- 
įseivijoje ir veikiąs visoj eilej lietuvių sia jam&tekį atsigulti Stiklu gaub- 
gjvenamųjų vietovių dabar. tame karste Lenino mauzolėiuie4. Lietuvių Skautų Sąjungos apim- .tarP^ varste menino mauzoiejuje, 
tyje veikė, veikia ir veiks jūrų skautų 1956^ m. XX-ajame kompartl- 
ir jūrų skaučių vienetai.

Prašau priimti padėką ir kuo ge
riausius linkėjimus.

Jus gerbiąs,
Antanas Dundzila,

Lietuvių Skautų Sąjungos 
tarybos pirmininkas

4. Lietuvių Skautų Sąjungos apim-

visi ėjimai tarptautinės politikos 
scenoje buvo daromi Stalino įsa
kymu. Jo kieta bekompromisinė 
laikysena buvo iššaukusi reakci
ją laisvajame Vakarų pasaulyje. 
Atlanto Sąjunga ir kitos karinės 
grupuotės užšachavo tolimesnius 
Sovietų Sąjungos ėjimus.

Kada esi priremtas prie sie
nos, politinį lankstumą ir inicia
tyvą gali atgauti tik nuolaidų ke
liu. Jau pirmaisiais mėnesiais po! 
Stalino mirties Sovietų Sąjunga' 
atsisakė teritorinių reikalavimų' 
Turkijoje, o liepos 27 d. Kinijos 
komunistus privertė pasirašyti 
karo paliaubų sutartį Korėjoje. 
Sekančiais metais Ženevoje pasi
rašytas Vietnamą padalinęs susi-j 
tarimas, garantuojąs Laoso ir į

Conservatory 
“CMusic Bay d Neeh Dean

SCHOOL OF MUSIC • Ettore Mazzoleni, Principal

RUDENS SEZONAS
PRADEDAMAS RUGSĖJO 3 DIENĄ

PIANINAS • VARGONAI • DAINAVIMAS • KALBĖJIMO 
MENAS • TEORIJA • OPERA • ORKESTRO INSTRUMENTAI 
SPECIALUS KURSAS TALENTINGIEMS STUDENTAMS
KONSERVATORIJOS SKYRIAI VISAME MIESTE
Dėl pilnų informacijų kreiptis:
Registrar, 273 Bloor St. W. (main building) 
ar Supervisor of Branches, 460 Avenue Road2

— 928-3797
— WA. 1-8958

Klinika kapituliuojantiems 
rūkoriams

Vėžio ligos tyrimo centras Buf
falo mieste atidarė specialią kli
niką norintiems mesti rūkymą. 
Pagal Švedijos pavyzdį įrengta
me institute rūkoriams bus duo
dami vaistai, kurie laikinai pa
keis nikotiną, tuo palengvinda
mi kapituliavusio rūkoriaus kan
čias. Po mėnesio vaistų teiki
mas bus sustabdytas. Tikimasi, 
kad šis eksperimentas padės rū
koriams nusikratyti nelemtojo 
įpročio.

Paskutinieji Foster D. Snell 
laboratorijos tyrimai kanadiečių 
cigaretes smalos gausumo atžvil
giu išrikiuoja šitokia tvarka. Fil
trais aprūpintų cigarečių grupė: 
Export “A” — 23.2 mg, Roth
mans King — 22.7, Player’s Fil
ter — 21.4, Black Cat (No. 7) — 
21.2, Gaylord King — 19.5, Du 
Maurier — 15.7, Cameo — 15.3, 
Belvedere — 13.4, Rembrandt

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Dėmesio!
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

— 13.1, Craven “A” — 11.9, Ma
tinee r— 10.2.

Filtrų neturinčios cigaretės: 
Export — 26.5, Player’s Mild — 
24.9, Sweet Caporal — 24.5, 
Player’s Medium — 24.2, Sports
man — 23.3, Buckingham — 
22.3, Philip Morris — 21.2.

Gydytojai spėja, kad didžiau
sios žalos plaučiams kaip tik ir 
padaro į juos Įtraukiamas sma
ilos kiekis. Kiekviename plauty
je yra 750 mil. oro maišelių, su
jungtų su mažytėmis gyslelėmis. 
Jų pagrindinis uždavinys yra or
ganizmui nereikalingas, chemines 
medžiagas susidariusių dujų pa
vidale atnaujinti deguonimi, ku
ris būtinas kiekvienai organiz
mo dalelei. Didelių rūkorių plau
čiuose šie oro maišeliai pasidaro 
nejautrūs; jie sustorėja, trūksta 
jų sienelės. Dėlto, savaime su
prantama, gerokai susilpnėja pa
grindinė šių oro maišelių funkci
ja — aprūpinti organizmą deguo
nimi. Pakankamai neatšviežintas 
kraujas pažeidžia kraujagysles ir 
net pačią širdį. Į kraują patekęs 
nikotinas paspartina širdies pla
kimą, o sparčiau veikiančiai šir
džiai yra būtinas didesnis deguo
nies kiekis. Dėl oro maišelių su
trikimo ir deguonies stokos niko
tinas ją priverčia dirbti virš nor
mos. Sveika širdis pakelia šiuos 
“viršvalandžius”, bet organizme, 
kur pagrindinėse arterijose Įsi- 

‘ vyravusi sklerozė, ji gali neatlai
kyti perdidelio darbo. Taigi, rū
kymas pavojingas nevien tik dėl 
Įtariamo ryšio su plaučių vėžiu, 
bet ir dėl žalos širdžiai bei krau
jo indams. V. Kst.

įjos suvažiavime, vasario 14-25 d., 
naujasis Sovietų Sąjungos vieš
pats Nikita Chruščiovas iškėlė 
asmenybės kulto žalą komparti
jos reikalui. Tai buvo antroji Sta
lino laidotuvių dalis, kai jį pati 
komunistų partija išbraukė iš sa
vo istorijos puslapių. Žemėla
piuose ėmė dingti miestai, pava
dinti Stalino vardu. Vietoje vo
kiečiams atmintino Stalingrado 
staiga atsirado ligšiol niekam ne
girdėtas Volgogradas. Tomis tra
gikomiškomis dienomis prisimi
nė vienas labai paslaugus Kauno 
žydas pirmosios sovietinės oku
pacijos metais savo krautuvėlę 
pavadinęs neįprastai skambiu 
vardu: “Mėsos kombinatas — 
Stalinas”... NKVD tada jį, varg
šelį, privertė baltais dažais už- 
teplioti šio užrašo raudonąsias 
raides, nes juk nepatogu kruvi
nąjį diktatorių vadinti mėsos 
kombinatu...

Nuo pjedestalų virto Stalino 
statulos. Miestų gatvių sąrašuo
se dingo Stalino alėjos ir Stalino 
prospektai. Nakties metu Stali
no lavonas buvo išdangintas iš 
Lenino mauzolėjaus ir trečią kar
tą palaidotas Kremliaus patvory
je. Sic transit gloria mundi — 
taip praeina pasaulio garbė žmo
gui, kuris savąjį sadizmą mėgi
no pridengti politinės galybes 
skraiste. Į šiukšlynus iškeliavo 
odės tėvo, mokytojo, “šviesiau
sios saulės” garbei. Jų tarpe bu
vo ir garsioji mūsų nelaimingos 
poetės Salomėjos Nėries poema, 
kurią, sakoma, ji buvusi privers
ta nukaldinti...

Kietumą pakeičia lankstumas
Stalino mirtis buvo didelis ban

dymas sovietų diplomatijai, nes

Kuba ir komunistinė Kinija
Savo nepasisekimus Chruščio- 

SmESijorneutralumą.“ToliaumėSino užtušuoti raketų in- 
sekė flirtas su Tito Jugoslavija, ^travliuv !.^ia ,1° l.au^e 
pasitraukimas iš Austrijos, Ade-! be,ne Pah didžiausia politine ne- 
nauerio vizitas Maskvoie ir dinlo- > se^me-. JAV, grasindamos karu, 

privertę Sovietų Sąjungą pasi
traukti. Galimas"dalykas, kad Ni
kita dalį raketų paliko Kuboje, 
bet tos, kurias jis išsivežė, iškasė 
bedugnę tarp jo ir komunistinės 
Kinijos Maotsetungo. Kiniečiai 
Sovietų Sąjungą pirmą kartą ap
kaltino kapituliacija Vakarų im
perializmui. Netiesioginiai bar
niai, atgailos ožiu naudojant Al
baniją ir Jugoslaviją, pagaliau 
privedė prie tiesioginio susikirti
mo, o šis, savo ruožtu, Chruščio
vą paskatino jieškoti bent dalinio 
susitarimo su Vakarais. Prieš ke
letą metų vienas amerikiečių 
žurnalistas aprašė pasikalbėjimą 
su sovietų inžinieriumi. Kai jis 
sovietui nusiskundė Kinijos agre
syviais veiksmais, inžinerius pa
reiškė: “Nesuprantu ko jūs, ame
rikiečiai, jaudinatės. Tarp jūsų 
ir Kinijos yra ištisas Ramusis 
vandenynas, o tarp mūsų ir Ki
nijos — tuščias Sibiras”"..

Naujosios sutarties paraštėje
Branduolinių ginklų bandymų 

nutraukimo sutartis neturi dides
nės praktiškos reikšmės, nes abi 
šalys — JAV ir Sov. Sąjunga — 
jų yra pasigaminusios pakanka
mą kiekį žemės rutuliui sunai
kinti. Tačiau šis žingsnis gerokai 
paaštrino santykius tarp Sovietų 
Sąjungos ir komunistinės Kini
jos. Iš Lietuvos gaunamoje ko
munistų spaudoje jau matosi 
prieš kiniečius užsukta propagan
dos aparatūra: “Tiesa” skelbia 
darbininkų ir darbo inteligentų 
laiškus, smerkiančius komunisti
nę Kiniją, nors lig šiol tokia tak-

nauerio vizitas Maskvoje ir diplo-• 
matinių santykių užmezgimas su 
V. Vokietijos feder. respublika.

Lūžis Lenkijoje ir Vengrijoje
Vadžių atleidimas Sovietų Są

jungos gyvenime iššaukė nera
mumus satelitų imperijoje. Len
kijos Gomulkai Chruščiovas bu
vo priverstas padaryti didelių 
nuolaidų, suteikdamas netgi sa
votiškos vidaus nepriklausomy
bės teises. Vengrijoje prasidėju
si sukilimą teko numalšinti rau
donosios armijos durtuvų pagal
ba. Dėl šio žingsnio gerokai nu
kentėjo asmeninis Nikitos pres
tižas.

Mėginimas atsigriebti Afrikos 
kraštuose nedavė reikiamų rezul
tatų. Egiptui buvo pažadėta pa
statyti Aswano užtvanką, bet 
Nasseris, imdamas ginklus iš Če
koslovakijos, nesidrovėjo spausti 
vietinius komunistus. Konge vi
sas sovietų viltis palaidojo Lu- 
mumbos mirtis. Afrikiečiams 
studentams įkurti universitetai 
Maskvoje ir kt. vietovėse sukėlė 
šovinizmu grįstą susikirtimą tarp 
vietinių studentų ir ateivių iš 
Afrikos.

Prancūzijos, Palestinos ir Bri
tanijos avantiūroje Sueze, nepai
sant sovietinių atominių ginklų 
žvanginimo, laimėtoju išėjo 
Jungtinės Tautos ir Pearsono pa
siūlyta JT kariuomenė.

Daug triukšmo sukėlusį spau
dimą Vakarams pasitraukti iš R. 
Berlyno teko apvainikuoti idio
tiškai neparankia siena, kuri da
bar yra viso pasaulio pajuokos 
objektas.

tika būdavo naudojama tik prieš 
Vakarų tariamąjį imperializmą. 
Ideologiniu atžvilgiu Maskva ne
įstengia suvaldyti savo imperi
jos. Pekingas pirmą kartą komu
nizmo istorioje reikalauja dides
nio balso už pačią Maskvą. Nau
jąją sutartį jis atvirai vadina ga
lutine Maskvos kapituliacija Va
karų imperializmui.

Stalino mirties dešimtmečio 
balansas yra nepavydėtinas: ir 
šį kartą Sov. Sąjunga yra prirem
ta prie sienos, tik dabar ją stum- 

jos buvęs geriausias draugas 
komunistinė Kinija ...

Paj ieškojimą i
Vilma Dumašiūtė - Steponienė įieš

ko savo tėvo brolio Martyno, sūnaus 
Jurgio, Dumašiaus, gimusio 1909 m. 
birželio 16 d., Žadgailų km., Taura
gės valse. Po paskutinio karo jis gy
veno V. Vokieitjoje, bet vėliau kažkur 
emigravo. Turiu žinių, kad šiuo metu 
gyvena Kanadoje, Montrealio mieste. 
Jį patį arba apie jį ką nors žinančius 
maloniai prašau atsiliepti. Būsiu nuo
širdžiai dėkinga. Rašyti šiuo adresu:

Vilma Steponienė,
1301 Queen Victoria Ave., 

Lorn Park,
P.O. Port Credit, Ont., Canada.

do

SVEIKATOS KLINIKA 
HEALTH CLINIC

Natūralaus gydymo SVEIKATOS KLINIKA NUO ŠIŲ 
METŲ RUGPJŪČIO 16 dienos BUS UŽDARYTA ir 
pradės veikti šių metų RUGSĖJO mėnesį 2-rą dieną, 
pirmadienį.

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

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

stočių, garažu, moteliu, įvairią biznių ir 1.1.

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

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

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

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

Iruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame. įvairius kitus namų remontus.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO
425 JANE ST., TORONTO • RO. 9-9647

Res. Tel. LE. 6-5363 
K. STRIAUPIS

Res. Tel. RO. 3-2032 
P. JONIKIS

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Pasakojama, kad Laoso kara
liui lankant raudonąją Lenkiją, 
Varšuvoje jį pasitiko minios su 
plakatais, transparentais ir šūka
vimais: “Tegyvuoja Laoso kara-
lius!”

Tuo tarpu vienas visai arti sve
čio minioje buvęs berniukas su
šuko:

— Tegyvuoja socializmas!
t— Laikyk savo snuki, šuns 

vaike! — iškošė pro dantis šalia 
pasitaikęs UB — lenkų slaptosios 
policijos agentas.

Vedybiniai rūpesčiai
Nedidelio miestelio laikraštyje 

buvo Įdėtas skelbimas.
“Farmeris, 38 metų, nori susi

pažinti su mergina, 30 metų, kuri 
turėtų traktorių. Rengiuos vesti. 
Prie atsakymo prašau pridėti 
traktoriaus fotografiją”.

Teisme
— Jūs esate išteisintas. Teis

mas atšaukia kaltinimą prieš jus 
už daugpatystę ir galite grįžti į 
namus.

— Į kuriuos, pone teisėjau?
Kepurė dega

Jonas: Aš vis girdžiu žodį 
“kvailys”, tikiuosi, kad jūs ne
kalbate apie mane?

Antanas: Nebūk toks prieka
bus, lyg pasaulyje nebūtų kitų 
kvailių...

Ir žmona matė
Sunkiai sumuštą vyrą aplanko 

draugas ligoninėje:
— Vargšas. Tai kaip gi atsiti

ko? Juk tik vakar tave mačiau 
energingai šokantį su tokia 
šmaikščia blondine!

— Taigi, visa nelaimė, kad ir 
mano žmona tai matė...

Parinko Pr. AL

APDRAUDA
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT. 
Commissioner for Taking Affidavits.

namų, 
automobilių, 
baldų ir t.t.

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

O^GARAZASNAUJA BENZINO STOTIS
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Telefoną* LE. 3-4908.

LIETUVIO ADVOKATO
IŠTAIGA _____

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

PLUMBING and HEATING 1
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Telefonas LE. 2-5461 *
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai

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

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

Tel. 535-9468
Sav. ST. JOKŪBAITIS ir AD. KALIUKEVIČIUS

TELEV1SION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
- F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieh.ua varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius 
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai. 
Tel RO. 7-9947

24 Hnmberview Rd.. Toronto.

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.) *

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O J).

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

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

OKULISTĖS
Hr. 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.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

A. P. GARAŽAS 
persikėlė

j naujas didesnes patalpas, kur ta
me pačiame pastate bus Body Shop 
ir dažymas. Čia taip pat mašinos 
bus patepamos ir keičiama alyva. 
Darysime nemokamai mašinos ins
pekciją ir pastebėtas kliūtis prane
šime savininkams. Darbas yra kuo 
sąžiningiausias ir garantuotas.

NAUJAS ADRESAS:
60 Howard Park

(arti Roncesvalles Avė.) 
TEL. LE 5-9130

W. A. LENCK1,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roe4i 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

■

Dažai ir sienoms
nAni*Axi*ef VAŠKAS, popieris! šepečiai, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO,
BONDS IR PAN.

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ » VIENOS 
ROMP ANUOS.

NAMŲ
RO. 6-7132

R.M.N.Pt
eieh.ua


Sol. A. STEMPUŽIENĖ

8 pd. • Tėviškės Žibartai

DALYVAUKIME
PASAULIO LIETUVIU DIENOSE

IR P. L. B. SEIME
V
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Toronte rugpjūčio 30 - rugsėjo 1 dienomis Sol. L. ŠUKYTĖ

Sol. ST. BARAS

Literatūros vakaras ir piano rečitalis
PENKTADIENĮ, 8 vai. vak. Prisikėlimo salėje, 1021 College St. 
Programoje: rašyt. ALE RŪTA, K. GRIGAITYTĖ-GRAUDIENĖ, 
VYT. ALANTAS, K. BRADŪNAS, J. JANKUS ir pianistas A . 
KUPREVIČIUS.

TŪKSTANTINIS POBŪVIS
ŠEŠTADIENĮ, 7 v.v., Club Kingsway salėse — 100 Queensway.

Iškilmingos pamaldos sekmadienį:
Katalikams — 1.30 vai. p.p. Toronto katedroj 200 Church St., 
Evangelikams — 9 vai. ryto Išganytojo bažnyčioje 1601 Bloor 
St. W. —. Indian Road.

Seimo 

posėdžiai 
penktadienį 

ir 
šeštadienį 

Prisikėlimo 
salėje

TORONTO “VARPO” CHORAS, KURIS DRAUGE SU HAMILTONO AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORU 
IŠPILDYS ST. ŠIMKAUS KANTATĄ. JUNGTINIAM CHORUI DIRIGUOJA MUZ. ST. GAILEVICIUS.

Dailės parodos atidarymas
O’Keefe Centre — Front-Yonge St., SEKMADIENĮ 3 vai. po pietų, i 
Parodoje dalyvauja 21 liet, dailininkas iš Kanados, JAV, Prancū
zijos, Pietų Afrikos, Australijos ir Argentinos.

AKADEMIJA IR KONCERTAS
O’Keefe Centre 3.15 vai. p.p. Programoje: solistės A. STEMPU
ŽIENĖ, L. ŠUKYTE; solistai ST. BARAS, V. VERIKAITIS; To
ronto “Varpo” ir Hamiltono A V parapijos chorai. Be to, smuiki
ninkas IZ. VASYLIŪNAS ir jo sūnus akompaniatorius VYTENIS.

Baigiamasis banketas
SEKMADIENĮ 9 vai. vakaro Prisikėlimo salėje.

Spaudos paroda prisikėlimo muzikos studijoje.

Bilietai 
gaunami 

iš 
anksto:
Toronte
J. R. Simanavičiaus ir
J. Beržinsko krautuvėse, 
taip pat.— parapijų 
knygynuose.
Norintieji gauti bilietų 
paštu kreipiasi:
Mr. J. R. Simanavičius, 
.974 College St., 
Toronto, Ontario.

TORONTO Ont.
Lietuviu skautu veikla — 6 psl.

/

Prisikėlimo parapijos žinios
— Po ilgos ir sunkios ligos mi

rus sūnui Edukui, Algį ir Ireną 
žemaičius giliai užjaučiame. Sū
naus palaikai praėjusi šeštadienį 
iš Prisikėlimo bažnyčios palaido
ti šv. Jono lietuvių kapinėse.

— Nuoširdžiai sveikiname Jo 
Prakilnybę Hamiltono lietuvių 
Aušros Vartų parapijos kleb. dr* 
J. Tadarauską prelato drabu- 
žiuosna Įvilkimo proga. Telydi 
Dievas Jo kelius gausiomis ma
lonėmis. Iškilmingose apeigose 
Hamiltono katedroje T. pranciš
konams ir Prisikėlimo parapijai 
atstovavo T. Placidas.

— Praėjusi sekmadieni Mišių 
metu skaitytas J.E. Toronto arki
vyskupo laiškas, iškeliąs Toronte 
vykstančio anglikonų bažnyčios 
kongreso svarbą. Sekmadienio 
Mišios ir maldos aukotos už tą 
kongresą ir krikščionių Bažny
čios vienybę.

— Praėjusio sekmadienio par. 
biuletenyje plačiai minimas ne
užilgo Toronte Įvykstąs PL Bend
ruomenės seimas’ Raginame gau
siai dalyvauti jo plačioje progra
moje ir uoliai talkinti Įvairiuose 
darbuose. Taip pat kviečiame 
gausiai dalyvauti specialiose Mi
šiose Toronto katedroje — rug
sėjo 1 d.. 1.30 vai. p.p. — ir rink
liavoje duosniai prisidėti auko
mis. kurios bus panaudotos pa
remti lietuvių katalikiškai veik
lai P. Amerikoje. Tą dieną Pri
sikėlimo bažnyčioje Mišių 11 
vai. nebus.

Informacinė seimo tarnyba pa
pildomai praneša, kad PLB sei
mo nariams bilietai Į parengimus 
bus rezervuoti prie registracijos 
Prisikėlimo p. bankelio patalpose 
999 College St., tel. 533-7647 
(prie Prisikėlimo salės). Bilietai 
ten gaunami nuo rugp. 28 d., tre
čiadienio ryto. Be to, ten bus duo
damas seimo nariams nemoka
mai ir Lietuvių Dienų vadovas.

Plakatėliai automobiliams su 
užrašu “Lithuanian World Con
gress” gaunami bilietų pardavi
mo vietose pas p. Beržinską ir J. 
R. Simanavičių.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Nuo šio sekmadienio Spring- 

hurste G. Ganytojo stovyklos 
koplyčioje pamaldos sekmadie
niais laikomos 10 ir 11 valandom.

— Praėjusi sekmadieni baž
nyčioje per visas pamaldas* mels
tasi už anglikonų bažnyčios To
ronte vykstanti suvažiavimą.

— Pasaulio Lietuvių seimo 
proga, sekmadieni, rugsėjo 1 d., 
parapijos bažnyčioje 11 vai. pa
maldų nebus. Tą dieną 1.30 vai. 
p.p. iškilmingos pamaldos Įvyks 
Toronto arkivyskupijos katedro
je. Visų mūsų pareiga minėtą 
dieną užpildyti katedrą ir tuo pa- j 
rodyti šio krašto žmonėms, kad 
lietuvių yra daug ir kad jie yra 
susipratę.

— Kun. J. Staškevičius savai
tei išvyko i JAV aplankyti savo 
bičiulių.

— Nuoširdžiai užjaučiame po
nų žemaičių šeimą, netekusią 
mylimo sūnaus Edvardo. Tikėki
me. kad tėvų didelės pastangos 
išgelbėti mylimo sūnaus gyvybę 
susilauks tinkamo dėmesio pas 
Viešpati.

— Sutuokta: Adolfas Sakevi- 
čius ir Eugenija Pakalnytė.

— Pakrikštyta: Daiva Ona Ko
vaitė ir Lina Eglė Morkūnaitė.

— Remeikių šeimos intencija 
pamaldos sekmadieni 9.30 vai. 
rytą. •

— G. Ganytojo stovyklos glo
bos komitetas reiškia nuoširdžią 
padėką visiems vadovams-ėms, 
administracijos personalui, šei
mininkėms ir visiems geros va
lios lietuviams, kurie savo darbu 
bei patarimais prisidėjo prie š. 
m. G. Ganytojo stovyklos pasise
kimo.

Dailus paminklas. — Gudinskų 
šeima, gyvenanti Hamiltone ir 
prie Simcoe. Toronto lietuvių ka
pinėse pastatė dėmesio vertą pa
minklą pagal inž. dr. A. Kulpa- 
vičiaus projektą. Jis yra 15 pė
dų pločio ir 7 pėdu augščio. Gu- 
dihskų šeima kapinėse yra užsisa
kiusi 8 sklypus ir pastatyta
sis paminklas yra bendras jiems 
visiems. Naujasis paminklas yra 
tikra kapinių puošmena.

Kanados lietuviai socialdemo
kratai ruošiasi dalyvauti savo žy
maus veikėjo prof. Stp. Kairio pa
gerbime Smith Town vietoje 
prie Niujorko rugsėjo 1 d.

Lietuvių evangelikų pamaldos
Pranešame, kad ateinanti sek

madieni, rugpjūčio 25 d., pamal
das atlaikys kun. P. Dilys iš Či
kagos. Pamaldos Įvyks 9 vai. ryto 
Išganytojo liuteronų bažnyčioje, 
kampas Bloor ir Indian Rd. Vieti
nis klebonas kun. Algimantas Ži
linskas išvyksta ši penktadieni Į 
Cape Cod, Mass., kur ŠĮ savaitgali 
yra ruošiamas protestantų jauni
mo sąskrydis. Parap. taryba

Pasaulio Lietuvių Dienų ir sei
mo svečiams reikės’nakvynių. Jo
mis rūpinasi Toronto apylinkės 
valdyba ir maloniai prašo visus 
tautiečius, galinčius priimti sve
čių, pranešti v-bos nariui Kaz. 
Manglicui, 34 Waller Ave., To
ronto 3. Ont. Tel. 763-1957.

Visa eilė sveikinimų PLB sei
mui yra gauta “TŽ” redakcijoj. 
Sveikina parapijos, organizacijos 
ir paskiri asmenys^ Norintieji 
sveikinti seimą prašomi atsiųsti 
sveikinimų tekstus bei nurodyti 
jų dydi iki rugpjūčio 22 d., ket
virtadienio, 12 vai.
Išnuomojamas kambarys su baidais 
Bloor—Dovercourt rajone. Skambinti 
tel. LE 3-6714.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
su baldais. Yra šaldytuvas. College 
ir Dovercourt rajone. Tel. LE 1-7017.

Išnuomojamas frontinis kambarys li
me augšte. Skambinti tel. RO 3-2406.
IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA- 
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459
ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba
PARDUODAMI gpno kraujo German 
Shepherd šuniukai — nebrangiai. Tel. 
LE 2-0440.

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

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. T.u- 
bvs. Tel. WA. 2-7OS1 Namu AM 
14537.

Lietuvių studentų žinios
PREMIJOS LIETUVIAMS STUDEN-. 

TAMS. Lietuvių studentų rėmėjų bū-j 
relio valdyba šiemet duos premiją 
moksleiviui baigusiam Toronte XIII 
klasę — gimnaziją su augščiausiu vi
durkiu virs 75 taškų ir antrą — Toron
to un-to studentui, perėjusiam i augš- 
tesnį kursą su I laipsnio pagyrimu. 
Prašymus paduoti iki rugsėjo 10 d. 
1963 m. LSR Būrelio valdybos vardu: 
403 Durie St., Toronto 9, Ont.

LSRB valdyba
VISI STUDENTAI, kurie šiemet ru

deni Įstosite į Toronto un-tą ir kt. 
augštąsias mokyklas, kviečiami Įstoti i 
Toronto lietuvių studentų sąjungą. 
Kaip jau buvo pranešta, stud, s-ga — 
Lithuanian Student Club in Toronto 
praėjusi pavasari yra įregistruota To
ronto un-te.

PATAISAS TORONTO UN-TE stu
dentai laikys rugpjūčio mėn. pabaigoj/ 
Keletas ir lietuvių studentų bus jų 
tarpe. Visiems sėkmės ir kieto darbo.

AL GARBENS 
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SWANSEA. $16.906 visa kaina, atskiras, originalus “Duplex” 10 kambarių, 
vandeniu alyva apšildomas. 2 garažai. Įmokėti tik apie $3.000. Balansas 
atviras morgiėius.

JANE — ANNETTE. $30.900, atskiras naujas '‘Triplex”. Viso 14 kambarių, 
didelis kiemas, vandeniu alyva šildomas. Šoninis įvažiavimas. Įmokėti 
apie $8,000. Vienas atviras morgičius balansui.

PRIE HUMBER UPĖS. $31.500, 17 kambarių naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 į mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. Įmokėti $10.000.

Nr. 5 VIEŠKELIS. $13.000, 4 akrai žemės 10 mylių nuo Toronto, asfal
tuota gatvė, miesto vanduo. Įmokėti $4.000.

WAUBAUSHENE, ONTARIO — $4.000 visa kaina, vasarnamis prie 
Georgian Bay ežero. 90 mylių nuo Toronto. įrengtas, su baldais, pri
vatus ežero krantas, geras žuvavimas. Įmokėti $2.000.

Pas mus randasi dane nanjai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.

Į SKAUTŲ JUBILĖJINĘ STOVYK
LĄ rugp. 17-31 d. prie Plymouth— 
Boston, Mass., JAV, iš Toronto išvy
ko 21 skautas, jų tarpe 5 studentai-ės. 
Iš Hamiltono išvyko apie 30 skautų. 
Keletas išvyko iš kitų Kanados vieto
vių. Kelionė kainuos ten ir atgal S37, 
stovykla už 2 savaites — $40.

KANADOS KARIUOMENĖ sudaro 
sąlygas daugeliui gabių studentų eiti 
augštuosius mokslus — duoda stipen
dijas. Tuo būdu ji paruošia sau spe
cialistus laivynui, armijai ir aviaci
jai. Gauną stipendijas studijuoja uni
versitetuose ir nešioja civilinius dra
bužius. Baigę mokslus turi tam tikrą 
laiką pasilikti kariuomenės tarnyboj. 
Gauti kariuomenės stipendijoms są
lygos nelengvos, ir praeina tiktai ga
besnieji. Studijų reikalus tvarko Re
gular Officer Training Plan — ROTP. 
Kreiptis: Director ROTP Department 
of National Defence, Ottawa 4, Ont.

MONTREAL, Que.
Daugiau Montrealio kronikos ir skelbimai yra 6 psl.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Visi kviečiami Į šv. Kazimie

ro parap. pikniką rūpjūčio 25 d. 
Skriubių ūkyje Pointe Fortune, 
Route 17. 12 vai. šv. Mišios; po 
to: staigmenos vaikams, žaidimai, 
loterija, bufetas, šalti gėrimai. 
“Grožio” konkursas (tik vyrams). 
Linksmos kelionės visiems!

— Pereitą šeštadieni buvo su
ruoštos p-lės Adomaitjlės inicia
tyva p. Kisielaičiams išleistuvės. 
Jie išvyksta i JAV. P. Kisielaičiai 
buvo uolūs šv. Kazimiero parapi
jiečiai ir giliai susipratę lietuviai, 
kurie visur atsidėję dalyvavo. Jų 
visi 3 gražūs vaikučiai baigė šeš
tadieninę mokyklą. Linkime 
jiems tokiais likti ir naujoje vie
toje. Sėkmės! Išleistuvėse daly
vavo apie 100 asmenų.

Lankėsi svečiai. — “TŽ” re
dakcijoj lankėsi p. Karvelis su 
studentu sūnėnu iš Čikagos, kur 
turi savo prekybą. Joje, be kitko, 
galima gauti ir “TŽ”. Buvo už
sukę p. Ramanauskai ir p. Stan
kūnai iš Čikagos, kun. K. Pečkys 
iš Montrealio. T. Ambrozijus 
Prakapas, OFM.

“Moteris”, KLK Moterų dr-jos 
centro v-bos leidžiamas žurnalas, 
sėkmingai eina ir vasaros metu. 
Neseniai išėjo 3 nr ir jau spaus
dinamas 4. Norima, kad jis išeitų 
dar prieš PLB seimą, žurnalas 
eina kas du mėnesiai ir turi gana 
plačią skaitytojų šeimą visuose 
laisvojo pasaulio kraštuose. Re
daguoja Iz. Matusevičiūtė, meni
nę pusę tvarko dail. N. Kulpavi- 
čienė.

Ontario premjeras J. Robarts 
Kanados parodos atidarymo iš
vakarėse buvo susikvietęs spau
dos ir visuomenės atstovus Į On
tario vyriausybės paviljoną, kur 
buvo parodyti nauji projektai 
Įvairiose gyvenimo srityse. Pri
ėmime buvo ir taut, grupių spau
dos bei visuomenės atstovai.

J. Yaremko, Ontario prov. sek
retorius ir pilietybės ministeris, 
paskelbė, kad yra pagamintas 
kultūrinis filmas “Pattern of our 
Culture”. Jame vaizduojamas 
taut, grupių bendravimas, anglų 
kalbos reikalingumas ir orienta
vimasis Į Kanados tautą. Filmas 
bus rodomas Kanados parodoj.

— Pakrikštyta: Loreta Kristi
na Marija Dainiūtė. Krikšto tė
vais buvo J. P. Buniai. E.N.

Aušros Vartų parapijos žiluos
— Ši ketvirtadieni — Nekal

čiausios Marijos Šird. šventė. Ją 
Įsteigė popiežius Pijus XII 1945 
m. šventė nėra privaloma ir 
mums neuždeda jokių pareigų, ta
čiau būtų labai gražu, jei tą die
ną daugiau žmonių dalyvautų šv. 
Mišiose ir priimtų Komuniją.

— T. K. Pečkys, SJ, dvi savai
tes praleidęs atostogose, grižo Į 
parapiją.

— T. S. Kulbis, SJ, išvyko Į ju- 
bilėjinę liet, skautų stovyklą JA 
Valstybėse.

— Dėkojeme A. Lukšienei už 
gėles, kuriomis buvo papuošti al
toriai Žolinės šventėje, šia proga 
reiškiame padėką ir kitiems as
menims, kurie Įvairiomis progo
mis atnešdavo altoriams gėlių.

— 10 dolerių vajui aukojo: po 
$10: E. Juodkojienė ir V. šlape
lis. Nuoširdus ačiū. •

— “Aukso žąsies” filmavimas 
buvo atliktas AV parap. salėje. 
Tenka stebėtis nepaprastu visų 
darbuotojų ryžtu ir ištverme. Mil
žiniškas darbas buvo atliktas per 
keletą savaičių. Dar lieka patai
syti kaikuriuos dalykėlius ir su
montuoti atskirus epizodus Į ati
tinkamą eilę. Sveikiname visus 
šio didelio darbo darbininkus ir 
tikimės, kad neužilgo ir visuome
nė galės išvysti ir grožėtis nu
veiktais rezultatais. Daugiausia 
darbo Įdėjo B. Pūkelevičiūtė — 
veikalo autorė, režisorė ir filma
vimo iniciatorė.

— Fotografas J. Skudra, pas 
kuri buvo užsakytos nuotraukos, 
parapijos raštinėje yra palikęs 
pagamintas fotografijas. Suinte
resuoti kviečiami atsiimti.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $187,50.

Montrealis. — Klajoklis jūri
ninkas George Hanna, kuris prieš 
keletą metų mėgino Įvažiuoti Į 
Kanadą ir buvo tada deportuo
tas, dabar suimtas Montrealyje. 
Jis sakosi neturįs jokios piliety
bės. Nė vienas kraštas nenori jo 
Įsileisti. Jam tenka klajoti po pa
sauli laivuose.

Otava. — Ruošiami planai Ota
voje įsteigti zoologijos sodą. Grei
tu laiku jie bus Įteikti min. pirm. 
Pearsonui.




