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Seimo žodis Lietuvai
BROLIAI IR SESĖS PAVERGTOJE TĖVYNĖJE,

Laisvojo pasaulio lietuvių at
stovai iš Argentinos, Australijos, 
Brazilijos, D. Britanijos, Italijos, 
Jungtinių Amerikos t Valstybių, 
Kanados, Kolumbijos*, Prancūzi
jos, Urugvajaus, Venezuelos, Vo
kietijos ir N. Zelandijos, susirin
kę į antrąjį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą 1963 m. 
rugpjūčio 30 — rugsėjo 1 dieno
mis Toronte, Kanadoje, siunčia 
Jums visų laisvųjų lietuvių bro
liškus sveikinimus.'

Mes žinome ir suprantame oku
panto brutalias pastangas absor
buoti Lietuvą politiškai, ūkiškai 
ir kultūriškai i Rusijos monoli
tinę sovietinę* imperiją. Mes 
džiaugiamės ir didžiuojamės Jū
sų atspara okupanto kėslams, Jū
sų meile savajai žemei, Jūsų išti
kimybe tautinėms tradicijoms, 
Jūsų drąsa bei ryžtu tautinės kul
tūros kūrybai, Jūsų tikėjimu Lie
tuvos ateitimi.

Mes žinome ir atjaučiame jū
sų medžiaginius nedateklius, 
Jums užkartos kolchozinės bau
džiavos skurdą, Jūsų religinės ir 
kūrybinės laisvės prievartavimą.

Sutikdami su mintimi, kad mū
sų laikai bus lemiami žmonijai, 
mes neabejojame, kad jie lems 
ne sovietinę vergiją ir tautų nai
kinimą, bet demokratinę laisvę 
ir tautų apsisprendimą. Istorija 
liudija, kad kiekviena svetima ti
ronija, kad ir kaip galinga bebū
tų, yra praeinamybė, žino tai ir 
Lietuvos okupantas. Likvidavus 
vakarietiškojo kolonizmo lieka
nas Afrikoje, Azijoje, ateis ir so
vietinio kolonizmo eilė. ___ „ _ ______ _____ ________

Laisvieji lietuviai, yieningai. šventes, išlaikome chorus ir /ne
trokšdami priartinti ir pagreitin- 
ti Lietuvos išlaisvinimą, atidžiai 
stebi tarptautinę raidą, plačiai in
formuoja laisvąjį pasaulį apie tik
rąją padėtį okupuotoje Lietuvoje, 
kiekviena tinkama proga reika
lauja Lietuvai draugiškas vyriau
sybes kelti Lietuvos bylą Jungti
nėse Tautose ir tarptautinėse 
konferencijose, kelti sovietinio 
kolonizmo likvidavimą, kviečia, 
nei tiesioginiu, nei netiesioginiu 
būdu nepripažinti sovietinės ag
resijos padarinių teisėtumo Lie
tuvoje. šiai veiklai greta Lietuvos 
diplomatinių, misijų ir Pavergtų
jų Tautų Seimo turime savo spe
cialias globalines ir atskirų kraš
tų organizacijas.

Laisvieji lietuviai nuolat jaučia 
gyvą tautinės vienybės ryši su Ju
mis ir savo tautini solidarumą 
stengiasi pareikšti Jums visais ga-

Dvi kultūros arba nė vienos, 
— pabrėžė min. pirmininkas L. 
Pearson, kalbėdamas apie Kve
beko separatistus. Jo nuomone, 
atsiskyrusi Kvebeko provincija 
negalėtų egzistuoti ir taptų pri
klausoma nuo JAV. Panašiai at
sitiktų ir su angliškai kalbančia liai Įrengtose patalpose. 
Kanada.

Kanados medžio pramonei 
gresia pavojus, nes kaikurie JA 
V-bių kongresmanai prašo prez. 
Kennedy įvesti kvotas ir dides
nius muitus iš Kanados Įveža
miems medžio dirbiniams, ypač 
popieriaus. Esą pati JAV me
džio žaliavos nramonė dabar nu- 
kenčianti. Jeigu tas bus padary
ta, Kanada ekonomiškai smar
kiai nukentės. Tik Niujorko 
laikraščių streiko metu, kuris 
truko 114 dienų, kaikurie popie
riaus fabrikai Kanadoje buvo 
užsidarę.

Eksportas užsienin per pirmą
jį pusmetį žymiai pakilo. Eks
portuota už $138 mil. daugiau, 
negu importuota. Tuo tarpu pr. 
metų pirmąjį pusmeti importas 
viršijo eksportą $130 mil. Po 
JAV daugiausia eksportuojama 
Britanijon.

J. Diefenbakeris. buvęs min. 
nirm.. dabar opozicijos vadas, 
buvo priimtas popiežiaus Pau
liaus VI privačioje audiencijo
je. Lankosi Egipte ir Izraelyje.

Konservatorių konferencija 
įvyks Otavoje sausio mėn. Die
fenbakeris pareiškė, nors ir yra 
kandidatų užimti jo vietai, bet 
jis dar norėtų likti konservato
rių partijos vadu.

limais bendravimo keliais, tačiau 
griežtai atmeta okupanto perša
mą tariamą kultūrinį bendradar
biavimą, nes po juo paslėptas Lie
tuvos laisvės kovos atsižadėjimas 
ir sovietinės agresijos padarinių 
teisėtumo pripažinimas.

Laisvieji lietuviai, didžiai ver
tindami Jūsų mokslinės ir meni
nės kūrybos prasiveržimus sveti
mųjų priespaudoje, taip pat 
džiaugiasi laisvųjų lietuvių kūrė
jų ir mokslo darbuotojų vertin
gais veikalais, kurie ne tik pra
turtina mūsų bendros tautinės 
kultūros lobyną, bet ir įneša sa
vitą indėlį į visos žmonijos kūry
binius laimėjimus.

Kad lietuvis liktų lietuviu vi
sur ir visada, kad savo tėvų lie
tuvybę perduotų ateities kartoms 
ir kad savo darbu, mokslu, turtu 
ir pasiaukojimu padėtų Lietuvai 
išsilaisvinti, turime Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės organus, iš
laikome lietuviškas mokyklas, Li
tuanistikos Institutą, Pasaulio 
Lietuvių Archyvą, Bibliografijos 
Tarnybą, Čiurlionio Meno Galeri
ją, dešimtį knygų leidyklų, apie 
pusantro šimto lietuvių parapijų. 
Tam mes leidžiame lietuvių enci
klopediją, du dienraščius, dvi
dešimt septynis savaitraščius, 
trisdešimt vieną mėnraštį, keletą 
biuletenių. Tam turime septynias
dešimt septynias kultūrines, pro
fesines, religines, jaunimo, švie
timo, šalpos draugijas, neskaitant 
religinių brolijų ir smulkių vie
tos organizacijų, kurių būtų per 
tūkstantį. Tam organizuojame 
dainų ir tautiniu šokiu masines ± fe fe
no ansamblius, skiriame literatū
ros, mokslo, muzikos premijas, 
organizuojame vaidinimus, kon
certus, dailės parodas. Tam pa
galiau susirinkome ir į šį Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės ant
rąjį seimą.

Broliai ir Sesės Pavergtoje Tė
vynėje! Mes žinome, kad Jumyse 
Lietuva yra ir bus gyva, ir jokios 
okupanto užmačios jos nenužu
dys. Mes norime Jus užtikrinti, 
kad Lietuva yra ir bus gyva taip 
pat ir laisvojo pasaulio lietu
viuose.

Vardan tos' Lietuvos vienybė 
težydi!

Antrojo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo 

prezidiumas
Toronto,

1963 m. rugpjūčio 31 d.

Kas naujo Kanadoje?
Eskimų vaikai buvo surinkti 

iš įvairių arktikos kampų ir 200 
jų atgabenti lėktuvais į Inuvik 
miestą, šiaurės Vakarų teritori
joje. Čia jie pasiliks 10 mėnesių 
ir lankys mokyklą. Apgyvendin
ti katalikų ir anglikonų specia- 

“Paleidus žmogžudžius iš ka
lėjimų ir jų vietoje uždarius 
kiekvieną pavojingą automobi
lio vairuotoją, visuomenė būtų 
daug saugesnė”, — pareiškė so
ciologijos prof. dr. T. Morris. 
Pagal jį, tik 21% visų vairuoto
jų, mirtinai sužeidusių kitus, tė
ra uždaromi į kalėjimus. “Ar 
yra skirtumas tarp neatpažįsta
mo lavono, užmušto girto vai
ruotojo ir nužudyto apiplėšimo 
tikslu?” — klausia sociologas.

Prasidėjus mokslo metams 
vėl diskutuojamas švietimo 
klausimas ir programos, šian
dieninėje sistemoje ir ekonomi
joje darbininkų ir tarnautojų 
paklausa keičiasi. Dar prieš 16 
metų Kanadoje buvo lygiai ūkio 
darbininkų, kaip ir profesijas 
turinčių tarnautojų. Per dešimt
metį ūkio darbininkų sumažėjo 
235.000, bet atsirado pareikala
vimas 300.000 žmonių, turinčių 
profesijąs. Kas atsitiks dar už 
10 metų? šiandieninis, vien gim
naziją baigęs, jaunuolis gali vi
siškai negauti darbo.

Kreditistų partija visiškai su
skilo. Prie skilimo privedė Kve
beko Real Caouette, kuris nebe
sutarta su partijos vadu R. 
Thompson. Parlamente partija

Jungtiniam chorui, kuris Pasaulio Lietuvių Dienose Toronte išpildė St. Šimkaus kantatą “Atsisveiki
nimas su tėvyne”, diriguoja muz. St. Gailevičius. Jungtini chorą sudarė Toronto “Varpas” ir Hamil
tono Aušros Vartų parapijos choras. * Nuotr. “The Globe and Mail”

Sovietai ir Vakaru nuolaidumas 
t

Popiežiaus palaiminimas lietuvių seimui
Pasaulio Lietuvių Dienų ir seimo proga per Kanados apašt. 

delegatą ir Toronto arkivyskupą Ph. F. Pocock gautas popie
žiaus Pauliaus VI palaiminimas, kuris, deja, Torontą pasiekė 
pavėluotai, būtent, rugsėjo 3 d., jau po visų iškilmių, nors iš 
Romos išsiųstas rugpjūčio 23 d. Raštas rašytas anglų k. Štai 
jo pilnas tekstas:
Segreteria Di Stato Di Sua Santita
No. 5656 Vatikanas, 1963 m. rugpjūčio 23 d.

Ekscelencija,
Pasaulio Lietuvių kongresas per Italijos Lietuvių Bendruo

menės pirmininką išreiškė norą gauti šventojo Tėvo apaštališ
kąjį palaiminimą tiems, kurie dalyvaus kongreso darbuose.

Turiu garbingą pareigą pranešti Jūsų Ekscelencijai, kad 
Jo šventenybė teikėsi patenkinti prašymą, ypač todėl, kad 
pagrindinė svarstymų tema liečia religinį ir kultūrinį lietu? 
vių gyvenimą, kuris yra vertas rūpestingo dėmesio.

Tėviška popiežiaus širdis jaučiasi padrąsinta ir paguosta 
fakto, kad lietuvių tauta buvo lojali Petro Sostui ištisus šimt
mečius, neišskiriant nė sunkių jos istorijos laikotarpių.

šventasis Tėvas puoselėja viltį, kad šis kongresas teiks gau
sių dvasinių vaisių ir to tikėdamasis Jis nuoširdžiai teikia spe
cialų apaštališkąjį palaiminimą susirinkusiems atstovams ir 
visiems tiems, kuriems jie atstovauja.

Šia proga dar kartą išreiškiu Jūsų Ekscelencijai užtikrinimą 
savo augštos bei nuoširdžios pagarbos ir pasilieku —

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje ‘
A. G. Card. Cigognani.

Jo Ekscelencijai Didžiai Gerbiamam
Sebastiano Baggio, Apaštališkajam Delegatui,
The Manor House, Rockcliffe Park, Ottawa 2, Ontario.

Toronto arkivyskupas Ph. F. Pocock, persiųsdamas šį Šv. ‘ 
Tėvo palaiminimą kun. P. Ažubaliui, lydraštyje rugsėjo 3 d. 
priduria:

“čia pridedamas laiškas atėjo šį rytą. Gaila, kad jis neatėjo 
laiku ir negalėjo būti perskaitytas kongrese. Visdėlto jis gali 
būti įjungtas į oficialią programos eigą ...

Kongresas buvo labai sėkmingas ir aš buvau didžiai nuste
bintas gausiu dalyvavimu katedroje sekmadienio rytą”.

Atrodo, jog Chruščiovui dar 
kartą teks atsisakyti planuojamos 
kelionės Skandinavijon. šnipo 
pik. Wennerstroemo byla dar te
bejaudina švedų spaudą ir visuo
menę. Kaip jau paskelbta, teis
mas ją galės nagrinėti ne anks
čiau kaip ateinančių metų pra
džioje, atseit, lygiai tuo pačiu me
tu, kai buvo numatyta sovietų va
dovo kelionė. Oficialiai klausimas 
bus netrukus sprendžiamas, kai 
Stockholme susirinks Šiaurės už
sienio reik, ministerial. Švedų vy
riausybės sluogsniai yra išreiškę 
viltį, kad pačiam Chruščiovui da
bar būsią nepatogu užsiminti apie 
kelionę Skandinavijon tokioje pa
dėtyje, kai didelė krašto gyven
tojų dalis ir spauda yra pasipik
tinę augšto kariškio šnipinėjimu 
sovietų naudai.

Nepasitikėjimo šešėliai
Naujų rūpesčių pabaltiečių 

sluogsniuose visdėlto sudarė šią 
vasarą Maskvoje pasirašytosios 
sutarties sukelti gandai gandeliai. 
Kol kas nieko tikro nėra paaiškė- 

turi 24 atstovus. Jie pasidalino 
lygiomis—pusė palaiko Thomp- 
soną. kita pusė sėdės atskirai su 
Caouette.

Senatvės pensija bus padidin
ta $10 mėnesiui nuo spalio 
mėn.: tuo būdu kiekvienas ka
nadietis ar gyventojas po 70 me
tu amžiaus gaus $75 mėn. Pa
pildomos lėšos $115 mil. numa
tytos surinkti naujų mokesčių 
keliu, šis vyriausybės sprendi
mas dar turės būti priimtas par
lamento. Kvebeko provincija ne
ketina dalyvauti šiame naujame 
senatvės pensijų plane. Taip 
pat numatoma padidinti pensi
jas akliesiems ir invalidams, 
nakeliant mokesčius $10 mil. 
Dar nežinoma, kurie mokesčiai 
bus padidinti.

Imigracija iš Britanijos vėl 
pagyvėjo. Per pirmąjį pusmetį 
atvyko Kanadon 11.396 britai, 
tuo tarpu per tą laika praėju
siais metais tik — 7.000. Aust
ralijon per metus išvyksta apie 
70.000 britu. C

Memmingen. — Latvių “rau
donasis apaštalas” Alainis, Mem- 
mingene, su Vokietijos latvių 
ekskursija buvo nuvykęs į okup'. 
Latvija. Nuvyko su sūnum, o gri
žo be jo, kaip praneša “Latvija”. 
Alainis aiškinęs, kad sūnus Lat
vijoje palikęs gydytis. Laikraštis 
soėlioia, kad “gydymas” galis 
būti ir politinio pobūdžio. Dar 
esą būdinga, kad Alainiui tepa- 
vvke surasti labai mažai tautie
čių tai ekskursijai. E.

Mūsų korespondentas Švedijoj

ję. Švedų spauda ^ sutarčiai ne
skyrė daug dėmesio. Jau daugiau 
buvo rašoma apie veikiančią 
“karštąją” telefono liniją, kuri 
jungia Kremlių su Pentagonu ir 
yra tarp kitko palaikoma per 
Stockholmą.

Nėra negalimas dalykas, kad 
nepasitikėjimą Amerikos politi
ka pabaltiečių sluogsniuose sten
giasi pasėti ir sovietai. Juk tai 
pirmas žingsnis į naująją politiką 
tremtinių atžvilgiu, kaip ji šią 
vasarą, ypač po Rygos Konferen
cijos, buvo nustatyta. Kol kas ži
noma tik tiek, jog Pabaltijo res
publikų kompartijos yra sudariu
sios bendrąjį organą, kuriam pa
vesta vykdyti sovietinio “šypsnio 
politiką” ikišiol piktai puolamų 
pabėgėlių tarpe.

Nepasitikėjimo skleidėjai
Savaime aišku, jog netenka 

laukti kokių nors labai staigių ir 
netikėtų permainų, nes sovietai 
nelinkę savo priešų sąmoningu
mą permenkai vertinti. Visų pir
ma jiems ne tiek svarbu mėginti 
naujomis priemonėmis prie sa
vęs patraukti, kiek pasėti nepasi
tikėjimą Vakarais, ypač jų vado
vaujančia galybe — Amerika. Pa
sėti kiek galima daugiau kartėlio, 
nusivylimo visuose, kurie ikišiol, 
net po Vengrijos Įvykių, dar vis 
su viltimi žvelgė i Vakarų demo
kratijas. Gandai čia pati dėkin
giausia priemonė. Juo labiau, 
kai jie turi pagrindo. Iš tikrųjų 
laisvojo pasaulio vadovai, nešda
mi atsakomybę už visą žemės ru
tulį apimančią strategiją, pasta
raisiais metais, noromis ar neno
romis, sudarė įspūdį, tarsi jie 
būtų visiškai abejingi mažųjų Vi
durio ir Rytų Europos atžvilgiu.

Tokia laikysena iš tikrųjų labai 
pavojinga. Kiekvieną dieną vis la
biau kintančioje pasaulinių jėgų 
pusiausvyroje didėja svoris net ir 
tokių skaičiumi nepasižyminčių 
veiksnių, kaio “istorijos šiukšly- 
nan išmestųjų tautos atplaišų” 
(kalbant dar nesena sovietų ter
minologija). Tuo pačiu sovietams 
darosi vis svarbiau išjungti įta
kingąsias emigracijos jėgas iš 
priešininko stovyklos ir jas pagal 
galimybę net mėginti pasijungti 
sau.

Vakariečių neatsargumas
Ir reikia pasakyti, jog kaiku- 

riais veiksmais vakariečiai pa
lengvina tokias savo priešininkų 
pastangas. Nežymus, bet junta
mas kaikurių sluogsnių atsiriboji
mas nuo kovojančių pabaltiečių 
veiksnių; nesupratimas, nerėmi- 
mas ar net tiesioginis kliudymas 
jų veiklos šiapus — visa tai jau 
paliko nemaža karčių nuosėdų 
mumyse.

Tie patys sluogsniai daro ir ki
tą didelę klaidą, kurią sovietai 

netruks išnaudoti tolesniam va
kariečių pozicijų silpninimui ir 
mūsų demoralizavimui. Jie nema
to ar nenori matyti, jog pastaruo
ju metu sukelta juodinimo kam
panija prieš pabaltietiškąją emi
graciją tėra tik apsukrus ir suk
tas taktinis ėjimas. Visi tie ta
riamieji dokumentai ir įrodymai 
apie bendradarbiavimą su na
ciais, karo nusikaltėlių triukšmas 
ir pan. siekia to paties tikslo — 
atverti ir išplėsti prarają tarp 
vienų ir kitų. Tuo tarpu tyliai 
bus siekiama Vakarų nesuprati
mo apkartintuose ir nusivylu
siuose žadinti naujas, sovietams 
bent netiesiogiai palankias, iliu
zijas.

Amerikos — Rusijos 
sąmokslas?
Nėra pagrindo tikėti kokiu 

nors Amerikos ir sovietų “są
mokslu” kaip tik šiuo metu, kai 
visa eilė ženklų ir ūkinių bei ka
rinių programų sklaida aiškiai ro
do, kad Vakarų ir Rytų konflik
tas, nors ir taikinga kryptimi ve
damas, tolydžio aštrėja ir tampa 
skirtingų sistemų gyvybės ar mir
ties reikalu. Karinio ir pramoni
nio potencialo varžybos yra pa
siekusios tokios įtampos, kad abi 
pusės savo ilgalaikio planavimo 
programoje atsisakė daugelio 
reikšmingų projektų, nes ir mili
jardinių sumų nebepakanka.

Objektyviai žiūrint, gandai apie 
mūsų “pardavimą” gali patarnau
ti tik vienam Kremliui, todėl ir jų 
kilmės reikėtų ten atidžiau pa- 
jieškoti. Visdėlto nereikia už
miršti, jog subjektyvinės sąlygos 
tokiem gandam tarpti mumyse 
yra jau pakankamai paruoštos.

Teišblaško įtarimus
Jau vien tas prisiminimas, kad 

sekančiais metais sukanka liūdna 
25-rių metų sukaktis nuo taip pat 
Maskvoje pasirašytosios Hitlerio 
- Stalino sutarties, nenoromis ver
čia mus tapti įtaringais. Juk su 
ana nacių-sovietų sutartimi prasi
dėjo visos skaudžiosios Pabaltijo 
nelaimės: prekiavimas Lietuvos 
teritorija, okupacijos, deportaci
jos, masinės žudynės, kraujas, 
ašaros, neišbrendamas vargas ...

Niekam neateina į galvą Ame
rikos užs. r. ministeri D. Ruską 
lyginti su Ribbentropū, tačiau ar 
Molotovo įpėdinis Gromyko dau
giau vertas už savo pirmtaką? Ką 
vienas darė, kitas gali lygiai, jei
gu ne tobuliau, tą patį pakartoti.

Abejonių akivaizdoje Vaka
rams tenka surasti įtikinamų 
priemonių joms išblaškyti. O jas 
išblaškyti — tai jų pačių reikalas, 
ne tik mūsų. Ir dar pridursime, 
jog kaikurie dėdės Šamo poelgiai 
pabaltiečių atžvilgiu paskutiniu 
laiku ne tiek prablaškė, kiek su
tirštino jam pačiam nemalonius 
gandus. Bet tai jau kita tema, ku
ria kas nors kitas gali daugiau 
pasisakyti, tik ne stebėtojas iš 
Švedijos.

Savaitės Įvykiai
— , ■ -—.. — , tu.. I f

IZRAELIO — SIRIJOS PASIENIO KONFLIKTAS, ATSIDŪRĘS 
JT SAUGUMO TARYBOJ sujudino beveik visą pasaulį. Izraelio 
ginti išėjo vakariečiai, palaikomi savo draugų, o arabų kraštai drau
ge su sovietais — Sirijos. Pastaroji buvo kaltinama nušovimu dvie
jų Izraelio pasienio ūkininkų. JT tyrimo duomenys buvo palankūs 
Izraeliui, kuris reikalavo pasmerkti Siriją. Britų—JAV pasiūlyta 
rezoliucija, neminint! Sirijos vardo, tik smerkianti “lengvabūdišką 
žmogžudystę”, būtų praėjusi, bet sovietai vetavo ir tuo sukliudė 
rezoliuciją.

Portugalijos premjeras Salaza- 
ras laikosi tvirtai. Neseniai Li

sabonoje demonstravo apie 250. 
000 asmenų palaikydami Salazaro 
politiką, kurią užsipuolė JT ir 
ragino palikti portugališkas kolo
nijas. Premjeras pažadėjo kovo
ti ir pasakė: “Jokia pašalinė jėga 
nepakeis mūsų principų”. Prem
jeras turi jau 74 metus, bet fi
ziškai tebėra stiprus.

Prezidentas De Gaulle rengiasi 
pripažinti raudonąją Kiniją ir jos 
bolševikinę vyriausybę. Eina de
rybos dėl kainos už tokį pripaži
nimą. De Gaulle sako, jei Ameri
ka derasi su Sov. Sąjunga, kodėl 
jis negali derėtis su Kinija?

JAV ir Britanija privačiais ke
liais yra susitarusios su Sov. 
Sąjunga dėl nepuolimo sutar

ties tarp Atlanto S-gos ir Varšu
vos pakto valstybių — Rusijos ir 
komunistinių satelitų, žinant Va
karų minkštumą ir netolregišku- 
mą, galima laukti ir to. Tai bus 
dar viena sutartis, kurią Sov. Są
junga turės progos sulaužyti.

N. Chruščiovas buvo priimtas 
Jugoslavijoj draugiškai, bet su 

tam tikrais rezervais. Kaip vienas 
jugoslavas sako, jei Rusija palai
dos Ameriką, tai kas šelps Jugo
slaviją? Rezultatai dviejų savai
čių Nikitos svečiavimosi yra la
bai kuklūs, nežiūrint, kad Chruš
čiovas prisispyrusiai “indoktrina- 
vo” Tito. Tito kovoje su Kinija 
parems Maskvą, bet pasiliks ir 
ateity nepriklausomu komunistu 
ir neįeis į Maskvos satelitų skai
čių. Tito spalio mėn. lankysis JA 
V-bėse ir P. Amerikoj.

Britanijos profesinių sąjungų 
kongresas reikalauja tolimes

nio suvalstybinimo įvairių pra
monės sričių: transporto, plieno, 
laivų statyklų, elektros įrengimų, 
oro susisiekimo ir kt. Jei darbiė- 
čių partija grįžtų valdžion po se
kančių rinkimų, susidurs su šiais 
reikalavimais.

JAV vandenyse plaukioja rusų 
žvejų laivai. Jie kažką dirba 

net 3 mylių atstume nuo JAV 
krantų. Žvejoja, tik nežinia ką. 
Senato nariai kelia šį klausimą ir 
duoda ta proga Įdomiu praneši
mų, nes rusų “žvejų” laivai, ku
rių daugumą aptarnauja rusų ka

rininkai, yra aprūpinti moder
niais elektroniniais įtaisais. Jie 
tiria krantus, dugno sąlygas ir 
kt. Tų laivų prie JAV krantų kai 
kada prisirenka net ligi 400 vie
netų.

JAV tęsia Kubos žvalgybą iš 
lėktuvų, kurie nuolat seka padėtį 
Kuboj. Taip praneša krašto gyny
bos ministerija, nes buvo paplitę 
gandai, esą prezidentas įsakęs 
žvalgybą nutraukti.

Dar vienas buvęs JAV karei
vis, pasiryžęs, pasilikti pas ki

niečius po Korėjos karo, grįžo ir 
sako, kad jo nutarimas pasilikti 
pas komunistus buvo “kvaila 
klaida”. Gyvenimas Amerikoj de
presijos metu buvęs nepalygina
mai geresnis, negu ten gerais 
laikais.

Pasikoliojimai tarp Rusijos ir 
Kinijos komunistų vadų tęsia

mi toliau. Kiniečiai, apšaukę N. 
Chruščiovą proamerikiečiu, anti- 
tarybininku, dabar rašo, kad “ne
užtektų viso Volgos vandens nu
plauti didžiulei gėdai nuo jo vei
do”. Bet tarp Maskvos ir Vakarų 
santykiai negerėja, ypač po to* 
kai Maskva ir vėl stato savo rei
kalavimus dėl Vokietijos. Dabar, 
pasak sovietų, yra trys Vokieti
jos: Rytų Vokietija, Vakarų Vo
kietija ir Berlynas.

Pietų Amerikoje “Voice of
America” radijo programa yra 

perduodama daugiau kaip per 
100 radijo stočių. Komunistų ra
dijo propaganda dabar suskilusi, 
nes rusai ir kiniečiai smarkiai 
kovoja tarpusavy. Tai ypač ryš
ku Europoj. Pvz. Maskvos radijas 
tik per vieną dieną davė dvi ilgas 
programas rumunų k., įtikinėda
mas rumunus prieš kiniečius. Ru
munijoj yra daug komunistų sim- 
patikų Kinijos pozicijai.

Vokietijos parlamento vicepir
mininkas T. Dehler lankėsi 

Maskvoj. Susitiko su Chruščiovu 
ir Gromyko. Ypač karingas buvęs 
Gromyko, dalindamas Vokietiją 
į tris dalis.

Tarp Prancūzijos ir Britanijos 
eina derybos dėl tiesioginio su

sisiekimo. Galimi du būdai — sta
tyti tiltą ir kasti tuneli. Tunelio 
oravedimas kainuotų $700 mil. 
Manoma, kad bus pasirinktas tu
nelis.
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Lietuvos pavergimas ir prisikėlimas 3.

Bedirbdami lietuvišką tautinį 
darbą tremtyje, mes neišvengia
mai sutinkame daug nusivylimo 
ir neretai easme apimti tamsios 
nevilties. Tas darbas būtų nebe
pakeliamas ir galbūt nebeįmano
mas, jei šalia tų nusivylimų ir 
nevilties neturėtume retkarčiais 
ir šviesių, didelių ir reikšmingų 
momentų, pakeliančių mūsų dva
sią ir suteikiančių vilties.

Šiandien mes ir stovime prie- 
vartyje vieno iš tų momentų — 
pačių didžiųjų ir pačių reikšmin
gųjų? Iš tikrųjų, nežinau kito to
kio didelio ir reikšmingo Įvykio 
mūsų tremties lietuviškame gy
venime, koks yra pasaulio lietu
vių seimas. Jau pats faktas, kad 
mes randame galima susirinkti iš 
visų, net ir labai tolimų, kraštų, 
padaro ši seimą didingą ir pras
mingą.

Jis didelis ir reikšmingas 
mums patiems — laisvųjų kraštų 
lietuviams, bet nė kiek nemažiau 
didelis ir reikšmingas jis yra ir 
visai mūsų tautai. Visi šio seimo 
darbai ir rūpesčiai yra juk skirti 
ne mums patiems, bet Tau — sa
vanorių, partizanų ir kankinių 
krauju persunkta Lietuvos žeme
le, ir Tau, miela sese ir mielas 
broli, kuris pasilikęs savo tėvų že
mėje neši sunkią vergijos naštą 
ir kenti nuolatini moralinį prie
vartavimą. Tavo pagalbos šauks
mas beviltiškai atsimuša į kietą 
geležinę uždangą ir nepasiekia 
laisvojo pasaulio, kurio pagalbos 
Tu tikiesi.

Bet, nenusimink, mielas broli, 
mes girdime Tavo dejavimą, ir 
jaučiame Tavo sielvartą. Todėl 
ir susirinkome čia šiandien i tą 
antrąjį pasaulio lietuvių seimą. 
Susirinkome iš daUgelio ir tolimų 
laisvųjų kraštų. Mes palikome 
namie savo asmenines bei parti
nes ambicijas ir interesus, bet at- 
sinešėme savo širdyse tyrą lietu
viško solidarumo jausmą ir bro
lišką meilę, kuri lydės visus šio 
mūsų seimo darbus.

Visi ir vieningai kalbėsime už 
Tave, mielas broli, ir mūsų tvir
tas ir ryžtingas balsas turės pa
siekti tuos, kurių pagalbos Tu ti
kiesi.

Vieningu balsu mes kreipsimės 
ir į tuos Tavo brolius, kurie 
džiaugdamiesi savo laisve ir tur
tingu gyvenimu jau užmiršo Ta

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių .._ _ .... ... 
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LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
M9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

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

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:
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Ponia V. Juraitis.
SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

ve ir nebenori suprasti Tavo 
skurdo ir priespaudos. Gal mūsų 
balsas suvirpins tėvynės meilės 
stygą ir jo širdyje, ir jis įsijungs 
iš naujo kartu su mumis į tą di
delį ir garbingą žygį už Tavo ir 
savo tėvų žemės laisvę.

Mielas'broli, neabejoju, kad Tu 
išgirsi ir ten tėvynėje apie mūsų 
darbus ir pajusi, kad nesi visai 
vienas, visų apleistas. Mūsų paro
dytas vieningumas ir tarpusavio 
broliška meilė suteiks Tau paguo
dos ir ištvermės.

Mūsų gi darbai nepasibaigs šia
me seime. Mes grįšime atgal į sa
vo kraštus ir apylinkes ir kiekvie
nas iš mūsų tapsime ta maža bet 
gyva kibirkštėle, įžiebiančia di
delę liepsną mūsų brolių širdy
se. Liepsną, kuri sunaikintų ke
rintį savanaudiškumą ir nesantai
kos jausmą, o jų vietoje augtų 
meilė savo kraštui, meilė lietu
viui, kaip tikram savo broliui.

(Buv. PLB pirmininko atidaro
moji kalba II PLB seime To
ronte).

Tolimose lietuviu^ salose
-------------------------- K. P R. G AI D A  :  

VAŽIUOJAM PAS 
ŪKININKUS
Apie 120 mylių į vakarus nuo 

Winnipego yra keliolika lietuvių 
ūkių — apie McGregor, Edrans, 
Carberry, Firdale. Kun. J. Berta- 
šiaus automobiliu gęrais t keliais 
lėkėm per akimis neaprėpiamas 
lygumas, pilnas kviečių, avižų, 
svėrių, dobilų, runkelių, žemės 
labai geros, nereikia nei trąšų, 
nei plūgo. Ūkininkai didelėm 
akėčiom, Įraukiamom trakto
riaus, papurena žemę ir sėja. Der
lius dažniausiai būna geras. Pri
važiuojame miestą Portage la 
Prairie. Tai ūkininkų miestas, ku
rio burmistru išrinktas angliko
nų klebonas. Matyti daug žemės 
ūkio mašinų, traktorių.. Šiame 
mieste apsigyvena ūkininkai, su
laukę senatvės ir pardavę ūkius 
kitiem. Norėjom aplankyti čia 
gyvenančius lietuvius Ign. Bra-

į Lietuva, Latviją, 
Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R.

TRYS IMPERIALISTINĖS 
SROVĖS

Istorinė Lietuva kūrėsi, kai 
germanai, nešdami kryžių, kardu 
skynė sau kelią į rytus. Anuo me
tų jų pradėta imperialistinė verž
ia į lytus atgijo ir vėliau. Lietu
va jieškojo paramos rytuose ir 
pietuose atsispirti pavojingam 
priešui. Kai vokiškoji veržia nu
silpo, atslinko pavojus iš rytų. 
Sustiprėjusi Rusija ėmė spraustis 
į vakarus, švedų imperialistinės 
užmačios liko palaužtos. Lenkai 
tebuvo ir liko primestiniais ben
drais, bėdos santarvininkais.

Kai kėlėsi amžių raidoje žymiai 
apnaikinta, svetimosios priespau
dos išvarginta, nekartą svetimų
jų karių nusiaubta, priversta atsi
likti civilizacijos ir kultūros ba
ruose, bet sugebėjusi išlaikyti 
minties savaimingumą ir laisvės 
troškimą lietuvių tauta, pakeliui 
į nepriklausomybę užtiko trijų 
imperialistinių tautų užpuolikus 
jos laisvės ryžtui palaužti.

Nedraugiškų tautų priedangos 
pasikeitė, bet jų tikslai tie patys: 
pavergti lietuvių tautą ir paskan
dinti didžiųjų tautų bangose.

Per pirmąjį pasaulinį karą vo
kiečiai buvo paruošę planą suvo
kietinti “atsilikusiai lietuvių ūki
ninkų tautai” per 50 metų. Tas 
slaptas planas, kurio tebuvo at
spausta 20 egz., ano pokario me
tu buvo patekęs ir į mano rankas. 
Net karą pralaimėję vokiečiai dar 
bandė įsitvirtinti Pabaltijy.

Lenkai svajojo atkurti valsty
bę tarp dviejų jūrų. Jie bandė da
ryti perversmus Kijeve, Minske 
ir tik Vilniuj klasta ir jėga jiems 
pavyko įsigalėti.

Naujos priedangos rusiškasis 
imperializmas, sulaukęs karinių 
smūgių, siekė krašte sutvirtėti ir 

zauską, psichiatrinės ligoninės 
sanitarą, ir Blažį, bet buvo išvy
kę į darbus. Už Portage la Prai
rie pasiekėm pirmutinį ūkį — 
Satkūno. Radom tik žmoną su sū
numi. Kieme trumpai pasikalbė
jom. Satkūnienė kalba lietuviš
kai, nors Kanadoje gimusi, bet 
jos sūnus silpnai terezgia. Jis mo
kosi vidur, mokykloj, nori eiti 
augštuosius mokslus; ūkyje pasi
likti nenori. Tą patį pastebėjau 
ir kituose ūkiuose — jaunieji ne
nori pasilikti ūkiuose. Juos trau
kia miestas, lengvesnis uždarbis 
bei gyvenimas.

P. LIAUKEVIČIAUS
ŪKYJE
Netol didžiojo kelio randame 

didelį Povilo Liaukevičiaus ūkį 
— apie 700 akrų. Lietuvos mastu 
tai dvaras. Prie durų mus malo
niai pasitinka p. Liaukevičienė 
ir sako, kad vyras dirba laukuo
se. Įsėdam į jos raudoną Pontiac 
ir laukų keleliu, vietomis per dir
vas, nuvažiuojam į galulaukę, kur 
randam traktorium ir 36 pėdų 
kultivatorium purenantį pūdymą. 
Visi grįžtam į namus, į jaukų sa- 
lioną, kur pridėta laikraščių: 
“Naujienos”, “Keleivis”, “N. Lie
tuva”, “T. Žiburiai”. Išsikalbam. 
Pasirodo, P. Liaukevičius yra 
dzūkas nuo Lazdijų, atvykęs Ka- 
nadon 1929 m. Nepakentė jis tuo
metinio Lietuvos diktatūrinio 
valdymo ir išvyko Kanadon pasi
dairyti. Pradžioje gyveno Mont- 
realyje, bet čia buvo sunku su 
darbais, ir atvyko į Kanados va
karus su $50. Išsinuomojo žemės, 
nusipirko arklius ir ėmė ūkinin
kauti. Pradžia buvo sunki, be to, 
užėjo ^ūkinės depresijos laikai. 
Norėjo atsikviesti savo šeimą iš 
Lietuvos, bet valdžia dėl siau
čiančios ūkinės krizės neleido. 
Pagaliau 1937 m. atvyko ir žmo
na su sūnumi. Pamažu jis įsitvir
tino ir dabar jo ūkis yra $50.000 
vertės, o kitatiek verti jo ūkio 
padargai — mašinos. Sakė nesi- 
gailįs išėjęs iš fabrikų malonės. 
Girdi, ūkininkas yra pats sau po
nas. Nors ūkis didelis, bet jį iš
dirba jis pats — mašinos atstoja 
daugybę darbininkų, šiuo metu 
dalį ūkio yra išnuomojęs. Taip 
besikalbant ateina ponia ir kvie
čia užkąsti: rūgusio pieno su bul
vėm ir grybų! Tai buvo tikra 
staigmena. Jeigu jo ūkis būtų ar
čiau Toronto ar kitų didesnių lie
tuvių kolonijų, visi važiuotų jo 
lankjdi, o jo 60 karvių banda vi
sus pajėgtų aprūpinti. Įdomu bu
vo patirti ir tai, kad žiemos metu 
tik silpnesnieji gyvuliai laikomi 
tvarte. Kituose ūkiuose visai nė
ra tvartų, ir gyvuliai visą žiemą 
turi išbūti lauke.

DVIEJŲ VIRŠILŲ 
SUSITIKIMAS
Sutariam visi kartu — p. Liau- 

kevičiai ir mudu su kun. J. Ber- 
tašiumi — aplankyti kitus apylin
kės ūkininkus. P. Liaukevičius sė
da prie savo automobilio vairo ir 
pasileidžiam kelionėn ūkininkų 
keleliais, vedančiais per kviečių, 

laukė progos žymiai plačiau pra
verti “langą į vakarus”, kaip Pet
ro I laikais.

Visi trys didieji kaimynai ana
me pokaryje buvo persilpni siek
ti savo tikslų, ir sulaukę lietuvių 
tautos pasipriešinimo vieton kari
nio puolimo ėmėsi politinio, ūki
nio ir kultūrinio gniuždinimo.

Pabaltiečių nešališkumas
Estai ir latviai, pergyvenę vo

kiečių ir rusų priespaudą, ką tik 
pirmajam pasauliniam karui pa
sibaigus, ėmė j ieškoti priemonių 
apsisaugoti nuo nelemties pasi
kartojimo. Estas Pusta siekė Pa
baltijo, Skandinavijos ir Lenkijos 
sąjungos. Latvijos užsienio reika
lų ministeris Mejerovic, netrukus 
miręs įtartinose aplinkybėse, sva
jojo apie platesnę santarvę sulai
kyti vokiečių ir rusų veržlai. Jo 
užmojis primena Rusijos užsienio 
reikalų ministerio Izvolskio siū
lytą 1908. IV. 10 santarvę dėl sta
tus quo Baltijoje.

Šie užsimojimai sutiko didelių 
kliūčių. Skandinavijos valstybės 
neparodė noro įsijungti sąjungom 
Jau anuomet jos pareiškė, kad 
norinčios likti nešališkomis. Vie
nintelė Suomija bandė pasukti į 
Pabaltijį. 1920 m. Helsinkyje su
sirinko Pabaltijo valstybių, Len
kijos ir Suomijos atstovai. Tais 
pat metais spalio 9 d. Želigovskio 
žygis Vilniui užgrobti pakeitė po
litinio apsijungimo kryptį. Lie
tuva buvo priversta pasitraukti iš 
sąjungos, kurioje dalyvauja Len
kija. Helsinkio ir Bulduri nutari
mai pakibo debesyse. Varšuvoje 
padarytiems 1923. III. 17 nutari
mams nepritarė Suomijos parla
mentas. Suomijos užsienio reika
lų ministeris Holsti buvo privers
tas atsistatydinti. Suomija, Esti- 

ja, Latvija ir Lenkija dar tarėsi 
1925 m. Helsinky, tačiau tesuta- 
rė tik antraeilės reikšmės klau
simais. Latvijoje ir Estijoje, nors 
pastarosios užsienio reikalų mi
nisterijoje visuomet buvo asme
nų, skatinusių siekti glaudesnių 
santykių su Varšuva, kilo kaiku- 
rie nuogąstavimai dėl Lenkijos 
persvaros. Latvijos užsienio rei
kalų ministeris Cielens ėmė šne
kėti apie šiaurės Locarno-Pabal- 
tijo ir Suomijos sąjungą. Tuo me
tu Suomija jau buvo pasukusi 
Skandinavijos link. Šiaurinis Lo
carno turėjo sumažėti.

1934.IX.12 pasirašyta Pabaltijo 
— Lietuvos, Latvijos, Estijos san
tarvės sutartis liko bereikšmė, 
nors dažnai susitikinėjo užsienio 
reikalų ministerial pasitarti. Pa
baltijo užsienio politikos derini
mas buvo pažeistas išskirtų “ypa
tingųjų klausimų”, būtent Vil
niaus ir Klaipėdos. Santarvės su
tartis neišėjo iš diplomatinio ben
dravimo rėmų. Pabaltijo glaudes
nį ūkinį ir kultūrinį bendravimą 
paliko atviru. 1923 m. Estijos- 
Latvijos karinė santarvė net ne
buvo pasiūlyta Lietuvai pasira
šyti, bijant įsipareigoti ypatin
gais atvejais.

Sovietai gerai žinojo Pabaltijo 
santarvės svorį, tačiau drįso pri
kaišioti Lietuvai ir net ją kaltin
ti Maskvai nedraugišku kariniu 
apsijungimu, kurio iš viso nebu
vo. Lietuva liko vieniša dviejų 
ultimatumų metu, nes už “ypa
tingų klausimų” kupsto ėmė slap
stytis Estija ir Latvija, ėmusios 
tarpusavyje nesutarti dėl mažu
mų. Estija ir toliau jieškojo atra
mos Varšuvoje ir svajojo išplėsti 
Pabaltijo santarvę. Lenkijos už
sienio reikalų ministerio Becko 
kelionė 1937 'm. į Taliną nebuvo 
pripuolama. Tarp Latvijos ir 
Lenkijos jau buvo perbėgusi juo
da katė.

Trys ultimatumai
Antrojo pasaulinio karo išva

karėse Lietuva neturėjo jokios 
rimtos politinės atsparos. Lietu
vą nuo Lenkijos skyrė 512 km. 
mirusi siena. Mūsų šauksmas “Ei 
pasauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim” patarnavo patriotinei 
ugnelei kurstyti, tačiau politiškai 
šalia to reikėjo didesnio apdai
rumo. Vien savyje/užsidaryti ir 
tik kumščius sugniaužus tikslo 
siekti — permaža. Šiuos žodžius 
tardamas visai nenoriu pamiršti 
lenkų padarytų skriaudų Lietu
vai: karinio užpuolimo, Lietuvai 
primestinės Suvalkų sutarties 
1920.X.7 ir sulaužymo po dviejų 
dienų, kai Varšuvos įsakymą vyk
dydamas L. Želigovskis Vilnių 
užėmė, bandymo apsupti Lietu- 

Ivą, įsigalėti Klaipėdoje ir už- 
į gniaužti jos gyvybę, P. O. V. suo- 
j kalbio ir lietuvių persekiojimo 
j Vilniaus krašte.

Istorinė lenkų neapykanta ir 
patriotinis įsisiūbavimas, įvykus 
pasienio sargybinių susišaudy
mui prie Trasninkų, (tai buvo 
lenkų patyčių veiksmas) Lietuvos 
neapsaugojęs nuo politinio paže
minimo, kai 1937.III.17 vakarą 
Lietuvai buvo įteiktas pirmas ul- 
tamatumas. Seimas verkšnoda
mas priėmė lenkų reikalavimą 
užmegzti diplomatinius santykius 
ir praverti duris jų važmai per 
Lietuvą į Klaipėdą. Lenkų užma
čios siekė žymiai toliau: apspręs
ti Lietuvos lemtį po Lenkijos 
sparnu. Šis ultimatumas nespėjo 
palikti didesnių žaizdų, tačiau bu
vo Lietuvos nelemties pradinin
kas.

Tuo metu Lietuvos santykiai 
su Vokietija buvo šalti. Nacinis 
siautėjimas Europoje, siekiant 
apjungti “vokiškas žemes”, prive
dė prie antrojo ultimatumo. 1939. 
III. 22 Berlyno padiktuota sutar
timi Klaipėdos kraštas, kuriam 
prijungti prie Lietuvos buvo ves
ta sumani ir verta pasididžiavimo 
politinė kova, grąžintas Vokieti
jai. Politinis Lietuvos pasitrauki
mas anuo metu vedė į nepriklau
somybės praradimą. Lietuva, su
naikinus Lenkiją, pateko į žnyp
les dviejų imperialistų, kurie 
1939.VIII.23 sutartimi nutarė 
ketvirtą kartą Lietuvą padalinti. 
Vadinamoji nepuolimo sutartis 
(slaptieji susitarimai tik vėliau 
išryškėjo) sudarė ypatingas sąly
gas gintis, nes mūsų kariuomenė, 
kuriai buvo skirti dideli tautos 
ištekliai ir dėtos nepaprastos vil
tys, prarado ne tik gynybos, at
sparą, bet ir pasitraukimo spragą.

Aš ne j ieškau nesėkmės kalti
ninkų, kurie nuvedė Lietuvą į 
visišką užsisklendimą, tačiau 
trys ultimatumai ir jų skaudžios 
pasekmės lietuvių tautai prašosi 
išvados.

Lietuvių ūkininkų pamaldos P. 
Liaukevičiaus ūkyje. Jas laiko 
kun. J. Bertašius.

avižų, miežių laukus. Netrukus 
pasiekiam Petro žemaičio ūkį, 
Edrans vietovėje. Pirmieji, kaip 
ir kituose ūkiuose, pasitinka du 
stambūs šunys, bet labai taikin
gi. šeimininkai pakviečia vidun. 
Kol šeimininkės paruošė pietus, 
ėmėm diskutuoti. Pasirodo, P. že
maitis yra taio pat senas ateivis, 
nors atrodo labai tvirtai. Dirbo 
jis kurį laiką Sidney prie Halifak- 
so anglių kasyklose, kur buvo ga
na daug lietuvių. Kai užsidarė ka
syklos, daugumas išvažinėjo ki
tur. P. žemaitis, kilęs nuo Sasna
vos, yra Lietuvos kariuomenės 
savanoris; turi viršilos laipsnį ir 
yra dalyvavęs nepriklausomybės 
kovose Vilniaus srityse. P. Liau
kevičius taip pat yra Lietuvos ka
riuomenės savanoris su viršiloms 
laipsniu. Abu iš Lietuvos išvyko 
dėl ekonominių ir politinių prie
žasčių. P. Žemaitis pasakojo, kad 
tuometinė valdžia įsakiusi jam 
registruotis policijoj kiekvieną 
mėnesį. Negalėdamas to pakęsti, 
atvyko Kanadon. čia įsiterpė P. 
Liaukevičius pasisakydamas prieš 
diktatūrinį valdymą Lietuvoje ir 
prieš 1926' m. sukilimą, nuvertu- 
sį prez. K. Griniaus valdžią.

Beklausant praeities pasakoji
mų man parūpo ateitis, ir paklau
siau:

— Ar dabar grįžtumėt Lietu
von, jeigu ji taptų nepriklauso
ma?

P. žemaitis: Nežinau. Čia mū
sų vaikai, mūsų ūkis ... Negalė
čiau atsakyti į tą klausimą.

P. Liaukevičius: Į laisvą Lietu
vą visi svajojom grįžti; besvajo
jant ir betaupant užėjo karas ir 
sumaišė planus. Dabar, jei Lie
tuva būtų laisva, važiuotume pa
sižiūrėti.

Kun. J. Bertašius: Ateiviai tu
rėtų pasilikti čia. Sugrįžus būtų 
labai sunku pritapti prie naujų 
sąlygų, be to, išeivija Lietuvai 
reikalinga kaip atsarginis kapita
las bei atrama.

Aš gi reiškiau nuomonę, kad 
tam tikros dalies išeivių grįžimas 
nepriklausomon Lietuvon būtų
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Nesame paprasti išeiviai
IŠ VLIKo PIRM. DR. A. TRIMAKO KALBOS 

II PLB SEIME TORONTE
“Lietuvių Bendruomenės įna

šas į tautos likiminę kovą yra sva
rus ir pasigėrėtinas. Gausūs kon
gresai ir suvažiavimai, dainų ir 
liaudies šokių festivaliai, meno 
parodos, sporto šventės ir žaidy
nės, teatras, chorai ir, pagaliau, 
išeivių būrimas į Lietuvių Bend
ruomenės apylinkes, tai vis dar
bai, kurie ilgai bylos apie mūsų 
išeivijos pastangas išlikti ir pa
dėti savo tautai laimėti laisvę.

Dar nevisa, be abejonės, atlik
ta, dar net nevisi teisingai su
pranta L. Bendruomenės tikslus 
ir uždavinius, ir nevisi esame įsi
jungę į jos gretas, o mūsų jauni
mas tebevaikšto savęs jieškoda- 
mas, kartais net paklysdamas. 
Daugely. vietų lietuvybės dirvo
nai ne tiktai nesiaurėja, bet ple
čiasi, apaugdami piktžolėmis. Vie
ton juos arę, nevienas mūsų eik
vojame laiką nesibaigiančiom dis
kusijom, kas ką turėtų daryti. 
Tuo tarpu perdėm visiem aišku, 
kad ką gera padarysime savo tau
tai išlaikyti gyvai, jos kultūrai 
plėsti, Lietuvos vardui garsinti ir 
jos laisvės bylai kelti, atliksime 
kilnų tautinį darbą.

Nederėtų pamiršti, kad nesame 
paprasti išeiviai. Išvykome iš 
krašto ne turtų krauti, bet pa
vergtiesiems savo broliams padė
ti išsilaisvinti, ne peštisv bet dar
niai sugyventi, ne diktuoti, nes 
tuomi tiktai iššauktume pasiprie
šinimą,, bet susitarti, ne kitiem 
trukdyti veikti, bet patiems atsi
dėjus dirbti ir telkti lėšas visuo
meniniams darbams ir laisvės ko
vai remti. Atliktinu uždaviniu tu-

Antrojo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo rezoliucijos

reikalingas. Lietuviai iš laisvų 
kraštų galėtų atmiešti sovietinės 
diktatūros paliktas tendencijas, 
atnešti savo patyrimą naujai be
siorganizuojančiam kraštui ir 
kartu perkelti savo turimas san
taupas, reikalingas krašto gero
vei.

Taip padiskutavę ir lietuviškai 
pasivaišinę pasukom į vadinamus 
“kalnus”, kur yra įsikūrę kele
tas lietuvių. (Bus daugiau)

1. PLB seimas, išklausęs PLB 
valdybos, PLB kultūros tarybos 
ir seimo išrinktos kontrolės ko
misijos pranešimus, tvirtina PLB 
valdybos -padarytas išlaidas ir 
reiškia PLB valdybai ir kultūros 
tarybai nuoširdžią padėką už at
liktą darbą.

Seimas nuoširdžiai dėkoja už 
apsilankymą ir tartą žodį Lietu
vos atstovui Vašingtone J. Ka- 
jeckui3 gen. Lietuvos konsului 
Toronte dr. J. Žmuidzinui, VLI 
Ko pirm. dr. A. Trimakui, taip 
pat visiems seimą sveikinusiems 
— organizacijoms, institucijoms, 
asmenims. Seimas dėkoja Kana
dos LB krašto valdybai, Toronto 
Tėvams pranciškonams, Šv. Jono 
Kr. parap. kleb. kun. P. Ažuba
liui ir visiems tautiečiams savo 
darbu, menu ar kitokia parama 
padėjusioms seimo darbams, be 
to, Canadian Broadcasting Cor
poration ir Voice of America.

2. PLB seimas, išklausęs pra
nešimų ir diskusijų išeivijos lie
tuvių švietimo ir kultūros reika
lais, konstatuoja ir kreipiasi į lie
tuvių išeiviją:

Lituanistinis švietimas ir tau
tinė lietuvių kultūra yra ne tik 
LB organų tiesioginis uždavinys, 
bet ir kiekvieno lietuvio didysis 
rūpestis bei pareiga, sudaryti mo
ralinę ir materialinę atramą lie
tuvių švietimo, mokslo ir kultū
ros darbui, koordinuojamam PL 
B-nės kultūros tarybos. Pati PLB 
kultūros taryba-skatinama jieško- 
ti konkrečių priemonių šeimos 
tautiniam gajumui patikrinti.

3. PLB seimas nutaria kiekvie- 
nerių metų rugsėjo mėnesį skelb
ti Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės mėnesiu.

4. PLB seimas didžiai vertina 
JAV ir Kanados LB pastangas 
organizuojant bendruomenės fon
dus ir skatina visų kraštų LB va
dovybes susirūpinti finansinio 
fondo organizavimu pas save, PL 
B-nė Fondo sudarymu taip pat 
skatina visus laisvuosius lietuvius 
duosniai remti jau veikiančius 
JAV ir Kanadoj LF.

5. PLB seimas, turėdamas gal
voje, kaikuriuose kraštuose sena
jai lietuvių išeivijai susidariusius 
tam tikrus psichologinius sunku
mus tiesiogiai dalyvauti LB or
ganuose, kreipia atitinkamų kraš
tų LB vadovybių dėmesį, kad pa
ieškotų būdų ir formų senosios 
išeivijos aktyviam dalyvavimui 
LB organuose užtikrinti.

6. PLB seimas sveikina ir re
mia Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjo ir J. Bačiūno pastangas iš
leisti 6-8 tomų lituanistinę enci
klopediją angliškai.

7. PLB seimas ragina PLB 
valdybą ir visų kraštų LB vado
vybes remti Vasario 16 gimnaziją 
lėšomis, mokytojais bei moki
niais.

8. Tautiniam solidarumui plės
ti ir ugdyti PLB seimas skatina 
PLB valdybą ir atskirų kraštų 
LB vadovybes informuoti ir ins
truktuoti lietuvius turistus, kad 
jie savo kelionėse susirištų su 
lankomų kraštų LB organais.

rime daugiau, kaip darbininkų. 
Dėl darbo naštos netenka varžy
tis. Svarbu, kad pagrindiniai už
daviniai būtų tinkamai atlikti ir 
turimos jėgos tiksliai panaudotos. 
Pajėgių veikėjų yra nedaug. Tos 
organizacijos, kurios jų sutelks ir 
atrinks daugiau, visa geriau ir at
liks. Vadovaujančių asmenų pa
jėgumas, ne vien narių skaičius, 
lemia organizacijų reikšmę.

Dabartinė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė reikalus 
teisingai suprato. Bendradarbiau
dama su VLIKu, ji daug padarė, 
vienybės siekdama. Ji praplėtė 
kelią į darnesnę Veiklą netiktai 
pačioje L. Bendruomenėje, bet 
žymiai padėjo susiprasti ir lais
vės kovotojų gretoms. Tos pa
stangos praskaidrino atmosferą 
vieningam darbui ir sudarė pa
lankesnes sąlygas laisvės siekti. 
Belieka laukti, kad mūsų politi
nės grupės, kurių svorį turėtume 
sverti ne pagal j"ų narių skaičių 
išeivijoje, bet pagal tuos stam
bius pavergtųjų brolių sluogsnius 
ir jų reikalus, kuriem jos atsto
vauja, besiremdamos savo giliu 
patrijotizmu, nedelsdamos su
jungs savo jėgas vieningam Lie
tuvos laisvinimo darbui. Jos sa
vo laiku sukūrė VLIKą pogrindy, 
rizikuodamos savo žmonių laisvę 
ir gyvybę, joms ir dera jame dirb
ti, kol Lietuva vėl bus laisva. 
Augštai vertindamas PLB vieny
bės pastangas, tikiu, kad jos va
dovybė ras būdus ir kelius ir atei
ty bendradarbiauti su VLIKu ir 
veiksmingai dalyvauti Lietuvos 
laisvės kovoje”.

9. PLB seimas konstatuoja P. 
Amerikos lietuvių sunkesnes gy
venimo ir veikimo sąlygas ir ran
da reikalinga pastebėti, kad PLB 
valdyba atkreiptų reikiamą dėme
sį į to kontinento lietuviškųjų 
bendruomenių stiprinimą morali
ne ir visokeriopa parama, kad 
ypač skatintų jaunimo lietuvini
mo būdus: pasikeitimą meniniais 
ansambliais, sportininkais, žymes
nių visuomenininkų* apsilanky
mais ir t.t.

10. Antrasis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas, išklausęs 
pranešimo apie peticijos Jungti
nėms Tautoms organizavimą, su
manymui pritaria ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybai pa
veda dėl jos organizavimo ir vyk
dymo susitarti su atitinkamais 
latvių ir estų organais, diploma
tais, VLIKu^ Lietuvos Laisvės 
Komitetu ir kitais laisvinimo 
veiksniais.

11. PLB seimas, turėdamas gal
voje, kad kiekvienas laisvasis lie
tuvis turi tautinę pareigą kovoti 
už Lietuvos laisvę ir kad atskirų 
kraštų LB organai šioje kovoje 
dalyvauj’a, tik neturi bendro ko
ordinuojančio organo, paveda PL 
B-nės valdybai sudaryti savo ati
tinkamą centrinį organą, kuris 
koordinuotų atskirų kraštų LB 
dirbamą Lietuvos laisvinimo dar
bą, palaikytų glaudžius santykius 
su Lietuvos pasiuntinybėmis ir 
konsulatais, bendradarbiautų su 
Lietuvos laisvinimo veiksniais 
ir kitų Rusijos pavergtų tautų 
atitinkamomis organizacijomis.

12. PLB seimas, turėdamas 
galvoje, kad dabartinis nevienin
gumas laisvinimo organizacijoje 
ne tik neigiamai atsiliepia pačiai 
Lietuvos laisvės kovai, bet ir 
įneša nedermę ir kliudo tauti
niam solidarumui pačioje Pasau
lio Lietuvių Bendruomenėje, už
gina PLB' valdybos iniciatyvą 
vienybės atstatymo reikalu ir pa
veda jai ir toliau aktyviai rūpin
tis bendros ir vieningos Lietuvos 
laisvinimo vadovybės sudarymu 
ir spręsti PLB dalyvavimo būdą 
joje.

13. PLB seimas, turėdamas gal
voje, kad lietuvos laisvinimo by
loje didelės reikšmės turi Lietu
vos sienų klausimas, atkreipia į 
tai Lietuvos laisvinimo veiksnių 
dėmesį.

14. PLB seimas, išklausęs pra
nešimą “Jaunoji karta ir lietuvy
bės išlaikymas”, pritaria jo išva
doms, kad kultūros kongresuose 
būtų sudarytos sąlygos jaunie
siems mokslininkams ir kūrėjais 
pasireikšti ir savo profesiniais 
reikalais pasitarti ir kad lietuviš
koji- spauda daugiau stengtųsi 
įtraukti juos bendradarbiais; kad 
mūsų gydytojai, inžinieriai, pre
kybininkai ir kt. profesinės orga
nizacijos sudarytų savo tam tikrą 
globą besiruošiantiems mokyklo
se savo profesijos aspirantams; 
kad jaunimo organizacijos dau
giau pabrėžtų tautinį solidaru
mą; kad lietuviškos mokyklos, šo
kių ir dainų ansambliai, vaikų 
darželiai būtų organizuojami dar 
su didesniu atsidėjimu; kad spor-

(Nnkelta | 7 pst)
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Turtingi vadais ir darbais
IŠ LIETUVOS ATSTOVO VAŠINGTONE J. KAJECKO KALBŲ 

II PLB SEIME
Sveikinamojoj kalboj, prade

dant II Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą Toronte š. m. 
rugpjūčio 30 d., J. Kajeckas, Lie-, 
tuvos atstovas Vašingtone, pa
reiškė:

“Gera būti šiandien jūsų tarpe. 
Prieš penkerius metus turėjau 
garbės dalyvauti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės krikšto seime 
Niujorke. Dabar turiu garbės da
lyvauti tos Bendruomenės sukak
ties penkmečio seime Toronte.

Vos prieš porą mėnesių JAV 
Bendruomenės tarybos sesijoj, 
Čikagoje, pasidžiaugiau Lietuvių 
Bendruomenės vaidmeniu Lietu-

gi gali tokiom aplinkybėm senu
tei lietuvių tautai būti skirtas ki- 
tokis likimas?

Kova už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą yra kova prieš 
žmogaus pavergimą visur pasau
lyje. Tokios idėjos nemiršta, kaip 
žmonės. Dėl tokios idėjos “gražu 
pavargt ir kentėt!”

Kovoje dėl nepriklausomybės 
atstatymo mūsų veiksmai nu
kreipti dviem kryptim: i lietuvių 
jėgų stiprinimą ir į išorės akci
jos "organizavimą.

Vidaus fronte tenka rūpintis, 
kad laisvame pasaulyje esančios 
mūsų tautiečių jėgos būtų ne

vos Laisvės kovoje ir jos sieloji- 
musi klausimais, susijusiais su 
lietuvių kultūra bei lietuvybės 
išlaikymu išeivijoj. Lietuvos oku
pacijai užsitęsiant, Bendruome
nės vaidmuo, svoris ir atsakomy
bė atitinkamai didėja.

Apvželgdami šiame seime Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
praeito penkmečio darbus, paste
bėsite, kad didžiosios lietuvių ma
nifestacijos, kaip antai: dainų ir 
tautinių šokių šventės, kultūros 
kongresas, lituanistikos mokyklų 
tinklo plėtimas bei jų tobulini; 
mas įvyko didžiumoj Bendruo
menės iniciatyva, jos paramos ir 
jos pastangų dėka. Parodų rengi
me, premijų suteikime ir vado
vėlių leidime Bendruomenės Įna
šas irgi žymus.

Šis seimas — didžiulė manifes
tacija svarbiu gyvenamu momen
tu. Ji bene pirma tokio masto 
šventė šiame krašte. Tai ženklas 
gyvybinio reikalo supratimo, ryž
to ir kilnios savajai tautai aukos.

J. A. Valstybių išeivija darbais 
seniai ir plačiai buvo žinoma. Ka
nados lietuvių veikla jaunesnės 
datos, bet jau spėjusi save labai 
gražiai užsirekomenduoti. Kana
diečiai lietuviai turtingi ir vadais 
ir darbais. Joje netrūksta pasi
šventimo, entuziazmo bei noro 
aukotis ir skinti kelią į Lietuvos 
valstybės ir tautos laimingesnę 
ateiti.

Gėriuosi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės misija ir jos nu
veiktais darbais. Lietuvos pasiun
tinybės vardu giliai dėkoju už 
aukos gėles tautai ir Lietuvai”.

skaldomos, bet stiprinamos. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė yra 
užsibrėžusi kilnių bei plačių tiks
lų šiame kovos bare. Vidaus po
tencialo išlaikymas geriausias lai
das, kad kova bus sėkminga ir iš
oriniame fronte.

Išorinei akcijai, siekiančiai at
statyti Lietuvos nepriklausomy
bę, laisvojo pasaulio lietuviai yra 
sukūrę eilę organizacijų. Svarbu, 
kad jų akcija būtų suderinta. Ta
da baisas esti galingesnis. Vie
ningas užnugaris sustiprina ir di
plomatinių atstovų svorį bei jų 
vaidmenį.

Baigdamas norėčiau jūsų ir sa
vo vardu pareikšti gilų dėkingu
mą Kanados vyriausybei už Lie
tuvos padėties simpatingą supra
timą bei užjautimą. Mes dėkingi 
taip pat už sutikimą leisti Lietu
vos gen. konsului šioje šalyje 
veikti ir už Kanados vyriausybės 
įvairiom progom, ypač Jungtinė
se Tautose, Lietuvos aspiracijų 
ir teisių parėmimą.

saulio Lietuvių Bendruomenei už 
nuveiktus darbus lietuvių tautai, 
o ypač už pastangas Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti. Mes dė
kingi organizacijoms, taipogi 
asmenims už pasišventimą Lietu
vai ' prikelti. Aš esu tikras, kad 
apjungę protus ir širdis didžiajai 
lietuvių tautos aspiracijai, mes 
kovą laimėsime. “Mūsų bus iš
auštantys metai!” ”

Kanados lietuvaitės ruošiasi tautinių grupių spektakliui Toronte Darbo šventės vakare Kanados 
tautinės parodos didžiojoje scenoje. Jos yra narės Hamiltono tautinių šokių grupės “Gyvataras”.

“Telegram” klišė

PRETENZIJOS I TAUTU IŠLAISVINTOJUS
Ilgą laiką Sovietų Sąjunga lai

kė save spalvotų tautų laisvės 
čempijonu, bet šiandien jai atsi
rado naujas konkurentas — rau
donoji Kinija, kurios spauda nesi
varžydama garsiai teigia, kad So
vietų Sąjungos milžiniški plotai, 
pradedant nuo Kaspijos jūros ir 
baigiant Ramiuoju vandenynu 
yra apgyventi spalvotų tautų, kad 
rusai sudarą tuos plotuose privi
legijuotą mažumą, kad toji mažu
ma vaidina azijinėje Sov. Sąjun
goje tokį vaidmenį, kokį britai 
vaidino Indijoj, kai ši buvo jų ko
lonija; britai ten buvo sahibais 
vadinami, o “sahib” reiškė augš- 
tai gerbiama poną. Indijoj sahi- 
bų nebėr, o Sovietų Rusijoj — 
tebėr.

Rusei — tie patys engėjai
Afroazijiečių solidarumo kon

ferencijoj Tanganikoje, Afrikoje, 
kurioje Sov. Sąjunga dalyvavo 
kaip spalvotų tautų “užtarėja”, 
kiniečių delegatai jai viešai ir ne-

J. GOBIS

ATIDUOK KĄ PRIVALAI!

Kq kalbėjo Jonas XXIII 
su Adžubėjum?

Pasaulio Lietuvių Dienų proga 
rugsėjo T d. O’Keefe Centre, To
ronte, J. Kajeckas, kalbėdamas 
beveik 3000 lietuvių, pareiškė:

“Sovietų Sąjunga visokiais bū
dais stengiasi įteisinti esamą sta
tus quo padėtį. Prieš tokias sovie
tų pastangas Lietuvos atstovai 
daug kartų kėlė balsą. Nežiūrint 
to, Sovietų Sąjunga tebesiekia 
padėties įteisinimo. Tad reikalin
gas visuotinis budrumas ir lietu
vių bei jų draugų talka. Kiekvie
na proga sovietų "agresijos primi
nimas yra efektinga priemonė 
veikti pasaulio viešajai opinijai.

Suminėta akcija negatyvi. Ja 
tesiekiama sukliudyti sovietų 
bandymus iteisint Lietuvos pa
vergimą. Tuo tarpu mūsų pagrin
dinis tikslas — pozityvus. Juo sie
kiama atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę ir panaikinti sovietų 
viešpatavimą Lietuvoje.

Perspektyvos atgaut laisvę čia 
didėja, čia silpnėja. Tai priklau
so nuo tarptautinės politikos rai
dos. Tačiau, Įvykiai yra bejėgiai 
palaužti mūsų tikėjimą Lietuvos 
laisvės rytojumi ir mūsų ryžtą 
atgauti laisvę Nemuno kraštui. 
Mes tvirtai tikime, kad lietuvis 
laisvei gimęs ir kad Lietuva vėl 
bus laisva. Mūsų tikėjimas pa- 
paremtas yra ne vien tiktai is
torijos daviniais. Jis parem
tas ir tvirtais principais. Tau
tų teisė i laisvę ir nepriklauso
mybę visuotinai pripažintas prin
cipas. Dešimtys Afrikos tautų 
vien pastaraisiais metais užgimė 
nepriklausomam gyvenimui. Ne-

Daug spėliojimų buvo sukėlęs 
velionies popiežiaus Jono XIII 
susitikimas su Chruščiovo dukra 
Rada ir žentu Adžubėjum. Buvęs 
popiežiaus privatus sekretorius 
prel. Loris Capovilla dabar jau 
paskelbė pasikalbėjimo turini. 
Pasirodo, Adžubėjus užsiminė 
apie diplomatinius santykius su 
Sov. Sąjunga. Popiežius jam atsa
kė: “Pats esi žurnalistas. Turėtu
mei žinoti Šv. Raštą ir jame ap
rašytą pasaulio sutvėrimą. Praė
jo beveik šešios dienos, kol Vieš
pats priėjo 'iki žmogaus sukūri
mo. Tos dienos iš tikrųjų gi nėra 
paprastos dienos, bet ištisos epo
chos. Mudu šiandien pradedame 
pirmąją dieną ir matome šviesą. 
Taip, tai yra pirmoji diena, ku
rią šv. Raštas vadina FIAT LUX. 
šviesa spindi jūsų ir'mano aky
se. Jeigu Dievas norės, Jis paro
dys naująjį kelią, tačiau tam rei
kia laiko. Tuo tarpu mes tik ga
lime tikėtis ir melstis”...

Parodęs sovietiniams svečiams 
kaikuriuos savo kambarius, Jonas 
XXIII paprašė Radą pasakyti jos 
vaikų vardus: “Vaikų vardai, kai 
juos taria motinos lūpos, įgauna

dviprasmiškai pasakė, kad kinie
čiai giminingi spalvotoms tau
toms, o sovietai — tai tokia pat 
balta imperija, kaip ir Britanija, 
Prancūzija ir JAV. Tanganikos 
prezidentas Nyerere pridūrė, kad 
sovietai turi ir panašias eksploa
tacines tendencijas. Maskva ne
slėpė savo susierzinimo ir nepa
sitenkinimo ta konferencija, ir 
jos stebėtojas Kudriavlev rašė, 
kad kaikurie šovinistiškiausiai 
nusiteikę atstovai norėjo visą są
jūdį pakreipti ne prieš imperia
lizmą ir kolonialimą, o prieš vi
sas baltąsias tautas.

Afrikiečių priekaištai
Rasinis priešingumas pasidarė 

vienas iš Sovietų S-gos ir raudo
nosios Kinijos ginčo elementų. 
Tanganikoje kiniečiai priminė ru
sams, kad jie neteisingai atsiradę 
agroazijinio solidarumo konfe
rencijoj, kad jie negali vadovau
ti spalvotoms tautoms, nes patys 
yra prispaudėjai, o anksčiau ki
niečiai rusams pasakė, kad jie 
priklauso prispaudėjų, t.y. bal
tajai rasei, kad Sovietų S-gos val
džioje tebėra dideli caristinio im
perializmo pagrobti Kinijos plo
tai. Taigi raudonoji Maskva tę
sia caristinio imperializmo pavel
dėjimą. Amerikos ekspertai sako, 
kad atominis karas gresia sunai- 

nio ugnies”... * ' kinimu tik baltajai rasei. Gal ki-
Apie ši susitikimą su Chruš- niečių Leninas Maotsetungas sa- 

čiovo žentu ir dukra Jonas XXIIL vo azijinės sielos slaptuose už- 
irašė savo dienoraštyje: “Galbūt i kampiuose kaip tik ir svajoja 
tai tėra tik paprasčiausia iliuzija, j apie atomini karą ir baltosios ra- 
o gal paslaptingas Apvaizdos siū- j sės susinaikinimą ...

ypatingą skambėjimą”... Kai ji 
išpildė jo prašymą (Nikita, Alek
siejus ir Ivanas), popiežius Chruš
čiovo dukrai įteikė rožinį: “Jis 
man primena mano motinos mal
das, kai aš buvau dar mažas vai
kas ir kai ji melsdavosi pre židi
nio ugnies”...

las, kurio aš, kaip popiežius, ne
turiu teisės nutraukti”... Vilkas — ėriukų globėjas

Sovietų Sąjunga jau nuo Leni
no laikų pretenduoja i spalvotų 
tautų išlaisvintojos vaidmenį; jau 
Leninas pasakė,, kad Paryžiaus 
buržuazijos sunaikinimas ateisiąs 
per Pekingą; Sovietų S-gos pro
paganda jau seniai krauna sau 
kapitalą iš rasinio konflikto JA 
V-bėse. Maskva tikėjosi, kad ang
lams, prancūzams, belgams, olan- 

masinę produkciją pramonėje: dams išėjus iš kolonijų, spalvo- 
“Kokia šiandien yra svarbiausia tuose kontinentuose paliks tam 
problema? Įveikti kapitalizmą. į tikra tuštuma, ir sovietai ją už- 
Laimės tas, kuris masinės pro- i ims. Prie Sov. S-gos Mokslų Aka- 
dukcijos keliu pagamins daugiau demijos Įkurtas Afrikos Institu- 
gaminių. Tuoj po revoliucijos tas, kuris rengia specialistus Af-

Chruščiovas ir 
Fordas

Lankydamas Jugolslavijos 
kovicų automobilių fabriką.

Ra-
____w Ni
kita Chruščiovas prisiminė kapi
talizmą ir labiausiai mėgiamą ka
pitalistą — Henry Fordą, Įvedusi

rikai. Paskirtos negrams studen
tams didesnės stipendijos, negu 
saviesiems. Per trumpą laiką toje 
mokykloje atsirado 2000 afriki- 
nių studentų. Bet netrukus atėjo 
apsivylimas: negrai neparodė en
tuziazmo leninizmo indoktrinaci- 
jai, negrai nesusižavėjo sovietinio 
gyvenimo sąlygomis; prasidėjo 
priešingas sąjūdis: daug studen
tų pradėjo Vakarų ambasadose 
prašyti stipendijų studijoms Va
karų augštosiose mokyklose.

Nusivylę globotiniai
Be to, juo ilgiau negrai studen

tai gyveno Sov. Sąjungoj, juo 
vietiniai studentai ėmė daugiau 
neapykantos rodyti savo kole
goms negrams, ypač kai šie pa
starieji artinosi prie baltų mergi
nų. Neapykanta negrams stiprė
jo ir dėl to, kad negrai gauna žy
miai didesnes stipendijas, negu 
vietiniai studentai.- Čekoslovaki
joj kaip tik dėl stipendijų skir
tumo čekai studentai “sukilo” 
prieš afrikiečius svečius. Pana
šios sąlygos privertė daug negrų 
studentų mokslo metams nepasi
baigus išvykti iš Bulgarijos. Mas
kvoje pagarsėjo kažkokios Lari- 
sos istorija, aprašyta “Komso- 
molskoj Pravdoj”. Ta mergina, 
“Komsom. Pravdos” pranešimu, 
susipažino su egzotiniu studentu 
vardu Mahmud, Įsimylėjo, ištekė
jo už jo ir išvažiavo i jo tėvynę, 
kur jis ją pardavė į haremą. Ši 
istorija sukėlė sambrūzdi spalvo
tų studentų tarpe; jie pradėjo rei
kalauti smulkesnių informacijų, 
pagaliau minėto laikraščio redak
cija turėjo prisipažinti, kad ta is
torija — tai fikcija, o ne realybė. 
Ji turėjusi rusų merginas Įspėti 
lengvabūdiškai netekėti už egzoti
nių svečių. Ar rusų merginos gi
liai paėmė i širdį tą “Įspėjimą”, 
nežinoma, bet ta istorija dar la
biau paaštrino santykius tarp bal
tųjų ir spalvotųjų studentų. Visi 
šitie faktai užpylė alyvos ant ki
niečių antirusiškos propagandos. 
Kiniečių spauda išgarsino tą bal
tųjų ir spalvotųjų studentų try
nimas! už geležinės uždangos. Ki
niečiai daro iš to plačias išvadas, 
būtent: sovietiniai rusai — im
perialistai, kolonistai ir rasistai; 
jie tokie pat spalvotų rasių engė
jai, kaip ir kitos baltosios rasės 
tautos.

Laisvė brangi ir asmeniui, ir 
tautai. Ant laisvės pagrindo as
muo ir tauta tarpusavy santykiau
ja ir vienas kitu remiasi, šitaip 
suprastas laisvės ryšis gali būti 
didinamas arba mažinamas, sutei
kiamas arba atimamas, o dažniau
siai iškeičiamas. Mūsų sąlygomis 
vyksta tautinės laisvės iškeitimas 
Į asmeninę. Panašią laisvės sam
pratą patvirtina ir neretai nugirs
tas pašnekesys: man gerai ir čia, 
į Lietuvą negalvoju grįžti, nebent 
apsilankyti.

Nepaslaptis, dauguma mūsų 
geriau verčiasi negu čiabuviai 
Ar pagalvojame kodėl? Palikda
mi tėvynę, palikome gimtąją že
mę ir Įgytus išteklius, tačiau pa
siėmėm kur kas didesnius dvasi
nius tautos turtus. Tik turėdami 
mums įdiegta augštą krikščioniš
kos moralės sampratą, gilų atsa
komybės bei savarankiškumo 
jausmą, platų išsimokslinimą bei 
išsiauklėjimą ir pilną valstybin
gumo sąvoką, įstengėme per ne
ilgą laikotarpį savarankiškai įsi
kurti. Šimtmečiais krauti lietuvių 
tautos turtai padėjo mums net ir 
svetur pralobti. Tai parodo, kiek 
esame skolingi Lietuvai, lietuviš
kai mokyklai ir aplinkai, kurioje 
augome, mokėmės, brendome ir 
buvome gyvenimui paruošti.

Tautos Fondas rūpinasi lietu
viškais reikalais’ šiapus ir anapus

uždangos. Tam reikia finansinių 
išteklių. Todėl TF ir skelbia sykį 
metuose savo piniginį vajų: tai 
svarbi proga paremti dirbamą 
darbą. Dar daugiau. Tai proga at
siteisti ką esame gavę ir pavel
dėję iš savo tautos, pats laikas 
sutvarkyti senas praeities sąskai
tas, ypač jei praeity jos buvo vi
sai pamirštos ar apleistos. Tik 
dirbdami ir aukomis remdami ga
lėsime atgauti savo tautos laisvę 
— valstybinę nepriklausomybę. 
Mūsų šūkis turi skambėti: ati
duok" savo tautai, ką privalai. Pa
sidalink su pavergta tauta nors 
maža dalimi savųjų išteklių, ku
rių tėvynėje gavai šimtais ir tūks
tančiais.

Tarptautinė padėtis verčia miis 
stipriai budėti. Lietuviškieji reiš
kiniai gi džiugina ir kelia vilčių. 
Tautinė šokių šventė, PLB sei
mas Toronte, vykstanti politinių 
laisvinimo veiksnių konsolidacija 
rodo aiškų supratimą svarbiųjų 
lietuviškųjų reikalų. Tat ir šią 
aukos pareigą turime atlikti 
duosniai ir meistriškai.

Rinkėjai — Tautos Fondo at
stovai aplankys jūsų namus. Pri
imk juos lietuviškai^ taupydamas 
jų brangų laiką ir išleisk su auka.

Jūsų auka išreiškia laisvės troš
kimą Lietuvai.

Tautos Fondo
Toronto skyriaus valdyba

Daugeliui dabar

Dirbtiniai Dantys
malonesni

FASTEETH, malonūs šarminiai (be rūgšties) 
milteliai, daug geriau išlaiko dirbtinius dan
tis. Valgyti ir kalbėti daug patogiau tik trupu
ti uždulkinus FASTEETH miltelių. Nesijaus jo
kio kaučuko skonio bei sulipimo jausmo. Pa
naikins "plokštelių kvapų" (dantų kvapų). Rei
kalaukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

mes pasiuntėme delegaciją pas 
Henry Fordą ir paprašėme padė
ti įrengti automobilių fabriką, 
galinti pagaminti 30.000 vienetų 
per metus. Fordas tada mums pa
reiškė, kad tokio fabriko neapsi-

rikai. Ekonomine, kultūrine, 
technine ar militarine pagalba 
Maskva tikėjosi laimėt Afrikos 
kontinentą. Nemaža vilties dėjo 
i afrikini jaunimą, tad jam lai
mėti 1960 m. Maskvoje Įsteigė

moka nė statyti, nes automobiliai Į “tautų draugystės” universitetą, 
būsią perbrangūs. Jis patarė at-1 kuris vėliau gavo “Lumumbos 
važiuoti, kai mes norėsime pasi-Vardo universiteto” pavadinimą, 
statydinti fabriką, kuris gamintų Ta mokykla turėjo rengti ne vien 
12(k000 automobilių per metus”, specialistus, bet ir agitatorius Af-

Kad tik laimėtų
Vašingtono politiniuose sluogs- 

niuose kalbama, esą tariamasi su 
sovietais ir siūloma jiems 10 bil. 
dolerių paskola. Sovietai iš savo 
pusės turėtų atitraukti iš Kubos 
kariuomenę prieš 1964 m. rin
kimus.

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai ranku masažai; 
spindulinės ir garu vonios; gydomieji judesiai ir kita.

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

Pradedant mokykla ...

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

ARO

įruoštame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio solionus, sumoderninome virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

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

Res. Td. LE. 6-5363 — Res. Tel. RO. 3-2032
K. STRIAUPIS P. JONIKIS

I

Kėdė__nemokamas priedas.

Šokių šventė
Pusiau oficialiomis žiniomis, 

antroji Kanados ir JAV tautinių 
šokių šventė Čikagoje liepos 4-to- 
sios savaitgali davė $10.140,26 
gryno pelno. Finansiškai tai gali 
būti pats sėkmingiausias paren
gimas lietuvių išeivijos istorijoje.

Daugiausia pajamų turėta iš 
bilietų — $21.831 ir iš programų
— $4.713, Įskaitant ir $815 gau
tus už skelbimus programoje. Ne
mažą sumos dali sudaro ir aukos
— $2.000. Kitos pajamos buvo už 
metalinius ženkliukus, vakarie
nės bilietus ir procentai iš ban
kų. Iš viso pajamų turėta $28. 
954,26. Išlaidų susidarė $18.814. 
Stambesnės jų:

davė $10.000
šokėjų kelionės — $5.828 
nuoma už salę — $2.734 
reklama ' — $2.458 
orkestras — $1.593, 
program, išleid.— $1.410

Likusieji pinigai išleisti kores
pondencijai, reprezentacijai, če
kių knygutėms, bilietų spausdini
mui, metalinių ženklelių gamini
mui, R. Kilmohytei ($300), šokėjų 
autobusams Čikagoje, apdraudai^ 
vakarienei, fotografijoms, rota
toriui, rengėjų kelionėms ir mu
zikui Zdaniui.

Į šią apyskaitą neįeina $1.500 
perimti iš I-sios tautinių šokių 
šventės fondo. Apyskaita dar ga
li kokiu šimtu dolerių pasikeis
ti, nes kaikurios smulkios sąskai
tos dar negautos. V. Zalatorius

KLB Toronto apylinkės valdybos suruoštame PLB seimo atstovams 
ir svečiams priėmime Prisikėlimo salėje. Iš kairės: buvęs PLB val
dybos pirm. dr. J. Sungaila, Toronto apyl. pirm. dr. J. Matulionytė, 
St. Barzdukas ir VLIKo pirm. dr. A. Trimakas. S. Dabkus

KAS PAKEIS DE GAULLE?
Prancūzijoje pasirodė didelis, 

279 puslapių, politinis veikalas 
“Tautos tarnyboje”. Autorius — 
buvęs premjeras Michel Debre. 
Knyga prasideda De Gaulle ci
tata: “Pažanga yra šiandien mū
sų tautinė ambicija”, šiuo vei
kalu išryškėja stipriausias De 
Gaulle šalininkas, kuris bandys 
užimti vado kėdę jau 1965 m.

Debrė ypatingai pabrėžia na
cionalizmą, kuris yra De Gaulle 
ramstis. Jis pasisako už imigraci
ją ir gyventojų prieauglį ir pa
gal ji Prancūzija privalėtų turė

Didelis 18"x48"
RAŠOMASIS STALAS 

moksleiviui ar studentui 
tik

Arborito viršus.

ti 100 mil. gyventojų, vietoje da
bartinių 47.

Gyventojų augimui paskatinti 
Debrė propaguoja visokias leng
vatas, kaip pašalpas gausiom šei
mom ir mažesnius mokesčius tė
vam su 3 ar 4 vaikais. Ekonomi- 

i nėję srityje Debrė laikosi De 
j Gaulle linijos, pagrindu imdamas 
tautini planavimą ir atsargiai pa
sisakydamas apie Europos ekono
minę sąjungą ir JAV kišimąsi į 
Europos reikalus.

Krašto gynybos reikaluose De
brė, kaip ir De Gaulle, pasisako 
už nepriklausomą atominę jėgą. 
Dabartinė Atlanto Sąjunga, pa
gal ji, yra tik amerikiečių politi
kos Įrankis, bet ne tarptautinė 
jėga.*

’Debrė išbuvo premjeru 4 me
tus, visą laiką būdamas ištikimu 
De Gaulle šalininku. Praėjusių 
metų lapkričio mėn. rinkimuose 
jis savo rinkiminėje apylinkėje 
pralaimėjo ir tuo pačiu nebeteko 
premjero vietos. Vėliau vienos 
vandenyno salos rinkimuose vėl 
kandidatavo ir buvo išrinktas Į 
parlamentą.

1965 m. Įvyksta prezidento 
rinkimai. Jei De Gaulle nebekan- 
didatuotų, tai Debrė tikisi leng
vai prezidentūrą laimėti. Bet... 
tarp De Gaulle ir Adenauerio yra 
keliolikos metų sikrtumas ir De 
Gaulle nevieną kartą tą yra pa
brėžęs. Nevisi į pensiją taip leng
vai pasitraukia. V. K.

MOHAWK FURNITURE
LTD.

2448 DANFORTH AVENUE 
Telefonas OX. 9-4444 

ir
137 RONCESVALLES AVENUE 

Telefonas 537-1442
Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 v x. iki 9 v.v.

Otava. — Cape Parry ir Cam
brige Bay rajone valstybinio mu- 
zėjaus atstovai.atkasė eskimų žie
mos mėnesių gyvenvietę. Rastie
ji Įrankiai liudija, kad čia prieš 
700-800 metų žiemodavo eskimai.

Londonas. — Alkoholinių gė
ralų suvartojimas per metus pa
didėjo 12%. Jieškoma priežasčių. 
Viena jų minima televizija ir įvai
rūs plakatai, rekomenduoją alko
holinius gėralus jaunuoliams.

R.M.N.Pt


Pavergtoje tevyneje
“PAŽANGIEJI LIETUVIAI” šia ir pačiame krašte dar nesančios 
JAV gyv. S. J. Vilniaus “Tiesos” išrautos hitlęmmo šaknys Pagal J.

< ----- tesą “Tiesoje”, nuosprendis Graze,
išteisinęs buv. Vilniaus geto “ka
ralių” Maurerį, padaręs gėdą visai 
Austrijai. E.

TRŪKSTA MOKYKLŲ
Ryšium su naujųjų mokslo metų 

pradžia per Vilniaus radiją kalbėjęs 
vaist. plano komisijos pareigūnas J. 
Špokevičius priminė, kad 1949 m. 
Lietuvoje buvo įvestas visuotinis, pri
valomas septynmetis mokymas, o vė
liau priimtas įstatymas dėl mokyklų 
darbo pertvarkymo ir ryšių su gyve
nimu sustiprinimo, įvedant aštuonme
tį mokslą. Iki 1950 m. Lietuvoje nau
jų mokyklų beveik nebuvo statoma. 
Vėliau mokyklos statytos, tačiau dau
gelyje vietų mokiniams tenka moky
tis keliomis pamainomis. Švietimo 
ministerija naujųjų mokyklų staty
bai paskyrusi 11,5 mil. rb. ir tai įga
lina pastatyti tik 17 mokkylų, 9 mo- 
kyklas-internatus ir kt. E.

PALANGOJ NIEKO NAUJO
Prieš vasaros sezono pradžią Pa

langos komunistiniai vadovai žadėjo 
patenkinti visus vasarotojų reikalavi
mus, tačiau “Tiesos” korespondentas 
V. Miniotas feljetono formoje kalba 
apie senas negeroves. Vasarotojams 
neužtenka lovų vilose. Pastogės jie 
jieško privačiuose gyventojų namuo
se, daržinėse ir net ant tvarto lubų 
sukrautuose šiauduose. Už šias pa
slaugas miestelio gyventojai kiekvie
ną vasarą susirenka tūkstančius rub
lių. Maistas valgyklose, tiesa, esąs 
geras, bet vasarotojų apetitą gadina 
ilgos eilės prie valgyklų durų. Eilių 
netrūksta prie laikraščių ir ledų kios
kų. Liūdniausia, kad paplūdimio ra
jone negali gauti ne tik vaisvandenių, 
bet ir paprasto vandens. Skėčiai ap
saugai nuo saulės spindulių nuomoja
mi pertoli — nevisi juos įstengia į 
paplūdimį atsitempti. V. Minioto žo
džiais tariant, kartais pasigirsta labai 
graudus balsas: “Gelbėkit, mirštu 
nuo troškulio ...” Gerai tada, jeigu 
gailestingas kaimynas iš įkaitusio 
smėlio ištraukia butelį karšto van
dens ... —vkst—

skaitytojus pasiryžo supažindinti su 
Čikagos lietuviais ir, žinomą, kuo pa
lankesnėje šviesoje atpasakojo pažan
giųjų veiklą. Autorius visdėlto buvo 
priverstas pripažinti, kad lietuviai pa
siskirstę į daugybę politinių srovių 
ir kad pažangiųjų srovė esanti “gana 
gausi”. Išskaičiavęs chorus, vakarus 
ir kt. “Tiesos” korespondentas nuro
dė, kad į parengimus “Mildos” teat
re daugiausia susirenkąs senimas, 
sidabruotomis galvomis nuo pražilu
sių plaukų, bet “karštomis lietuviško
mis širdimis”, liepsnodamas meile 
savo gimtinei Lietuvai (ir bolševiki
nei santvarkai. — E.). Esą daugelis 
pažangiųjų “policijos mušti” ir ne 
vienas buvęs suimtas. Pasidžiaugęs 
“pažangiųjų” kelionėmis į Lietuvą, 
“Tiesos” korespondentas paskelbia 
keista teiginį — esą pažangieji daro 
visa, kad neatitrūktų nuo savo tau
tos. Jie net norėtų iš pavergtos Lie
tuvos parsikviesti jei ne liaudies an
samblį, tai nors... betkurio kolcho
zo saviveiklininkus. E.

AMERIKOS LŪŠNOS
Ryšium su Lietuvoje išleista A. B. 

Saliečio knygute “Po Amerikos dan
gum” partinė spauda su pasigėrėji
mu cituoja atskiras vietas. “Tiesos” 
190 nr. paskelbtame J. Šinkūnaitės 
vertinime vėl kalbama apie “lūšny
nuose gyvenančius “šimtus tūkstan
čių” Niujorko gyventojus, mokytojų 
trūkumus, apie tai, kad “ligoninė, gy
dytojas ir vaistinė ten nuvelka nuo 
žmogaus paskutinius marškinius”. Pa
gal Šinkūnaitę, autoriaus žodis esąs 
objektyvus ir dar pasidžiaugiama, 
kad esą vis daugiau ir daugiau ame
rikiečių supranta, “jog pats laikas 
sutirpdyti šaltojo karo ledus”. E.

VILNIAUS GETO VALDYTOJAS
Austrijoje, Grąžo mieste, išteisinus 

buv. vokiečių komisaro Hingsto ad
jutantą F. Maurerį, “Tiesa” 190 nr. 
pastebėjo, kad bylos nuosprendžiu 
ypač buvęs pasipiktinęs austrų komu
nistų organas “Volksstimme”. Esą 
Austrijoje atgimusi neonacistinė dva-

š.m. spalio 12 d., šeštadienį, St. 
Catharines ir Wellando lietuvių 
parapijos ruošiamos šventės me
ninės programos atlikti atvyksta 
“Dainavos” ansamblis, vadovau
jamas muz. S. Sodeikos.

“Dainavos” ansamblio augštas 
meninis lygis yra gerai žinomas 
visiems lietuviams. Ansamblis 
šventei yra paruošęs puikų reper
tuarą. Tai yra reta proga visiems, 
kas nori nors kelioms valandoms 
atitrūkti nuo mūsų ūkanoto gyve
nimo vargų ir paskraidyti dvasios 
sparnais, atvykti i šį spektaklį.

Laiko dar yra, todėl apsispręs
kime spalio 12 dieną minėtoje 
šventėje dalyvauti.

Laimingu supuolimu, tuo pat 
laiku St. Catharines, Tėvų pran

IŠ DAUGELIO

PRIEŽASČIŲ KODĖL
GERA VALDŽIA

NUSIPELNO JŪSŲ PARAMOS
Patenkinamas atlyginimas visiems. Kon
servatorių valdžios iniciatyva nustatytas 
minimaliriis atlyginimas tikslu apsaugoti 
visus dirbančiuosius.

_ Sulyginta parama viešoms ir privatinėms O mokykloms. Naujas metodas užtikrins pil- X nutinį išlyginimą pajamų visoms pradi
nėms mokykloms.

Pašalpa reikalinga našlėms ir nevedusioms 
moterims. Jūsų konservatorių valdžia ap
rūpina pašalpa moteris tarp 60-65 m. amž. 
pagal įstatymą iki S65 mėn.

Medicininė priežiūra visiems. Naujas kon
servatorių valdžios planas teikia medici
nos patarnavimus visiems neatsižvelgiant 
į amžių ir sveikatos stovį.

Senų, aklųjų ir negalinčių jų dirbti pašal
pos pakeliamos iki $65 mėn. šis pakėli
mas yra tik vienas iš daugelio konservato
rių valdžios socialinės programos veiksmų.

Daugiau parkų, daugiau lankytojų, dau- Q giau poilsio. Dėka konservatorių valdžios Q dabar yra 81 provincijos parkas, ir tai jū
sų malonumui.

Kilnojamos pensijos. PIRMUTINĖS Š. 
A Amerikoje. Jei jūs keičiate darbą, jūsų XI. pensija NEŽŪVA. Jūsų santaupos ir darb

davio priedas keliauja sykiu. Skatinama 
senesniųjų dirbančiųjų samdymas. Didesnės 
pajamos išėjus į pensiją^ Ontario gyventojams

— Panaikinama 21 m. amžiaus riba statybos 
besimokantiems. Nuostatas, varžęs dauge- 
H kvalifikuotis kaip journeyman amatuo
se, pašalintas.

9 Padidinta finansinė parama studentams. 
Dabartinė programa įgalina daugiau stu
dentų pasiekti augštąjį mokslą. Milijonai 
dolerių buvo išdalinti gerai besimokan

tiems studentams 1962 m. sholarships, bursa
ries ir paskolų formoje.

_ Kompensacija sužeistiesiems darbe.Iii Gaunantieji $6.000 (anksčiau $5.000) I metinio atlyginimo gali kreiptis į Work
men’s Compensation tarybą. Laukimo 

periodas tik 3 dienos (anksčiau 5).
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LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokžtės nuotakoms bei j/oirioms kitoms progoms — 

europietižkome Ir kanodiikomo stiliuje.
* (vairiausių tūlių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turimo gintaro irkitokių iždirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusHkoi.

ANTANAS LIUDŽIUS, 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

Dainavos ansamblis šoka “Vestuvėse be piršlybų”

NIAGAROS PUSIASALIS

Atvyksta "Dainavos" ansamblis iš Čikagos
ciškonų vienuolyno salėje vyks 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto tarybos sesija.

Taigi, atvykę netik girdėsime 
meniškai išpildomas mums taip 
brangias lietuviškas dainas, bet 
turėsime progos susitikti su įvai
rių Kanados lietuvių kolonijų at
stovais.

Tenka didelė pagarba Tėvams 
pranciškonams, kad jie sugeba ir 
pajėgia į taip mažas kolonijas iš
kviesti iš taip toli tokį didingą 
meninį vienetą kaip “Dainavos” 
ansamblis.

Todėl neapvilkime jų pastan
gų. Dar kartą kviečiame visus 
lietuvius iš artimesnių ir tolimes
nių Kanados bei Amerikos vieto
vių atsilankyti.

Šventė vyks visiems gerai ži
nomoje, gražioje Merritton Com-

FRUITLAND, Ont
S. S. RAKŠČIAI IR L. J. KRIAU- 

ČELIŪNAI, ankščiau gyvenę Sudbury, 
čia yra gražiai įsikūrę — turi vaisių 
ūkius. Neseniai juos aplankė jų kle
bonas iš Sudbury kun. Ant. Sabas 
drauge su kitais kunigais — mons. J. 
Tadarausku, T. dr. A. Matulaičiu, MIC,' 

’ iš Čikagos, T. J. Duoba, MIC, iš Ma- 
j rianopolio. Kartu lankėsi ir p. Dran
giniai iš Toronto. Kor.

J A Valstybės
POETAS FAUSTAS KIKSĄ neg,, 

lava jau nuo N. Metų, skundėsi kojos 
bei rankos skausmais, bet dar vis po 
truputį atsitiesdavo, ligą lyg ir nuga* 
lėdavo. Pastaruoju metu sunkiai su
sirgo: suparalyžuota jo kairioji ranka 
ir viena veido pusė. Jis buvo nuga
bentas į Ma. General ligoninę, kur 
savaitę išgulėjo gydytojų kruopščiai 
tiriamas ir susirūpinusių bostoniškių 
draugų aplankomas. Poetui ligoninė
je buvo padaryta sunki galvos ope
racija.

DR. A. RAZMA su žmona Elena 
šiemet atostogas praleido Kanados 
Kvebeke. Jie dalyvavo PLB seime bei 
Pasaulio Lietuvių Dienose. Jis yra mi
lijoninio Lietuvių Fondo vienas iš 
uoliausių steigėjų ir organizatorių, 
prie jo pradinės jsumos prisidėjęs net 
$2.000. Taip pat dr. A. Razma šiemet 
su tūkstantine dolerių ateina ir lie
tuviškosios literatūros remti — yra 
“Draugo” romano konkurso mecena
tas. Su šimtinėmis dolerių jis daug ir 
dažnai kur atskuba.

MUZIKŲ PROFESIONALŲ susirin
kimas įvyko Čikagoje. Rugpjūčio 21 
d. prof. Vyt. Bacevičiui pagerbti muz. 
J. Bertulis pas save sukvietė prof. J. 
Žilevičių, prof. VI. Jakubėną su po
nia, oper. dirigentą A. Kučiūną, komp. 
J. Zdanių, chorų dirigentus: Stp. So
deiką, A. Skridulį, P. Vacbergą, L. 
Muz. Archyvo archyvarą J. Narukyną 
ir žum. J. Vaidelį. Svečias prof. J. 
Bacevičius visų buvo linksmai sutik
tas. Vakaras praėjo jaukioje nuotai
koje. Buvo išsikalbėta įvairiomis mu
zikos temomis ir pasivaišinta:

DR. J. MEŠKAUSKAS vadovauja 
gydytojų komisijai, kuri ruošia specia
lų leidinį, apimantį 50 metų lietuvių 
gydytojų veiklą Amerikoje ir Lie
tuvoje.

KUN. J. VAIŠNIO, SJ, išleistuves 
organizuoja dr. S. Biežis. K-tas suda
romas iš eilės org-jų. čikagiečiai gai
lisi netekdami ne tik žymaus pamoks
lininko ir eilės organizacijų dvasios 
vado, bet taip pat žurnalisto, “Laišku 
Lietuviams” redaktoriaus, kultūrinin
ko - visuomenininko.

munity Centre Hali, kur eilę me
tų buvo ruošiamos vilniečių Jo
ninės. Merritton yra St. Cathari
nes priemiestis.

Smulkesnės informacijos apie 
programą bei pačią šventę bus 
paskelbtos vėliau spaudoje.

Tad iki pasimatymo spalio 12 
d. Merritton salėje.

Šventei Ruošti komitetas

HAMILTON, Ont
ŠEŠTADIENIO MOKYKLA mokslo } antrą šimtinę. Ant. Šalčiūnas anksčiau

gyveno Hamiltone, kuris ir dabar jo 
nepamiršta. Atvykęs į Liet. Dienas ir 
šokių vakare susitikęs su. St. Bakšiu, 
jis nuoširdžiai pasidžiaugė Liet. Namų 
įsigijimo pažanga ir ta proga padidino 
savo įnašą. Jis Hamiltone gyvenada- 
mas buvo “Aukuro” energingiausias 
narys ir organizatorius.. Tokį patį jį 
matome ir Filadelfijoje. Tik visa ne
laimė, kad eilę metų trunkanti jo liga 
trukdo parodyti pilnumoje savo atsi
davimą tautos reikalams. Dievui dė
kui, šiuo metu jo sveikata žymiai pa
gerėjusi ir tikėkime, jog greitu laiku 
jis - galutinai pasveiks. Visų hamilto- 
niečių vardu jam to nuoširdžiausiai 
linkime. Ant. Šalčiūno pavyzdys tebū
nie priekaištu tiems, kurie šiame dar-

metus pradeda rugsėjo 14 d. šv. Bri- 
j gitos mokyklos patalpose Smith Ave. 
: - Cannon St., kur buvo ir praėjusiais 
i metais. Ten pat vietoje bus ir regis- 
; tracija.

Į mokyklą priimami visi vaikai, ku
riems iki sausio I d. 1964 m. sueis pil
ni 6 m. amžiaus. Taipgi bus priimami 
į atitinkamus skyrius ir tie mokiniai,

; kurie buvo pertraukę mokyklos lan- 
I kymą. Į 9-tą skyrių priimami baigę 
Į 8-tą skyrių praėjusiais metais ir ankš- 
; čiau.

Pamokos prasidės visuomet 9.30 vai.
ryto ir baigsis 1 vai; tik pirmąją die
ną vaikai bus paleisti 12 vai.

Prašomi visi tėvai minėtą dieną vi
sus mokyklinio amžiaus vaikučius at-

• siųsti į mokyklą,, nes pavėlavimais la-1 be nepadeda.
I bai trukdomas darbas. | P. Regina rugs. 5 d. pranešė tele-

Visų tėvų yra šventa pareiga leisti fonu- iš Toronto, kad kažkas iš Hamil- 
vaikus Į lietuvių šeštadienines mokyk- tono priėjo iki įstaigos, kuri apsispren- 
las, kad jie galėtų išmokti savo gim- dusi duoti LN $250.000 paskolą ir visą 
tosios kalbos ir įgyti pagrindinių ži- šį reikalą nušvietė labai neigiamai.

Tas įnešė didesnių komplikacijų ir 
užtęsia laiką. Visdėlto P. Regina vi- 

p ___ siškai tikras, kad vienu ar kitu būdu
tt7 i paskola būsianti gauta artimiausioje 

ateityje.
Į LN V-BĄ nuo š.m. rugsėjo 1 d. 

maloniai sutiko įeiti Stasiulis Otonas. 
Jo asmenyje v-ba gauna pozityvų ir 
pareigingą tautietį, kuris, tikimės, pa
gyvins ir visu kitų v-bos nariu veikla.

Šk. St. ‘

nių apie tėvynę Lietuvą.
Mokyklos vedėjas

PAGERBTU VĖS. ~ “
d. parapijos salėje buvo susirinkę Ha
miltono liet, organizacijų pirmininkai

i bei atstovai ir parapijos komitetas 
svarstyti mons. dr. J. Tadarausko pa- 
gerbtuvių. Dalyvavo viso 21 asmuo. 
Nutarta pagerbimą suruošti rugsėjo 
29 d. Iškilmių tvarka:

4 vai. p.p. iškilmingos ^Mišios para
pijos bažnyčioje; 6 vai. vak. vaišės su 
koncertine programa Knights of Co
lumbus salėje.

Pakvietimai jau gaunami pas visus kietijos per išartą pasienio mir- 
organizacijų pirmininkus, o sekmadie- j ties zoną, minų laukus ir spyg- 
niais parapijos salėje po 11 vai. pa- ” 
maldų. Pakvietimų kaina $3.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 125-toje 
savaitėje davė $100 pasiekdamas
$122.500. Giliausia padėka Ant. Salčiū-
nui, gyv. -Filadelfijoje, kuris pridėjo komunizmo, bet buvo pasiklydęs.

Mupperg. — Dvejų su puse 
metų amžiaus berniukas iš R. Vo-

liuotų vielų užtvaras pasiekė V. 
Vokietiją. Jaunajam pabėgėliui 
nesuteiktos politinio bėglio tei
sės, ir jis grąžintas tėvams. Nu
tarta, kad jis nemėgino bėgti nuo

BABECKO MUZIKOS STUDIJA 
paruošia mokinius 

pianino ir akordeono egzaminams
Pradedantiems akordeonas skolinamas 

Taip pat atliekami PIANINO DERINIMO ir

Prašau kreiptis:

55 FAIRMONT AVE. • HAMILTON, ONT.

nemokamai. 
reguliavimo darbai.

• TEL. JA 9-8686

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
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. 8-0511
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Lietuviai pasaulyj e

VYSK. V. BRIZGYS, kuris telkia 
lėšas lietuvių koplyčiai Vašingtone, 
spaudai pareiškė, kad koplyčioje yra 
daug erdvės ir trys sienos; tilpsią ir 
Aušros Vartai su šv. Kazimieru ir 
pats Vilniaus miestas; būsiąs Rūpin
tojėlis, Kražiai, vaizdas lietuvių Vor
kutoje; būsią vietos ir Amerikos lie
tuvių kultūriniam įnašui. Visas koply
čios įrengimas atsieisiąs $360.000. Ji 
bus įrengta 1965 m. Koplyčios pa
šventinimo metu Vašingtone bus lie
tuvių katalikų kongresas.

DR. J. HERMANĄVIČIUS su žmo
na ir sūnumi persikels Amerikon iš 
Venezuelos. Politiniai neramumai P. 
Amerikoje vis daugiau verčia ten gy
venančius lietuvius susirūpinti savo 
ateitimi. Z. Hermanavičienė yra bio- 
analizės specialistė.

Argentina
ŠV. CECILIJOS CHORO 33 metų 

gyvavimo sukakties minėjimas įvyko 
rugpjūčio 31 d. Lietuvių salėje Avel
laneda. šis parengimas praėjo choro 
vedėjo muz. Vaclovo Rymavičiaus ir 
Karolio Misiūno pagerbimo ženkle. 
Sukakties metų skaičius, tiesa, nelabai 
jubilėjinis, bet tai juk trečdalis šimt-

mečio. Programoje pasirodė “Ramby- 
no” ansamblio ir Lietuvių centro šo
kėjai su tautiniais šokiais, o šv. Ceci
lijos choras išpildė 15 lietuviškų 
dainų.

STASYS KAROLIS DOPKEVIČIUS 
mirė nuo augšto kraujo spaudimo. Li
ko velionies žmona Stella, sūnus Karo
lis, studentas ir visiems pažįstamas 
muzikas, ir duktė, einanti 104us me
tus. Palaidotas San Martin kapuose.

S. GEDVILAITĖ IR J. MORKŪNAI 
su dukra išskrido gyventi į JAV. Ar
gentinoje jie turėjo kėdžių dirbtuvę.

M. NONORTAITĖ - OSTRAUSKIE- 
NĖ, sulaukusi 86 m. amžiaus, mirė 
liepos 28 d. Palaidota Flores kapuo
se. Liko duktė Elena su vyru ir sū
numi. ,

Z. JUKNEVIČIUS rugpjūčio 26 d. 
paminėjo 50 m. amžiaus sukaktį. Su
kaktuvininkas yra gimęs Argentinoje 
ir iš pat jaunų dienų įsijungęs į lie
tuvišką kultūrinį, tautinį ir patrijoti- 
nį darbą. Ankščiau jis dalyvavo Šv. 
Cecilijos choro v-boje, dabar — visą 
nuo kasdienių darbų atliekamą laiką 
skiria Lietuvos laisvės bylos labui. 
Z. Juknevičius yra išvertęs keletą lie
tuviškų knygų į ispanų kalbą. Viena 
žymiausių “Lituania Entre Fuego Cru
zado” Kazimiero Verax-Čibiro ir ki
tos. Jau 16 metų jis vadovauja radijo 
valandėlei “Lietuvos Aidai”. Laikraš
tis “Laikas”, minėdamas savo 15 me
tų sukakti, taip pat pagerbs Z. Juk
nevičių.

Britanija
RAŠO APIE TORONTIŠKĘ “MOTE- 

RĮ”. “Europos Lietuvis” rašo: “Minė
damas naujas ir ne tokias jau naujas 
knygas, “Moters” žurnalas 1963 m. 
nr. 2 parašė šitokią pastraipą:

“Irena Joerg — Laimės ieškotojai 
— novelės. Vertimas iš švedų kalbos. 
Vertėjas nepažymėtas. Tai švedų tau
tos gyvenimo vaizdeliai. Irena Joerg 
po Šeimos Lagerleoff ir Sigridos Und- 
set yra labiausiai mėgiama rašytoja”. 
Toliau pastebima: “O Irena Joerg, 
kurios knygą savo skaitytojoms žur
nalas pristatė, kiek mano tikros ži
nios siekia, yra mūsų sesutė lietuvai
tė, ištekėjusi už austro ir rašanti lie
tuviškai, o ne švediškai, ir ne iš šve
diško, bet iš lietuviško ir austriško 
gyvenimo. Todėl knygoje ir nepara
šyta, kas jos tuos “Laimės ieškoto
jus” vertė iš švedų kalbos, nes kol 
kas tos knygos niekas dar nebuvo iš
vertęs į švedų kalbą...”

Australija
JUST. BALICKAS, 56 m. amžiaus, 

melbournietis, liepos 19 d. žuvo eismo 
nelaimėje.

GAUTAS IŠ PAVERGTOS LIETU- 
VOS LAIŠKAS, kuriame rašoma: “Pir
mą kartą po 18 metų turėjau progą 
aplankyti tėviškę, kurios taip labai 
buvau pasiilgęs, ypač žydinčių sodų, 
pakelėse žydinčių melsvųjų alyvų ir 
puikių vasaros vakaru, kuriais taip 
mėgau vaikystėje ir jaunystėje pasva
joti. Pas mus Sibire to nėra. Klimatas 
peržiaurus. šiandien, po daugelio me
tų pertraukos, vėl stoviu prie ban
guojančio ežero. Rodos, tas pats, bet, 
mielas brolau, negaliu atpažinti tėviš
kės. žaliuojančios pievos apaugusios 
krūmokšniais, laukai dirvonuoja, so
dai iškirsti, o kur stovėjo mūsų na
mai — tik akmenų krūvos”...

Paruošė Pr. Al.

Perkate ar parduodate namus?
Pirkdami namą susiduriate su. 

teisiniais terminais, kuriuos ne
pilnai suprantate. Jei tai liečia 
jus, įsidėmėkite pirmąją taisyk
lę: nebūkit pats sau advokatu ir 
nepasirašinėkit dokumentų, kol 
juos gerai suprantat.

Geriausia pasikviesti advokatą 
pačioje pradžioje, prieš ką nors 
pasirašant. Jūsų pačių apsaugai 
nepatartina naudotis patarimais 
advokato, kuris kartu yra jūsų 
rangovas ar morgičių davėjas — 
gali būti interesų susidūrimas. 
Jūsų advokatas saugos jūsų tei
ses ir išaiškins visas transakcijas. 
Yra tam tikrų techniškų termi
nų, su kuriais susiduriama per
kant namus. Štai svarbiausi ter
minai.

Mortgage: tai yra pažadas su
mokėti skolą, ir jei jūs jos ne
mokėsit, namas gali būti atim
tas. Tačiau negalėjimas mokėti 
skolų nereiškia automatiško na
mo netekimo. Jei susiduriate su 
finansiniais sunkumais, pasitarki
te su skolintoju ir išsiaiškinkite. 
Daugumoje atsitikimų, ypač jei 
turite NHA paskolą (valstybės 
garantuotą), tai skolintojas pada
rys viską jums pagelbėti.

Lien: skola panaši į morgičių, 
kai pinigai reikalaujami iš nuo
savybės. Tos skolos gali reikalau
ti statybos medžiagų tiekėjas ar
ba subrangovas, kuris pristatė 
medžiagą ar davė darbininkus

jūsų statybai, bet liko dar neat
lygintas. Jei LIEN yra pareiškia
mas pagal taisykles, galite būti 
atsakingas.

Offer to purchase: rašyta su
tartis tarp namo savininko ir pir
kėjo, kad šis sutinka namą pirk
ti, o savininkas parduoti. Ji sais
to abi puses pagal sutarties sąly
gas. Tai svarbus dokumentas. Jū
sų advokatas turėtų jį patikrinti 
prieš jums pasirašant. ’

Deed of conveyance: dokumen
tas, kuris jus daro perkamos 
nuosavybės savininku. Jūs pats 
arba advokatas privalo jį regis
truoti.

Option: dokumentas rodantis, 
kad jums duodama pirmumo tei
sė pirkti nuosavybę tam tikru 
laikų. Jei jūs jos neperkate ir at
sisakote, prarandate depozitus, 
kuriuos jau sumokėjote.

Zoning: tai metodas, kuriuo sa
vivaldybė reguliuoja nuosavybių 
panaudojimą. Jis gali skaldyti gy
venvietę į sekcijas ir kiekvienai 
sričiai nurodyti kokius namų ti
pus savininkas gali statyti. Tai 
padeda išlaikyti nuosavybių ver
tę. Jūs arba jūsų advokatas pri
valėtų išstudijuoti esamas ar pro
jektuojamas zonų taisykles prieš 
perkant nuosavybę.

Inspection: tai nėra techniškas 
terminas, bet tik naudojamas 
kaip toks. Tai gali sudaryti jums 
įspūdį, kad jei namas statytas su 
NHA paskola, CMHC pareigūnai 
namą patikrino ir “garantavo”, 
kad jis neturi jokių defektų. Bet 
taip nėra. CMHC inspektorius 
užtikrina, kad pastatas yra pasta
tytas pagal CMHC namų reikala
vimus. Po to jūsų pareiga viską 
patikrinti.

(ši informacija yra paimta iŠ 
National House Builders dr-jos 
knygos “What you should know 
about home buying and home 
care”. Ji gaunama už 35 et. 50 
-je krautuvių visuose didesniuo
se Kanados miestuose). Can. Sc.
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Pasaulio lietuvių dailės paroda
A V W■|| Kultūrinėje veikloje

Antroji pasaulio lietuvių dai-1 Jonyno, Rimšos, Kasiulio vienas), 
lės paroda suruošta Pasaulio Lie- Paranku, kai Toronte yra svarus 
tuvių Bendruomenės seimo proga gerų dailininkų kūriniai, kuriais 
Toronte savo apimtimi neprilygo' ’ ,L" 
pirmajai, surengtai prieš penkis 
metus Niujorke irgi seimo metu. 
ŠĮ kartą rengėjams nusistačius 
parodą ruošti ištaigingo 0‘Keefe 
Centro parodoms skirtoje galeri
joje, o ne pastoviems parodų lan
kytojams parankesnėje vietoje, 
kaip, sakysim, miesto dailės gale
rija, teko apsiriboti 26 ir tai tik 
tapybos ir grafikos darbais. To
kiose sąlygose rengėjai pradžioje 
kvietė jų nuomone šiuo metu pa
jėgiausius tapytojus ir grafikus 
dalyvauti su vienu darbu. Deja, 
dalis pradžioje kviestųjų dėl Įvai
rių priežasčių dalyvauti atsisakė 
ir tuomet buvo pakviesti kiti, o 
kaikurių iškabinta po du darbus. 
Dalį darbų dailininkai nurodė to- 
rontiečių asmeniniuose rinkiniuo
se. Taigi, čia yra grupė jau ankš
čiau Įvairiomis progomis viešai 
rodytų darbų iš dail. T. Valiaus 
ir dr. J. Sungailos rinkinių (Dar- 
gio du, Domšaičio, Galdiko du,

Lietuvos atstovas Vašingtone J. 
Rajeckas atidaro dailės parodą 
Toronte, kuri surengta PLB sei
mo proga. Nuotr. S. Dabkaus ja.

jau nekartą išgelbstimos Įvairios 
parodos ir dažnai pakeliamas jų 
meninis lygis.

Palikus smulkesnę apžvalgą ir 
paskirų dailininkų aptarimą ki
tam kartui, trumpai galima pasa
kyti, kad šis, nors ir mažas dar
bais, bet gausus dalyviais rinki
nys yra pakankamai reprezenta
tyvus laisvų lietuvių dailei. Žino
ma, būtų gera matyti dar ir Puzi- 
ną, Lapę, žoromskį, Petravičių 
ir kelis kitus, bet gal perlengva 
kartais kaltinti visus kviestus, bet 
nedalyvavusius, nes mūsuose 
bendrinių parodų gausu ir susi
darančios išlaidos nevisiems pa
keliamos.

Įdomios tapytojos Elenos Ur- 
baitytės dalyvavimas irgi buvo 
laukiams, ypač šeštuose “Metme
nyse” išspausdinus visą eilę jos 
darbų nuotraukų. Deja, siųstas 
kūrinys laiku nebuvo gautas,1 
nors kataloge atžymėtas. Mano-i 
me, kad be reikalo torontiečių' 
dailininkų, kaipo rengėjų, kvieti
mas dalyvauti parodoje nebuvo 
svarstomas.

Parodos katalogas buvo geras 
tuo, kad jame įdėta visų daly
vaujančių dailininkų, išskyrus 
Vizgirdos, darbų po vieną nuo
trauką. Henrikas Nagys trumpa
me Įvade nurodo lietuvių daili
ninkų išvykimo iš tėvynės prie
žastis ir riša net jų dabartinę kū
rybą su liaudies meno tradicija.

Katalogas išleistas anglų kal
ba: “Second Lithuanian Interna
tional Art Exibition. O’Keefe 
Centre for Performing Arts. To
ronto, September 1963.” Iš tik
rųjų — rugsėjo 1 - spalio 14. Ren
gėjas — PLB centro valdyba. Pa
rodos komisijos pirm. T. Valius.

Dalyvauja: Romualdas Bukaus
kas, Vytas Remeika, Antanas Ta
mošaitis — Kanada; Alfonsas 
Dargis — 2 darbai, Albinas Els- 
kus, Adomas Galdikas 2, Vytau
tas Ignas, K. Vytautas Jonynas, 
Juozas Mieliulis, Bronius Muri
nas, Mindaugas Nasvytis, Jadvy- 

: ga Paukštienė, Romas Viesulas, 
Viktoras Vizgirda 2, Elena Urbai- 
tytė (tik kataloge), Kęstutis Zap- 
kus — JAV; Henry Šalkauskas 
2, Vaclovas Ratas 2 — Australi- bafetu- a Račiūno opėra*“Mary- šiuo metu ir labai madingiems 
ja; Jonas Rimša — Argentina; ----
Pranas Domšaitis — P. Afrika; 
Vytautas Kasiulis 2 — Prancūzi-

P. Alba

M

Alfonsas Dargis PAVASARIO PUMPURAI Lino rėžinys 
(dabar — be vardo, “untitled”)

J. KRUMINO romanas “Šeštasis me
dis“ Nidos Khygų Klubo leidinys, jau 
baigtas spausdinti ir atiduotas knyg
rišyklom Tai pomirtinis autoriaus lei
dinys, sudarąs netoli 400 psl. didumo 
knygą. Leidykla knygos j dalis ne
skaidė, bet jos kaina bus dviguba.

“GIEDROS“ ROMANO KONKUR
SUI, termino visiškose išvakarėse, bu
vo prisiųsti tik trys romanų rankraš
čiai: “Auksinukai“, pasirašytas Nakti
baldos slapyvardižu, “J ir J”, pasira
šytas Avis Nocturna ir “Tyrlaukiai“, 
pasirašytas Onos Didžgiraitės slapy- 
džiu. Prisiųsti rankraščiams paskutinis 
terminas buvo rugsėjo 1 d.

DR. M. GIMBUTIENĖ, svečio pro
fesoriaus teisėmis, vienerius metus 
dėstys Los Angeles un-te slavų civili
zacijos istoriją, lietuvių kalbą ir kt.

J. ir BR. BRUNDZOS Muzikologijos 
Archyvui paaukojo šešias dideles dė
žes muzikinės, labai vertingos, medžia
gos, kuri labai praturtino archyvą.

M. VAITKAUS iš vokiečių kalbos 
verstas mąstymų veikalas “Serafiškuo- 
ju keliu“ išėjo iš spaudos. Išleido Tė
vai pranciškonai Brooklyne.

PROF. VYT. BACEVIČIUS yra pa
kviestas koncertuoti Graikijon. Atė
nuose ir kituose miestuose jis duos 
aštuonis koncertus, jų tarpe vieną per 
radiją. Šie koncertai įvyks 1964 m. 
Profesorius yra pianistas-virtuozas.

LIAUDIES MENO PARODA buvo 
surengta Sydnėjuje, Australijoje, vie
noj didžiausių miesto gatvių — George 
St. — New South Wales banko vitri
noje liepos mėn. Ji truko dvi savai
tes. George gatve pro parodėlę kas
dien praeidavo tūkstančiai žmonių ir 
daug kas sustoję jos eksponatais gro
žėjosi. Parodėlę organizavo Jonas Ab- 
ronas. Jis išsirūpino vietą ir organiza
vo eksponatus, kurių sutvarkymui me
ninį atspalvį davė dail. V. Ratas.

Pr. Al.

n PLB SEIMO DARBAI numatomi 
išleisti atskiru leidiniu. Jame numato
ma paskelbti visa seimo posėdžių eiga, 
diskusijos, pranešimai, referatai, rezo
liucijos. Kaikurie referentai yra pa
likę savo pranešimus seimo sekreto
riatui, kiti, tikimasi, atsiųs juos vė
liau. Dalis pranešimų spausdinami pe
riodinėj spaudoj.

APRAŠANT X-TĄJĄ STUDIJŲ SA
VAITE Vokietijoje, “TŽ” 36 nr. nėra 
paminėta Vokietijos Lietuvių Studen
tų Sąjunga. Tikrumoj ir ši organiza
cija buvo X-tosios Stud. Savaitės vie
na iš rengėjų.

LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTEI SU
DARYTA REPERTUARO KOMISIJA: 
prof. K. V. Banaitis, prof. J. Žilevi
čius, VI. Baltrušaitis, M. Cibas, J. Ci- 
žauskas, Alg. Kačanauskas, M. L. Liu- 
berskis, V. Mamaitis, K. Vasiliauskas 
ir A. Visminas.

Be New Jersey ir Niujorko chorų, 
pirmieji dainų šventėje dalyvauti už
siregistravo: Toronto mišrus choras 
“Varpas”, vad. St. Gailevičiaus, Wat- 
terbury Sv. Juozapo parap. choras, 
vad. komp. A. Aleksio, Bostono Sv. 
Petro parapijos choras, vad. komp. J. 
Kačinsko, Hartfordo lietuvių choras, 
vad. J. Petkaičio, Worcesterio lietuvių 
meno mėgėjų ratelio choras ir Šv. Ka
zimiero parapijos choras, kuriem 
abiem vadovauja J. Beinorius, ir Cam
bridge lietuvių Nekalto Prasidėjimo 
parap. choras, vad. I. Vasiliūno.

Šventės komitetas prašo, kad ir ki
ti chorai nedelsdami registruotųsi šio
je šventėje dalyvauti. Reikia pastebė
ti, kad šios dainų šventės auditoriją 
daugumoje sudarys svetimtaučiai, 
turime gerai pasiruošti ir gausiai 
lyvauti. M. D.

LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTEI
saulinės parodos metu rengti muzikų 
k-tas, atsižvelgdamas j atostogų laiką 
ir chorvedžių pageidavimus, chorų re
gistraciją dalyvauti dainų šventėje 
pratęsė iki š!m. rugsėjo 15 d., o in
formacinę medžiagą dainų šventės lei
diniui galima bus prisiųsti ir vėliau. 
Daugėjant darbui, dainų šventei reng
ti lietuvių muzikų komitetas papildy
tas dar dviem nariais: V. Mamaičių 
ir M. Liuberskiu. Prof. J. Žilevičius 
yra Įgaliotas atstovauti pasaulinės pa
rodos lietuvių muzikų komitetui Čika
goje ir jos apylinkėje.

RYŠIUM SU VASARIO 16 GIMNA
ZIJOS naujojo pastato kertinio ak
mens šventinimo apeigomis vokiečių 
spaudoje pasirodė išsamių straipsnių 
apie gimnaziją, jos reikšmę ir pačius .....
lietuvius. Platų, beveik per visą pus- [ Lietuvos mokyklose. Švietimo minis- 
lapj, straipsni apie lietuvių vienintelę į ^e‘d° aplinkrašti, kuriuo kvie- 
visame laisvame pasaulyje gimnaziją,' čiama mokyklose organizuoti paskai-

tad 
da-

pa-

Gyvenimas filmuose

Nuotykiai Tahiti saloje
 KORNELIJUS BUCMYS, OFM 

Hollywoodo veteranas John 
Ford net šešis kartus yra laimė
jęs Oscar premijas kaipo geriau
sias metų režisorius. Savo filmi
nėje karjeroje per 40 metų yra 
surežisavęs virš 120 filmų, kurių 
dauguma vaizduoja vakarietiškus 
— cowboyiškus Įvykius, retkar
čiais su melodramatiniu atspal
viu. Kartais jis pateikia filmų 
grynai humoristine forma, kaip 
pvz. airiška komedija “The Quiet 

. Man”. Netrūksta komiškų mo
mentų ir naujausiame jo filme 
“Donovan's Reef”, kurio veiks
mas vietoj jam Įprastų Amerikos 
vakarų, vyksta Tahiti salose, kur 
ir buvo atliktas pats filmavimas.

Filmo pavadinime minimo Do
novan vaidmenį atlieka John 
Wayne. Jis kartu su kitais dviem 
amerikiečių kariais, kurių roles 
išpildo Lee Marvin ir Jack War
den, antrojo pasaulinio karo me
tu nuskendus jų laivui, apsistoja 
taikingoje Ramiojo vandenyno 
saloje. Warden, kaip gydytojas, 
randa nemažai darbo lengvinda
mas salos sergančiųjų gyventojų 
skausmus. Jis ir nemano grįžti į 
Bostoną, kur jau anksčiau mirė 
jo žmona. Po kiek laiko veda vie
tinę princesę, kuri, pagimdžiusi 
trejetą vaikų, irgi miršta. Bosto
ne likusi duktė ūgteli ir bando 
sutvarkyti šeimos finansinius rei
kalus. Iš didelės laivų bendrovės, 
kuri buvo šeimos nuosavybėje, 
daktarui tektų dalis turto tik su 
sąlyga, jei jis gyventų moralų 
gyvenimą. Elizabeth Allen, duk
ters vaidmeny, atvyksta į Tahiti 
ištirti padėties vietoje. Wayne 
šiek tiek sumaišo situaciją, prisi-

Opera Lietuvoje

TARP MENO IR PROPAGANDOS
Lietuvos valstybinio akademi- čių karalienė”. Kaltę dėl susida- 

nio operos ir baleto teatro direk- riusios tuštumos jis mėgina su- 
torius kompozitorius Vytautas versti rašytojams, kad jie, girdi, 
Laurušas “Tiesos” puslapiuose nėra davę kompozitorių dėmesio 
gvildena lietuviškos tautinės ope- vertų kūrinių. Libretistai taipogi 
ros klausimą. Buvo kadaise kury- neįstengia ateiti į pagalbą su nau- 
biniu derliumi gausus šešerių me- jomis komunistinės dabarties įdė
tų laikotarpis, kai rampos šviesą : jomis, nes ir jie, matyt, nėra lin- 
išvydo visa eilė naujų operų ir|kę eikvoti laiko laikiniems, nors 
’ ’ ' - ---- - 1-u-1 —-j----—
tė”, J. Juzeliūno baletas “Ant šūkiams.
marių kranto”, V. Klovos operos J. Marcinkevičiaus poemą Pir- 

4A” "P ' rinnin aiilrnmc “TCronioc ir nolo-"Pilėnai”, “Vaiva”, “Duktė”, BJčiupio aukoms “Kraujas ir pele- 
Dvariono “Dalia”, V. Baumilo nai” šiaip taip pasisekė Įsiūlyti 
“Paskenduolė”, B. Gorbulskio sa- kompozitoriui J. Juzeliūnui. Dėl 
tyrinę opera “Frankas Kr ūkas”, sovietinių partizanų neapdairios 
operetė “Meilė ir skarda”, J. veiklos vokiškojo keršto sąskai- 
Indros baletas “Audronė”, E. ton sudegintąjį kaimą jis mėgins 
Balsio baletas “Eglė žalčių kara-' Įamžinti operos rėmuose. Dar 
lienė”. sunkesnį Įsakymą yra gavęs kom-

[ Iš praeities...

tėvas. Po eilės komišku, roman-

poz. E. Balsys, kuriam partija už
krovė J. Grušo propagandinių 

Didžioji šių kūrinių dalis vaiz- svaičiojimų tragediją “Profeso- 
duoja žiląją Lietuvos senovę. Tas rius Markas Vidinas”. Iš šios 
rodo, kad kompozitoriai, nepaisy- amerikiečių atominių mokslinin-

tišku ir spntimenfaliu scenų dūk- dami partijos reikalavimų, mėgi- kų gyvenimą vaizduojančios pro- 
tė susiartina su tėvu sužino kad no žengti tautiškumo kryptimi, pagandinęs medžiagos jis turi su- 
ii vra tn vaiku cpcim hp to dar'Jiems rūpėjo, kad sukurtieji ku- kurti tautinę lietuvišką operą... 
įsimyli f Wayne Trečiajam ame ri™3* visiems laikams būtu irašy-l Komp. V. Baumilas, nelaukda- 
rikiečiui kariui Marvin filmo už- tį į lietuviškosos operos rep.ertua-[ mas, kol partija jam pariipins lib- 
baiga irgi laiminga, nes Wayne ra- Pr.0Pa.ga.ndim.aJ.llbretai? nors retą, pasirmko Alf. Biehausko ro- 
iarn npripidžia cavn “Rppf” vardą ir apvilkti lietuviškiausiomis me- maną Rozes žydi raudonai . Ja- 

Jal2dF • lodijomis, anksčiau ar vėliau su- me vaizduojamas pokarinis laiko-
ę' . . v. ... . silauks “premjeros” šiukšlių dė- tarpis, partizanų kova su “liau-

Be abejonės, šis filmas nėra žėse, kai komunizmas bus išim- dies gynėjais”, lietuvio tariama- 
vienas didžiųjų John Ford rėži-! tas iš apyvartos. Todėl temų buvo sis persilaužimas Į komunizmą.

i Komp. V. Baumilas, nelaukda- 
ti į lietuviškosos operos repertua-[ mas, kol partija jam parūpins lib-

II VU. V loaiauoiviiuo 111^ munu VIA . v vi

lodijomis, anksčiau ar vėliau su- me vaizduojamas pokarinis laiko- 
silauks “premjeros” šiukšlių dė- tarpis, partizanų kova su “liau-

sūros ir gamybos šedevrų, už ku
ri būtų galima skirti Oscar pre
mijas, bet tiek suaugusiems, tiek 
vyresniam jaunimui suteiks šiek 
tiek džiugios nuotaikos.

Šalia jau minėtų artistų filme 
dar pasirodo, kaip salos guberna
torius, Caesar Romero, 0 trum
poje dainininkės rolėje ir Doro
thy Lamour. Gražūs Tahiti gam
tovaizdžiai perteikti puikia spal
vota fotografija.

Atsiųsta paminėti
Janina Narūne • Pakštienė, SUTE

MOS. Dienoraštiniai posmai skirti 
a. a. prof. K. Pakšto atminimui. Juos 
sukūrė ir išleido jo gyvenimo drau
gė poetė Janina Pakštienė - Narūne, 
3338 SW 25 St., Miami, Florida, USA.

šaltinis, nr. 4 (11), rugpjūtis. Re
liginės ir tautinės minties žurnalas, 
leidžiamas Sv. Kazimiero Sąjungos. 
Red. kun. S. Matulis, MIC. Adresas: 
21 Hackney Rd., London, E. 2, Great 
Britain.

Naujas Gyvenimas, rugpjūtis. Mė
nesinis laikraštis, leidžiamas J. Gus
čio ir Naujo Gyvenimo draugų; 334

statydamas kaip daktaro vaikų1 n. 6th st., Philadelphia 6, Pa., USA.

GFM

APATINIAI BALTINIAI KOJINĖS 
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS

jieškoma senovės padavimuose ir Tai visdėlto dėkingesnė tema, ne
lietuvių literatūros klasikuose, gu “Profesorius Markas Vidinas”, 
kurių kompartija dar nėra išme- kurio turinį sudaro iš piršto iš-
tusi iš knygų lentynų.

B. Dvariono “Daliai” libretą
laužti Įvykiai.

“Pilėnų” libretą sukūręs rašy-
pagal B. Sruogos pjesę “Apyauš- t°jas J. Mackonis, partijos Įsaky- 
_• j-i- • -t-i -fa.- t tac crriohpci fpmatiknc:rio dalia” sukūrė vilnietis J. Mac
konis. Jis taipogi davė libretą V. 
Klovos “Pilėnams”. A. Vienuolio 
Veronikos tragedija atkreipė lib- 
retistų L Mikšytės ir P. Keido- 
šiaus dėmesį. Komp. V. Baumilas 
Veroniką Įamžino “Paskenduo
lės” operoje. B. Gorbulskis savo 
satyrinei operai pasirinko P. 
Cvirkos romaną “Frank Kruk”, 
kuriame satyrinėmis spalvomis 
vaizduojamas lietuvio laidotuvių 
direktoriaus gyvenimas dėdės Ša
mo žemėje. Jaunas kompozitorius 
E. Balsys pasaką “Eglė žalčių ka
ralienė” perkėlė i baleto pasauli.

Daugiau ar mažiau sužalota da
bartis vaizduojama tik B. Gor- 
bulskio operetėje “Meilė ir skar
da”, J. Juzeliūno balete “Ant ma
rių kranto” ir A. Račiūno propa
gandinėje “Marytėje”. Siekdami 
kūrybinės laisvės, kompozitoriai 
buvo priversti dali kūrinių paau
koti ant komunistinės propagan
dos aukuro. Charakteringa, kad 
šiandien Lietuvoje populiariausia 
opera tebėra V. Klovos “Pilėnai” 
dėl savo gražių melodijų ir galbūt 
patrijotinio turinio, kuriame mir
tis turi nusilenkti laisvės idėjai.

Vėžlio žingsniai 
propagandos kryptimi
Kūrybinį kompozitorių prover

žį sustabdė kompartijos politiru- 
kų reikalavimas iŠ senovės patri- 
jotinių siužetų persikelti Į “did
vyriškąsias” komunizmo statymo 
dienas dabartyje. Vyt. Laurušas 
nusiskundžia, kad jau eilė metų 
kaip nėra naujų operų ir baletų. 
ŠĮ rudenį Maskvos publikai teks 
pakartoti J. Juzeliūno baletą 
“Ant marių kranto” ir E. Balsio 
to paties žanro kūrinį “Eglė žal-

ka žala jų kūrybai. Muzikai rei
kia laisvės! Komunistams norėtų
si priminti nesuskaitomą seriją 
dainų, parašytų Stalino garbei. 
Kur jos yra šiandien? O jų tarpe 
juk buvo tikrai skambių ir gra
žių melodijų. Kompozitoriai ta
da taip pat buvo prievartaujami, 
raginami tos pačios “neklystan
čios” komunistų partijos, kuri 
šiandien, pataikaudama Krem
liui, nori, kad visas lietuvių kom
pozitorių derlius, liaudiškai ta
riant, nueitų šuniui ant uodegos.

Vyt. Kastytis

tas, griebėsi ateistinės tematikos, 
mėgindamas paruošti žygiui i.; 
operą XVII a. Lietuvos ateistą' 
Kazimierą Lyščinski. Libretas pa- ‘ 
vadintas skambiu “Saulės mies
to” vardu. Operos klavyrą jau pa
rašė komp. A. Račiūnas.

Libre tįstas Z. Aleksandravi
čius išeities jieško V. Šekspyro 
kūryboje. Jis paruošė libretą 
“Vasaros nakties sapnas” pagal : 
to paties vardo Šekspyro veikalą. 
Įdomu, kas bus laimingasis kom
pozitorius, gavęs užsakymą šiai 
vienintelei nepropagandinei ope
rai, kuri, ko gero, dėl savo turi
nio gali susilaukti netgi pasau
linio pripažinimo.

Muzikai reikia laisvės
Lietuvos komunistų užsispyri

mas praturtinti operos teatrų re
pertuarą komunistinės propagan
dos kūriniais yra didelė kančia 
lietuviui kompozitoriui, milžiniš-

Rastas Mažvydo 
katechizmo antras 

egzempliorius
Vilniaus radijo liepos 9 d. pra

nešimu, pastaruoju metu atsira
do dar vienas Mažvydo Katechiz
mo — pirmosios lietuviškos kny
gos egzempliorius. Vilniuje gau
tas pranešimas iš Lenkijos nacio
nalinės bibliotekos Varšuvoje, 
kad Mažvydo katechizmas rastas 
Torunės miesto universiteto bib
liotekoje. Ligi šiol manyta, kad 
vienintelis Katechizmo egzemp
liorius buvęs Vilniaus universite
to bibliotekoje — jis buvo gautas 
iš Ukrainos. E.

dawnictwo Naukowe, 1962, 838 psl., 
su daug paveikslų ir spalvotų žemėla
pių. Lituanistikai enciklopedija skiria 
mažiau vietos, kaip panašios apimties 
vokiečių ar šveicarų enciklopedijos. 
Pvz. straipsniui apie baltų kalbas pa
skirta vos pusė skilties. Iš Biržiškų 
pažymėtas tik Vaclovas Biržiška. Jam 
paskirta iš viso 6 eilutės ir yra pažy
mėtas kaip lietuvių bibliografas ir po- 
etas(!?). Biržai gavo tik 4 eilutes; nė 
žodžio apie garsiąją Radvilų reziden
ciją. Baltrušaičių visai nėra. Garsusis 
meno istorikas Bemhardas Berenso- 
nas pažymėtas kaip “lietuvių kilmės”, 
kai jis tikrumoje yra Lietuvos žydas., 
Enciklopedija turės 13 tomų.

LOCARNO, Šveicarijoje, atžymėjus 
Niujorko filmų pasaulyje iškilusio 
Adolfo Meko sukurtą filmą “Hallelu
jah the Hills“, apie talentingo lietu
vio filmą išsamiai savo filmų skyriuje 
rašė “Neue Zuericher Zeitung” rugp. 
8 d. Pažymėta, kad Meko filminė kū
ryba galinti duoti teigiamo paškato 
šabloninei Hollywoodo filmų gamybai.

PAVERGTOJE LIETUVOJE pasiro
dė penktoji VI. Dautarto novelių kny
ga “Kai parausta putinas“. J. Zinkus 
nurodė, kad Dautartas maloniai nu
teikęs sustiprėjusiu meninio žodžio 
brandumu, tačiau veikalas visvien pa
liekąs nepasitenkinimo nuosėdą. Jis 
bara jaunąjį autorių, nes pas jį prasi
skverbianti karti nusivylimo gaida, 
miesčioniška baimė ir sumišimas su
tikus gyvenimo sunkumus. Rašytojas 
esąs nepakankamai apsiginklavęs 
marksistiniais šarvais. Kodėl pamėg
džioti pasimetusius buržuazinius filo
sofus? Juk ateitis, pasak Zinkaus, pri
klausanti komunizmui.

KRISTIJONO DONELAIČIO 250 m. 
gimimo sukaktis — 1964 m. sausio 1 
d. — numatyta paminėti ir pavergtos

be kitų, paskelbė, drauge įdėdamas ir 
keturias iliustracijas, “Wormser Zei
tung”.

NAUJA LENKŲ ENCIKLOPEDIJA.
Wielka Encyklopedia Powszechna. I. 
A—Ble. Warszawa: Panstwowe Wy-

Bendras tautinis apsileidimas
Prie J. Grikio straipsnio “TŽ” nr. 34

Bibliogr. Tarnyba sten-Liet.
giasi aprūpinti savo žiniaraščiu 

[Įvairių kraštų stambesnes biblio
tekas. “Knygų Lentyną” nuo 
1960 m. leidžia mecenatas Vy
tautas Saulius. Pati tarnyba šel
piama JAV LB cv (1962 m. — 
$180, 1963 m. — $200) ir dar tu
ri 72 prenumeratorius JAV-se ir 
16 — kitose šalyse. “KL” siun- 

į čiama mainais visų kraštų lietu
vių perijodinių leidinių ir knygų 
leidykloms (negaunama mainais 
“Naujienų”, “Naujo Gyvenimo”, 
“Išeivių Draugo” ir kelių kitų 
laikraščių); be to, ją gauna nemo
kamai visų PLB kraštų valdybos.

Bibliotekoms siunčiama 94 egz. 
(tiražas 300 egz.!).

Europoje 51 egz. — 12 V. Vo
kietijai, 7 Prancūzijai, 6 Švedi
jai, 4 Britanijai, 3 Italijai, 2 Švei
carijai, 2 Ispanijai,-2 Olandijai, 
kur yra ir tarpt, bibliogr. federa
cijos centras, 2 Belgijai ir po 1 
Airijai, Austrijai, Danijai, Grai
kijai, Islandijai, Lichtenšteinui, 
Liuksemburgui, Norvegijai, Por
tugalijai, Suomijai, Vatikanui. 
Švedijoje “KL” gauna Goetebor- 
go, Lundo ir Uppsalos universite
tų b-kos, Lundo slavistikos insti
tutas (su baltikos skyriumi), ka
rališkoji b-ka Stockholme ir estų 
tautinis k-tas Stockholme.

Afrikoje 2 egz. — Egiptui ir P. 
Afrikos S-gai.

Azijoje 8 egz. — Filipinams, 
Iranui-Persijai, Indijai, Izraeliui, 
Pakistanui, Sirijai ir Turkijai.

Australijoje 4 egz. — Sydnė- 
jaus ir Melbourne universitetų 
b-koms, valst. b-kai Canberroje 
ir Pietų Australijos vieš, b-kai 
Adelaidėje.

Z. Orentienės lietuviškoje klasikinio

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

Norintieji šią studiją lankyti
prašomi registruotis antradieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. vak. Lietuvių 
Namuose. Dėl informacijų skambinti tel. RO 2-0835 nuo 10 vai. ryto iki 
3 vai. p.p.; vakare nuo 9 vai. vak. iki 11 vai. vak.

Pietų Amerikoje 6 egz. — 2 
Brazilijai ir po 1 Argentinai, Ko
lumbijai, Urugvajui ir Venezue
la!.

Šiaurės Amerikoje 23 egz., iš 
kurių 17 gauna JAV universitetų 
ir Įvairių amerikiečių ir tautinių 
mažumų mokslo Įstaigos, Kana
doj 5 egz. ir Meksikoj 1 egz.

Teisingas švedų bibliotekinin
ko nusiskundimas, kad jis “Kny
gų Lentynoje” “dažnai nesuranda 
nurodyto leidėjo adreso, kur bū
tų galima knygą užsisakyti”. De
ja. ne visos leidyklos siunčia savo 
leidinius LBT; negaunamus ten
ka aprašyti iš paminėjimo spau
doje, o ten dažniausia randame 
autorių, knygų pavadinimą, leidi
mo vietą ir leidyklą, puslapių 
skaičių. Tačiau tik rečiau paduok 
damas leidyklos adresas. Knygos 
svetimomis kalbomis, nelietuvių 
leidyklų leidžiamos, iš viso ne
gaunamos; ir Pasaulio Lietuvių 
Archyvo bibliotekoje, kur per 
siunčiami visi LBT surenkami lei
diniai, tų knygų nerasime. Pvz. 
ka’ip ir “Palik ašaras Maskvoje” 
užregistruotas i š paminėjimo 
spaudoje pirmasis leidimas, o 
apie tolimesnius teko tik sužino
ti, kad išleista II ir III laida, bet 
nebuvo tų laidų aprašymo spau
doje.

Savo labai kuklaus biudžeto 
vos pakanka pabrangusiam biu
letenio persiuntimui paštu, vo
kams ir surinktų leidinių siun
toms Į PLA apmokėti. Mėginta 
kreiptis Į naują “Lietuvos laisvės 
knygnešių” organizaciją, bet iš 
jos skyrių valdybų, kurioms bu
vo pasiųsti laiškai, atsakymo ne
gauta.

Kaikurie leidėjai kartais pri
siunčia lapelius su naujo leidinio 
aprašymu ir kaina (anglų, kartais 
vokiečių kalba); tokius lapelius 
dedame i “KL” numerius, kurie 
siunčiami bibliotekoms, švedų 
bibliotekininko atsiliepimas gal 
paskatins leidėjus skelbtis “KL”, 
juo labiau, kad tai nesudarytų 
jiems didelių išlaidų, o LBT bū
tų kad ir nedidelė parama.

Lietuvių Bibliografinė Tar
nyba, Lith. Bibliogr. Serv
ice, 1132 N. Walnut St., 
Danville, Ill., 61833, USA.

Roma. — Kasant žemę naujai 
autostradai buvo rasti dramblio 
griaučiai. Archeologų nuomone, 
jie yra milijono metų senumo ir 
priklauso priešistoriniam laiko
tarpiui.

tas jaunimui, tėvams ir visuomenei. 
Dar numatyti kūrybos vakarai bei po
eto kūrybos aptarimai.

50 METŲ NUO DAINŲ ŠVENTES 
VILNIUJE. 1913 m., vasaros laikotar- 

i piu, Vilniuje buvo surengta pirmoji 
lietuviškos dainos šventė. Rengėja bu
vo “Rūtos“ dr-ja, kuri anais laikais 
apjungė daugelį žymesnių tame mieste 
gyvenusių lietuvių, žymiausiais solis
tais toje šventėje buvo Kipras Pet
rauskas ir V. Polovinskaitė-Grigaitie- 
nė. “Rūtos“ dr-jos chorui vadovavo 
komp. P. Adomavičius. Toji iškilmė 
praėjusi labai sėkmingai ir lietuvių 
tarpe sukėlusi didelio entuziazmo.

VILNIAUS VALST. PEDAGOGINIO 
INSTITUTO dainų ir šokių liaudies 
ansamblis išvyko gastrolių į Oriolą, 
kur koncertu norima atžymėti Kursko 
mūšio dvidešimtmetį. Ansambliui va
dovauja A. Vyžintas. Į programą 
įtrauktos liaudies dainos, šokiai 
“Kregždutė“, “Lenciūgėlis“, “Klumpa
kojis“ ir kompozitoriaus V. Laurušo 
daina “Oriolo ir Nemuno, žemėje”. 
Kartu su ansambliu viešnagėje daly
vauja Nevskio ordino kavalierius so
listas A. Kavoliūnas, kompozitoriai V. 
Laurušas ir R. žigaitis, papulkininkis 
V. Ragauskas.

LIETUVOJ BENDRA KNYGA IŠ
LEISTI keturių jaunųjų rašytojų pir
mieji kūriniai, lig šiol Lietuvos skai
tytojams pažįstami iš periodikos pus
lapių: poetų — V. Spudo “Mėlynos 
pušys”, A. Bučio “Prie skambančių 
plytų”, prozininko J. Apučio novelės 
“Žydi bičių duona” ir A. Sluckaitės 
straipsniai “Kritikos štrichai”. Tokiais 
bendros knygos aplankais kasmet pri
statomas gabesnis jaunųjų rašytojų 
prieauglis.

ESTIJOS PUČIAMŲJŲ ORKESTRŲ 
vadovų seminare Talline paskaitą apie 
Lietuvos pučiamuosius orkestrus skai
tė komp. A. Balčiūnas. Koncerto me
tu estų orkestras išpildė B. Gorbuls- 
kio uvertiūrą “Aušra” ir A. Balčiūno 
baletinę siuitą. Lietuvių kompozitorių 
kūrinius dirigavo V. Aleksa.

ROKIŠKIO KRAŠTOTYROS MUZĖ- 
JUS Stelmužėje, netoli senojo ąžuolo, 
atidarė liaudies skulptūros parodą. 
Eksponatų tarpe gausu nežinomų me
nininkų sukurtų rūpintojėlių ir šven
tųjų stovylėlių. Naujiesiems kūriniams 
atstovauja drožiniai: D. Bagočiūno 

j “Tinginio darbadieniai”, A. Puško- 
riaus “Runkelių augintojas”, A. Bag
dono “Interventų liekanos — iš Ku
bos”, St. Riaubos “Davatka ir vel
nias” ir kt.

IŠLEISTA NAUJA J. RAGAUSKO 
KNYGA Lietuvoje 15.000 egz. tiražu, 
420 psl. “Nenoriu dangaus”. Vaizduo
jamas “nuoširdus” ateisto pasikalbėji
mas su tikinčiu žmogumi.

Piliulės prieš 
oro atmainas

JAV mokslininkai daro bandy
mus, kaip padėti kariuomenei ir 
turistam, staiga pakeičiantiem

liuoti organizmo funkcijas, ku
rios reaguoja į klimato pasikeiti
mus. Bandomos piliulės ir injek-

sumažinti.



Mann & Martel
2320 Bloor St. W Tel. RO 2-8255
BABY POINT

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
$1200 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 

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

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.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Mirus skyriaus nariui kūrėjui - savanoriui,

Vyčio Kryžiaus Kavalieriui

PETRUI STRAZDUI,

palikusiems nuliūdime jo žmonai, dukroms,

broliui JURGIUI ir kitiems giminėms

. reiškia gilią užuojautą —

PETRUI STRAZDUI minis,

gilią užuojautą reiškiu jo žmonai p. STRAZDIENEI

ir broliui p. JURGIUI STRAZDUI —

Mirus mūsų brangiai mamytei, uošvei ir močiutei

nuoširdžiai dėkojame draugams, dalyvavusiems gedulingo
se Mišiose už velionės vėlę šv. Jono Kr. bažnyčioje. Taip 
pat gilią padėką reiškiame bičiuliams — O. Jonaitienei, V. 
ir A. Krikščiūnams, S. ir A. Pacevičiams, A. ir K. Rusinams, 
J. ir Z. Mažonams, S. ir V. Liuimoms, S. ir V. Aušrotams. 
J. ir A. Rinkūnams, užprašiusiems šv. Mišias Wasagoje.

Nuoširdi padėka taip pat visiems mus užjautusiems 
spaudoje, laiškais bei žodžiu.

Gerardas Balčiūnas ir šeima

Dėkojame visiems velioni PETRĄ STRAZDĄ pagerbusiems — at- 
siuntusiems prie jo karsto gėlių, jį atlankiusiems pašarvotą ir palydė- 
jusiems į kapines.

Labai dėkojame velionies kovos, draugams, kūrėjams-savanoriams,. 
kurie velionį lankė ligoninėje ir taip nuoširdžiai prisidėjo palydint 
į paskutiniąją kelionę.

Mūsų ypatinga padėka šv. Jono Kr. parapijos klebonui kunigui 
P. Ažubaliui, lankiusiam velionį ligoje, suteikusiam jam paskutinius 
patarnavimus, labai iškilmingai pegerbusiam velionį bažnyčioje ir 
palydėjusiam į kapines.

Dėkojame sol. Vaclovui Verikaičiui, suteikusiam laidotuvėms 
iškilmingumo gražiu giedojimu bažnyčioje.

Ačiū visiems, pareiškusiems mums užuojautos —

Velionies žmona, dukterys ir brolis

PADĖKA

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
JANE — ANNETTE, $2.500 įmokėti, rusvų plytų mūro, atskiras 2 augštų,

6 kambariai, 2 virtuvės, garažas, privatus šoninis ir užpakalinis įvažia
vimas. Prašoma kaina $12.900; skubus pardavimas. Tuščias namas.

BLOOR — DURIE. $3.500 įmokėti, atskiras, mūro, 2 augštų namas, 7 kam
bariai, 2 mod. virtuvės, naujai atremontuotas, platus šoninis įvažiavi
mas, garažas, gražus kiemas. Prašoma kain $18.900.

RONCESVALLES — WRIGHT AVE. $4.000 įmokėti. Mūro, atskiras. 11 
gražių kambarių namas; pirmame augšte 5 kambariai ir vonia, 2 mūro 
garažai, privatus 9 pėdų įvažiavimas. Prašoma kaina $23.900.

BLOOR — HIGH PARK AVE. $15.000 įmokėti, geltonų plytų, 6 metų se
numo, atskiras, 6 butų po 6 kambarius su balkonais; šoninis privatus 
įvažiavimas, 4 mūro garažai, 3 vietos mašinoms pastatyti. Labai geras 
susisiekimas ir graži vieta. Prašoma kaina $70.000.

180 AKRŲ GEROS DIRBAMOS ŽEMĖS prie pat 121 kelio netoli Camerun 
ežero, per ūkį teka didelė, upė, ūkininkas verčiasi mėsa ir pienu. Visi 
reikiami trobesiai. Prašoma kaina $16.900.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai. 
J. KUDABA Namą telefonas RU. 3-2105 

Kreipkitės visais reikalais. Čia ąaątfte rimta ir sąžiningą patarimą.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
demiška 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. Gerąs pirkinys.

Toronto 
kūrėjų - savanorių skyriaus 

valdyba

P. Žutautas
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AUŠROS ŽINIOS
šį savaitgalį virš 20 Aušros jauniau

siųjų lengvatlečių, gim. 1949-54 m., 
vyksta į Klevelandą tarpmiestinėm 
Klevelandas — Torontas pirmenybėm. 
Patogumo dėlei šios pirmenybės yra 
perskirtos į dvi dalis: jaunieji C, D ir 
E, gimę 1949-54 m., šįmet rungtyniaus 
Klevelande, o vyresnieji — moterys, 
merg. B, jauniai A ir B — Toronte 
rugsėjo 28 d.

Lengv. atletikos treniruotės vyks 
sekančia tvarka: berniukams pirma
dienį ir trečiadienį, mergaitėms ant
radienį ir ketvirtadienį nuo 6 v.v. 
Swansea parke. Visi lengvatlečiai-tės 
prašomi laiku būti aikštėje, nes laiko 
nedaug beliko.

Krepšinio treniruotės numatytos 
pradėti už poros savaičių.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės — kiekvieną 

penktadienį Ryerson mokykloje — 
Bathurst ir Dundas gt.: 7 vaL v. ber
niukai ir mergaitės; 8.30 v.v. — vyrai 
ir moterys.

Lauko teniso pratybos vaikams — 
antradieniais ir ketvirtadieniais Trini
ty parko aikštelėse. Vadovas — J. 
Žukas.

Lengvatlečiai ruošiasi tarpmiesti
nėms Toronto — Klevelando. rungty
nėms. Jaunieji lengvatlečiai šį šešta
dienį vyksta į Klevelandą C ir D gru
pių varžyboms. Dalyvaus 6 vytiečiai. 
Augštesnių klasių varžybos įvyks To
ronte už dviejų savaičių.

Stalo tenisininkai dalyvavo Kana
dos stalo teniso pirmenybėse Tautinės 
parodos metu, tačiau svaresnių laimė
jimų nepasiekė. Šiose pirmenybėse da
lyvavo didelis skaičius Amerikos stalo 
tenisininkų, kurie ir pasiglemžė dides
nę dalį laimėjimų. Vytiečiai sukovojo 
gerai, tačiau nepajėgė atsilaikyti prieš 
augštesnę amerikiečių klasę. Šiose pir
menybėse geriausiai pasirodė V. Nešu- 
kaitytė 15 m. grupėje 5 setų kovos 
finale pralaimėjusi amerikietiei. Iki 
18 m. grupėje E. Sabaliauskaitė pus
finalyje pralaimėjo šios grupės nuga
lėtojai kitai amerikietei. Moterų gru
pės “closed” varžybose E. Sabaliaus
kaitė pralaimėjo 4 setų kovoj montrea- 
lietei Hunnius, kuri vėliau tapo mo
terų laimėtoja. Kanados mergaičių 
rinktinėje žaidė dvi vytietės — E. Sa
baliauskaitė ir V. Nešukaitytė. E. Sa
baliauskaitė taip pat žaidė Kanados ir 
Ontario moterų rinktinėse. Pr. Gvildys 
buvo paskirtas Kanados vyrų, jaunių 
ir mergaičių komandų kapitonu. Vyrai 
artimoj kovoj 6:5 pralaimėjo ameri
kiečiams, o jauniai ir mergaitės po 3:0.

Stalo teniso treniruotės visiems bus 
pradėtos vėliau. Už 2 savaičių numa
toma dalyvauti “Harmonie Open” tur
nyre, o maždaug už 5 savaičių Central 
Canada Open varžybose Niagara Falls, 
Ont. A. S.

Dr. A. Pacevičius maloniai suriko 
būti Vyčio' sporto klubo gydytoju. Vy
tiečiai, norį nemokamai pasitikrinti 
sveikatą, gali kreiptis darbo valando
mis į dr. Pacevičių — 280 Ronces- 
valles Avė. Tel. LE 4-4778.

Klubo valdyba ir mūsų sportininkai 
daktarui nuoširdžiai dėkoja.

Dr. A. Saikui ir dr. A. Pacevičiui, 
išnuomojusiems po savaitę treniruočių 
sales, visi vytiečiai nuoširdžiai dėkoja.

Mūsų rėmėjams: J. Skardžiui, Z. 
Girdvainiui, V. Skaržinskui (visi Sault 
Ste. Marie, Ont.), V. Radzevičiui, J. 
Budriui ir A. Kerniui nuoširdžiai dė
kojame.

1963-64 m. krepšinio sezoną Vyčio 
moterų ir vyrų komandos atidarė iš
vyka į Ročesterį.

Moterų rungtynės, kurias Sakalas 
laimėjo po pratęsimo rezultatu 29:25, 
negausių žiūrovų buvo šilčiausiai su
tiktos. Vyčio komanda, kuri bandė su 
keturiomis žaidėjomis “zonos” metodu 
ginti savo krepšį, o penktoji — G. 
Kalvaitytė arba D. Pruskytė — mėgi
no sulaikyti stipriausią ročesterietę 
L. Janušaitę, atliko šį uždavinį pakan
kamai gerai pirmam puslaikyje ir ve
dė rungtynes 16:10. Trečias puslaikis 
dar padidino rezultatą Vyčio naudai, 
tačiau rungtynių gale Sakalo agresy
vaus dengimo ir puolimo dėka rezulta
tas buvo išlygintas. L. Janušaitės taik
lūs metimai pratęsime nulėmė ir rung
tynes Sakalo naudai.

Vyčio komandai truk soisuž
Vyčio komandai trūko susižaidimo, 

tačiau matėsi daug žadančio talento. 
Iš naujųjų žaidėjų išsiskiria G. ir A. 
Kalvaitytės. Taškų laimėjo: Vyčio — 
E. Krakauskaitė, J. Renkauskaitė 1, Z. 
žolpytė, D. Prunskytė 13, A. Astraus
kaitė 2, A. Kalvaitytė, G. Kalvaitytė 
9, A. Supronaitė. Sakalo — L. Janu- 
šaitė 21.

Vyrų rungtynėse mūsų komanda jau 
pirmose minutėse nepajėgė atlaikyti 
Sakalo spaudimo. Sakalo Sėdlickas do
minuoja žaidime ne vien tik patyrimu, 
bet ir ūgiu. Galutinis rezultatas 53:34 
(25:15) Sakalo naudai. Vytiečių tar
pe su 20 taškų išsiskyrė Juozaitis. Įdo
mu buvo pamatyti pirmą kartą Vyčio 
uniformose ir Aiziną su Ramonovu. 
Pirmajam netrūksta jaunatviško verž
lumo. Ramonovą ateities rungtynėse 
norėtųsi matyti išnaudojant savo ūgį 
ir stipriau žaidžiant ties abiem krep
šiais. Taškus laimėjo: Aizinas 6, Gvil
dys, Staškevcičius 5, Juozaitis 20, Ra- 
monovas, Bacevičius 3, Preikšaitis.

J. B.

Mokykitės
BŪTI KIRPĖJA 

Dieniniai ir vakariniai kursai 
PROFESINĖS KIRPĖJŲ MOKYK
LOS: Toronte • 277 Victoria St., EM 
3-2317; St Catharines - 39 Queen St. 
MU 4-9297.

Spėja ir pataria 
visomis gyvenimo problemomis, 
kaip meilė, vedybos, verslas, sveika
ta. Jei jūs rūpinatės ir esate reika
lingas pagalbos, ši moteris padės ir 
pašalins visus jūsų rūpesčius.

Priėmimo laikas: 9 vai. ryto — ♦
9 vai. v. 1490 Bathurst St. (i šiau
rę nuo St. Clair), tel. LE 4-5802.

TORONTO BOARB OF EDUCATION
Vakariniai kursai nauj. kanadiečiams
Bloor Collegiate Institute —

1141 Bloor St. West prie Duf
ferin St. (pirmadienį, trečiadie
nį), (antradienį, ketvirtadienį).

Central High School of Commerce
570 Shaw St. (į pietus nuo Har- 
bord St.) (pirmadienį, trečiadie
nį).

Eastern High School of Commerce
16 Phin Ave. prie Chatham Ave. 
(pirmadienį, trečiadienį), (ant
radienį^ ketvirtadienį).

Humberside Collegiate Institute
280 Quebec Ave. prie Humber
side Ave. (pirmadienį, trečia
dienį).

Kent Senior Public School — 980 Dufferin St. prie Bloor St. W.
Anglų kalba pažengusiems —.ketvirtų ir penktų metų kurso, 

(antradienį, ketvirtadienį).
REGISTRACIJA

Registracija augščiau minėtose mokyklose prasideda rugsėjo 16, 17 ir 
18 d., 7.30 vai. vak. Registracijos mokestis $5.00. Kursai prasideda rug
sėjo 23 d., 7.30 vai. vak.

KURSAI
Basic English pradedantiems: Junior English ir pilietybė; Augštesnis 

kursas. Pritaikomieji kursai suaugusiems, užsieny ir čia gimusiems, ku
rie nori išmokti angliškai skaityti ir rašyti. (Bloor Collegiate Institute, 
antradienio ir ketvirtadienio vakarais).

Specialūs kursai trečiųjų metų graduantams — pirmadienį ir trečia
dienį Humberside Collegiate Institute, Bloor Collegiate Institute, McMur
rich Senior Public School ir Eastern High School of Commerce.

CURRICULUM APIMA
Basic English, moksliškai paruoštas kursas naujiesiems kanadiečiams 

angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti; Einamieji reikalai; Supažindinimas 
su natūralizacija; Kanada ir jos žmonės; Grupinės diskusijos; Vaizdinės 
priemonės.

Informacijos teikiamos paskirose mokyklose vakarais po rugsėjo 16 d.

King Edward Senior Public School 
Bathurst St. (tik į šiaurę nuo 
College St.), (pirmadieni, tre
čiadienį).

McMurrkh Senior Public School
115 Winona Dr. (j pietus nuo St. 
Clair Ave.), (pirmadienį, tre
čiadienį).

North Toronto Collegiate Institute 
17 Broadway Ave. (vienas blo
kas į šiaurę nuo Eglinton Avė., 
į rytus nuo Yonge St. (pirma
dienį, trečiadienį).

Parkdale Collegiate Institute
209 Jameson Ave. (į pietus nuo 
Queen St. W.), (pirmadienį, tre- 

_ čiadienį).

KAZIUI JUODVIRŠIUI minis, 
giliausią užuojautą jo žmonai reiškia

O. P. Eidukaičiai

ONUTEI JUODVIRŠIENEI,
liūdinčiai savo mylimo vyro a.a. KAZIMIERO,

reiškiame gilią užuojautą —

Šileikių šeima ir

Ponams STANAIČIAMS, ponios seseriai

I. G RIMIENEI mirus.

reiškiame gilią užuojautą —

G. B. Buntinai 
U. J. Bleizgiai 
M. J. Dambarai 
E. K. Jankai 
R. A. Žilinskai

Mieliems prieteliams, suruošusiems mums staigmeną— 
pobūvi mūsų sukaktuvių proga, nuoširdus ačiū.

Ypatinga padėka • priklauso iniciatoriams: Marijai ir 
Vaclovui Vaitkevičiams, Jurgiui Račiui ir visiems prisidė- 
jusiems darbu. Taip pat dėkojame už sveikinimus, linkėji
mus ir gražias dovanas.

Leonas ir Lionginą Karbūnai

Lietuviu studentu žinios
antriems metams tik 2 metus per 4 ar 
5 metų kursą. Po tokios nesėkmės stu
dentas beveik niekur nebepriimamas 
Kanadoj.

ABITURIENTAI, kurie labai gerai 
baigėte XIII skyrių ir dėl lėšų stokos 
negalite stoti i universitetą, kreipki
tės Į studentų rėmėjų organizacijas 
Toronte.

STUDENTŲ ATEITININKŲ STO- 

VISI NAUJI STUDENTAI KVIE
ČIAMI stoti nariais į Toronto lietuvių 
studentų s-gą. Mes esame registruoti 
Toronto un-te kaip “The Lithuanian 

-Students’ Club of Toronto”. Tuo būdu 
gavome daug privilegijų un-to patal
pų, sueigų ir kt. atvejais. Lietuvio stu
dento vardas TU istoriškai įregistruo
tas. Todėl lietuvių kilmės studentai; 
visi turi priklausyti prie savo organi
zacijos. Ir nauji ir vyresnių kursų stu- VYKLA prie Ariel ežero pasibaigė 
dentai, kurie dar nesate Įstoję į savo 
klubą, ateikite Į lietuvių studentų būs
tinę 997 College St. ir užsiregistruo
kite. Geriausias laikas sekmadieniais 
apie 12-2 vai. p.p.; ten visuomet yra 
studentu valdybos nariai. Informaci
jos tel. LE 1-1432.

LSS-gos valdyba
TORONTO LIETUVIU STUDENTU 

BŪSTINĘ, per pasaulio lietuvių sei-_ 
mą aplankė buvęs “Draugo” dienraš
čio direktorius dabar Tėvų marijonų 
provincijolas JAV kun. dr. V. Rimše
lis, kun. Pr. Gaida, inž. V. Adamkavi- 
čius ir daug kitų svečių ir studentų. 

Inž. V. Adamkavičius iš Čikagos pa
reiškė, kad liet, studentų būstinė yra 
realiausias darbas lietuvybės išlaiky
mui jaunimo, ypač studentų tarpe.

TORONTO MEDICINOS IR ODON
TOLOGIJOS gydytojų dr-jos valdyba, 
norėdama palaikyti studentijoje lietu
viškumą ir draugiškumą, artimiausioj 
ateity numato suruošti Toronto un-te 
studijuojantiems lietuviams studen
tams medikams ir odontologams su
sipažinimo pobūvį-vaišes.

Naujai įstoję studentai į medicinos 
ir odontologijos fakultetus prašomi 
parnešti studentu valdybai savo adre
sus tel. RO 2-9752.

TORONTO UN-TE mokslas praside
da rugsėjo vidury, šiemet prašymų 
paduota keliais tūkstančiais daugiau 
kaip pernai. Naujų lietuvių studentų 
bus apie 20.

NAUJAI {STOJUSIEJI STUDEN
TAI atsiminkite, kad TU galima likti

rugsėjo 1 d. Oras buvo neblogas, nors 
šaltokas, dalyvavo virš 100 studentų, 
programa buvo įvairi, įdomi, sugyve
nimas geras. Iš Toronto šioj stovyk
loj dalyvavo: A. Kuolaitė, K. Skrups- 
kelis, R. Karka.

PER PLB SEIMĄ TORONTE daug 
torontiškių studentų dalyvavo organi
zaciniuose darbuose — vieni prie bi
lietų, kiti seimo sekretoriate, treti 
vaišių ruošime ir kt. Bravo Toronto 
lietuviai studentai!

Johannesburgas. — Nepriklau- 
mybę gavusios Afrikos valstybės 
uždraudė Pietų Afrikos orinio su
sisiekimo bendrovės lėktuvams 
nusileisti jų aerodromuose. Kelio
nė i Europą dėl to pailgėjo 900 
mylių. Bendrovė skuba statyti ae
rodromą portugalų Cape Verde 
saloje. ‘.

Atsiveža nt į 
Kanadą ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W., Toronto 5

WA. 5-5555 
Po darbo LE. 64681

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RUSHOLME RD. — COLLEGE, J 
$1.500 įmokėti, 8 kambarių < 
mūrinis namas, garažas, 10 < 
m. skola, pilna kaina $14.900. <

RUNNYMEDE RD. — BLOOR, ; 
$3.000 įmokėti, 7 kambarių 1 
atskiras namas, naujas šildy
mas, garažas, didžiulis kie- j 
mas, arti Bloor. Ilgos bei < 
lengvos išsimok. sąlygos. <

KINGSWAY,
$3.000 įmokėti, 5 kambarių < 
bungalas, užbaigtas rūsys, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, gražus kiemas, arti susi
siekimo. Šeimininkas išvyks- ’ 
ta iš Kanados.

DOVERCOURT RD. — BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 11 kambarių, * 
atskiras namas, garažas, di- < 
delis sklypas, puikus nuoma- < 
vimui, viena atvira skola 15 < 
metų. <

DURIE ST., ’
$4.000 įmokėti, 7 kambarių, 
atskiras namas, 2 vonios, 2 
virtuvės, garažas, 10 metų 
skola, netoli Bloor.

SWANSEA, 
apie $5.000 įmokėti, 6 kam
barių bungalas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, užbaig
tas rūsys, ilga atvira skola.

GEOFFREY — RONCESVALLES,
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, 
atskiras namas, 3 virtuvės, 
dvigubas garažas su plačiu 
įvažiavimu, dideli kambariai, 
užbaigtas rūsys.

QUEBEC — BLOOR,
$5.000 įmokėti, 9 kambarių 
per du augštus, atskiras na
mas, garažas su privačiu įva
žiavimu, arti Bloor.

SWANSEA,
$7.000 įmokėti, gražus 7 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, užbaigtas rūsys, 4 
kambariai, pirmame augšte, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, gražus kiemas, viena at
vira skola balansui.

HAVELOCK STR.,
$8.000 įmokėti, 10 kambarių, 
atskiras namas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, 4 kam
bariai pirmame augšte, viena 
atvira skola balansui, netoli 
parko.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 2-4404 
Namų tel. LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ- 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

• VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymas 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

George BEN, B.A.
AD VOK ATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

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

stočių, garažu, motelių, įvairių biznių ir t.t.

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

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

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

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

BLOOR — INDIAN RD. $14.900— 
mūrinis, 6 kambarių namas, mo
derni virtuvė, šildymas karštu 
vandeniu, platus įvažiavimas, ga
ražas; nuosavybė be jokių morg.

BLOOR — CONCORD. $3.000 įmo
kėti, 8 didelių kambarių namas, 
alyva šildomas, koridorinis pla
nas, 2 virtuvės; vienas morgičius.

QUEEN — NIAGARA. $6.000 pilna 
kaina; 6 kamb., pusiau atskiras 
namas, koridorinis planas, gara
žas; reikalingas remonto.

QUEEN — LANSDOWNE. $3.000
įmokėti, atskiras 8 kamb., mūri
nis namas, nauja šildomoji kros
nis, 2 modern, virtuvės; arti 
Queen gatvės.

Turime krautuvių, tarmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose ir 
ivairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morlcis J. Kaškelis A. Bliudžius

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.

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
$8.000 įmokėti arba savinin
kas sutinka keisti į morgičių 
ar namą, 10 butų apartamen- 
tinį pastatą. Virs $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-ių 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
$30.000 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. $28.000 metinių 
pajamų. Prašoma kaina 
$185.000.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

Namų telefonas LE. 6-9165

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

Ponios Tonia 
spėjimai.

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

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

DIDELĖ KRAUTUVĖ vakarinėje 
miesto dalyje, $5.000 įmokėti; II 
augšte butas su atskiru įėjimu, 

74 AKRŲ ŪKIS netoli St. Cathari
nes, 5 kambarių namas ir kiti 
ūkio trobesiai; 2 karvės, 4 tely
čios, jnra ančių, kalakutų, taip 
pat ūkiui reikalingi įrankiai; pil
na kaina $7200, įmokėti $3.000. 

GARAŽAS Toronte su remonto ir 
dažymo įrengimais, gazolino pom
pos, parodomasis kafhbarys, vak. 
miesto daly, kampinis pastatas.

BLOOR — RUNNYMEDE. 6 kam
barių atskiras mūrinis namas, 
moderni virtuvė, šildymas karštu 
vandeniu, privatus platus įvažia
vimas, gartžas. Kaina $19.500.
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Skaitytojai pasisako
SEIMAS IR EKONOMINIAI 

REIKALAI
Perskaičius “TŽ” pranešimą apie 

įvykusį seimą, jo posėdžius bei nutari
mus, dalyvavus parengimuose, mačius 
tautiečių perpildytą katedrą ir pen
kias valandas užtrukusią akademiją 
O’Keefe Centre, susidarė savotiškas įs
pūdis. Visur matėsi organizatorių rū
pestingas planavimas ir net perdėtas 
triūsas. Taip pat teko konstatuoti tau
tiečių domėjimąsi seimu, jų pritarimą, 
dalyvavimą ir kantrybę (išsėdėti pen
kias valandas O’Keefe Centre!).

Iš atstovų pranešimų matėsi, kad 
visame išeivijos pasaulyje mūsų reika
lai puikiai klostosi. Visur klesti lais
vinimo organizacijos, leidžiami veika
lai, išlaikomos lietuviškos gimnazijos 
ir skelbiama mūsų nedalia vietinėse 
spaudose. Seimo pabaigoje priimtos 
gražios rezoliucijos ir rimtai svarsty
ta kaip išpešti aukų pavidale lietu
viuose esančias santaupas.

Viena kas nesvarstyta ir neužsimin
ta — tai ekonominė tautiečio būklė. 
Negalvota ir net logiškai neprileista, 
kad lėšų telkimas būtų daug sklandes- 
nis, jeigu savo tarpe turėtume ekono
miškai pajėgesnių tautiečių. Jau da
bar iš šaunių pavyzdžių matome kaip 
šimtinės ir tūkstantinės plaukia Kul
tūros Fondan, kaip šimtinės ir tūks
tantinės skiriamos įvairiom premijom 
ir kaip pajėgus kaimynas pakloja tūks-

Antrojo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo rezoliucijos

(Atkelta iš 2 psl.) 
tas būtų grąžintas i pirmąsias 
jaunimo auklėjimo eiles ir kad 
pati Lietuva būtų pristatyta-jau
nimui rimtos studijos pavidalu ir 
pačios jaunosios kartos lūpomis.

15. Seimas sveikina jaunimo 
stovyklaviečių organizatorius ir 
skatina jaunimą kuo gausiau or
ganizuoti savo bendravimą sto
vyklose. Šiuo metu stovyklaujan
čiam ateitininkų, neolituanų, 
santariečių-šviesiečių ir skautų 
jaunimui siunčia savo nuošir
džiausius sveikinimus.

16. The Second Lithuanian 
World Congress

CONSIDERING that radio 
broadcasts constitute one of the 
best ways in keeping alive the 
hope of Soviet captive people 
for a free future;

NOTING with satisfaction that 
the Voice of America performs 
a very useful task, but that its 
broadcasts are necessarily limi
ted by its governamental charac- 
ter;

RECALLING that programs of 
greater flexibility, scope and 
force exist now in the Bulgarian, 
Czechoslovak, Hungarian, Polish 
and Romanian languages under 
the aegis of Radio Free Europe;

VISU 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 

NAUJA BENZINO STOTIS
GARAŽAS

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

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

Tel. 535-9468
Sav. ST. JOKŪBAITIS Ir AD. KALIUKEVICIUS

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Faran<maj»,<s 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

I ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Į VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.
į 507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123

ANT. JUOZAPATUS

tantinę parapijos vakarienės išlaidoms 
padengti. Tai vis gražūs pavyzdžiai, 
kurie buvo galimi tik savos iniciaty
vos pastangomis ir ko nei vienas fab
riko darbininkas (kurių daugumą su
darome) nepajėgs padaryti. Atrodo, 
kad mes kuo mažiausiai rūpinamės, 
kuo mažiausiai kreipiame dėmesį į sa
vistovų ekonominį pakilimą, juo la
biau tokiom progom, kai bendruome
nės didžiūnai suvažiavę svarsto savo 
tautiečių gerovės reikalus. O būtų 
buvę labai įdomu išgirsti konkrečių 
pasiūlymų, reikšmingesnių idėjų, iš
plaukiančių iš kasdieninės rutinos. 
Šalia lakių, sunkiau realizuotinų pla
nų, būtų gera pasivaikščioti pilkoje že
mėje ir pasvarstyti kaip geriau derin
tis šioje, pinigais pagrįstoje šalyje. Se
kantį kartą pasibeldus į duris aukų 
rinkėjui, būtų galima pasikviesti pa
slaugųjį pilietį į vidų, gerai jį pavai
šinti ir pakloti šimtinę. Jam darant 
aukų lape reikalingus atžymėjimus, 
būtų malonu pastebėti, kad tai mažy
tis padėkos ženklas anais metais To
ronte įvykusio seimo idėjoms.

Dabar pilstant iš tuščio į tuščią ir 
vis turint tuščią, tenka sutikti su ta
me pat “TŽ” nr., St. Bijūno mintim: 
“Kaip gaila, kad mūsų bendruomenės 
didikai mėgaujasi pasaulio politikos 
verslu ir užmiršta kasdieninę duoną, 
kuria minta mūsų broliai išeivijoje”.

S. Pranckūnas

FINDING that Baltic broad
casts would constitute the best 
solution of . the problem of dis
semination of free information 
to the Baltic States;

RESOLVES to appeal to John 
F. Kennedy, President of the 
United States, to lend his sup
port to the requests of the Baltic 
exiles for extension of Radio 
Free Europe facilities to Esto
nian, Latvian, and Lithuanian 
language broadcasts.

Seimo pavesta
I-o ji PLB valdyba

IR ISPANIJA DERASI 
SU SOVIETAIS

Pastaruoju metu, vėl atšilus 
santykiams tarp vakariečių ir so
vietų, sukruto ir Ispanija, kuri 
ligšiol laikėsi griežtos antikomu
nistinės politikos. Pavergtųjų 
tautų, žmonėms užtat buvo leng
va rasti prieglaudą Ispanijoj ir 
naudotis dideliu gen. Franco val
džios palankumu. Pvz. valstybi
nis radijas transliuoja ir lietuviš
ką programą pavergton Lietu
von. Tokia drąsi Ispanijos politi
ka nėra lengva ekonominiu po
žiūriu, be to, gerokai izoliuoja 
kraštą nuo visos eilės valstybių. 
Besikeičiant politinėms nuotai
koms Europoj, ypač Maskvoj, pa
rūpo ir Ispanijai užmegzti diplo
matinius santykius su Sov. Są
junga, kurie buvo buvo nutrauk
ti 1939 m. Jau prieš porą metų 
Ispanija užmezgė prekybinius 
ryšius su Sov. Sąjunga ir jos sa
telitais, bet nebandė megzti dip
lomatinių ryšių. Dabar vyksta de
rybos tarp Madrido ir Maskvos, 
manoma, Paryžiuje, kur susitin
ka abiejų kraštų ambasadoriai. 
Diplomatinių santykių atstaty
mui ypač kliudo Ispanijos reika
lavimas grąžinti jos auksą, ku
ris pilietinio karo metu komunis
tų buvo išvežtas Maskvon. Taš 
auksas — apie 50 tonų — pri
klausęs valstybiniam Ispanijos
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BALSUOK UŽ LIBERALUS - 
jau laikas keisti valdžių

Paul STANISZEWSKI sieks Įvesti

Paul Staniszewski, 38 m. amž., imi
granto sūnus, mokąs tris kalbas, ad
vokatas, Inter Ethnic Council of 
Toronto pirm., Teisinės Pagalbos 
Dr-j os narys, Kanados skautų są
jungos veikėjas.

• KANADOS PENSIJŲ PLANĄ bendradarbiaujant su fede
racine liberalų valdžia, planą, kuris yra universalus, val
džios tvarkomas ir su pagerinimais.

• Plačios apimties primokamą medicininę priežiūrą be am
žiaus ir sveikatos stovio praeity; nemokamą gydymą asme
nims virš 65 m., nedirbantiems, nepajėgiantiems dirbti 
bei gaunantiems pašalpas.

• NEDARBO PAŠALINIMĄ ir DARBO SAUGUMĄ
—ekonomiją, kur darbai laukia dirbančiųjų, o ne dirbantieji darbų;
—minimalinį valandinį atlyginimą vyrams ir moterims $1.25;
—pakėlimą Workmen’s Compensation pašalpų už turėtus sužei

dimus ir pagreitintą vykdymą statybos saugumo kodekso.

HIGH PARKE rugsėjo 25 d. balsuok

Paul, Lawyer Į X

Vasaros stovykla Alpėse
Italijoj rugpjūčio 28 d. užsibaigė 

vasaros stovykla, kurioje dalyvavo, 
kartu su likusiais saleziečių įstaigos 
auklėtiniais, 20 berniukų lietuvių iš 
Vokietijos, 2 iš Italijos ir 1 iš Angli
jos. 39 dienos, praleistos 1200 metrų 
augštumoj esančioj nuosavoj vasarvie
tėj saulėtosios Italijos Alpėse, tikrai 
puikiai paveikė jaunuosius vasaroto
jus. Kaikurie berniukai, atvykę iš
blyškę ir be apetito, tuoj pasikeitė. 
Grynas kalnų oras, sveikas ir apstus 
maistas, iškylos į Alpių pušynėlius, į 
viliojančias baltuojančių kalnų viršū
nes ar nedidelius, bet skaidrius, Alpių 
ežerėlius, išbudino apsnūdusias jėgas, 
praplėtė akiračius, tampriau sujungė 
vienus su kitais. O stovyklos kiek ga
lima lietuviškesnė aplinka padėjo ber
niukams atsigaivinti ir lietuviškoj dva
sioje.

Stovyklos užbaigai rugpjūčio 26 d. 
buvo suruošta visos dienos iškyla į 
Červino-Matterhorno (4478 m) papė
dę ir gretimus amžinuosius sniegynus, 
o 27 d. — paskutinis vakarėlis, ku
riam baigiantis kun.. direktorius įtei
kė premijas daugiau pasižymėjusiems 
sporto, liet, kalbos mokymosi ir elge
sio srityse.

Vasaros stovyklai pasibaigus tariu 
nuoširdžią padėką su visu pasišventi-

bankui. Maskva nesutinka jo grą
žinti teisindamasi, esą tas auk
sas seniai sunaudotas Ispanijos 
respublikonų. Dabar Madride pa
sklido žinia, kad sovietai sutinka 
ši klausimą pasvarstyti. Esą jie 
siūlo vietoj reikalaujamo aukso 
duoti tam tikrą kiekį naftos. Šių 
metų pradžioje Ispanija pirko di
delį kiekį naftos Sov. Sąjungoj 
per R. Vokietijos prekybines 
įstaigas. Nežinia ar Ispanijos vy
riausybė sutiks su sovietų pasiū
lymu, tačiau jau matyti ženklai, 
rodą Maskvos-Madrido santykių 
atšilimą. Ispanų spaudoj pirmą 
kartą po pilietinio karo buvo pa
skelbtas pranešimas iš Maskvos, 
parašytas oficialios Ispanijos ži
nių agentūros direktoriaus Car
los Sentis, kuris buvo ten nuvy
kęs su ispanų sportininkų grupe. 
Pastaroji sužaidė draugiškas 
krepšinio rungtynes su Maskvos 
komanda, o Sentis dalyvavo ato
minių sprogdinimų sustabdymo 
sutarties pasirašyme. Ispanijos 
prisidėjimas prie tos sutarties 
rodo jos norą dalyvauti tolimes
nėse derybose tarp Rytų ir Va
karų.

Dar peranksti spėlioti, kaip at
silieps naujasis Ispanijos posū
kis į jos vidaus politiką. Kol kas 
tvirtinama, kad jis neturėsiąs 
įtakos ir kad Ispanija liksianti 
aiškiai antikomunistinė. Visdėlto 
įvykių eiga, jeigu ji eis santykių 
atšildymo linkme tarp Kremliaus 
ir Madrido, gali turėti įtakos ir 
vidaus politikai. Pavergtųjų tau
tų veiksniams reikėtų į tai at
kreipti dėmesį.

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

Telefonas LE. 2-5191

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.

Tekinas LE. 2-5461
Mokome su "durtinėmis, au
tomatinėmis traevrisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo Ir tevA\”* P* 

mu stovyklos visą organizmą palaikiu
siems bendrabroliams ir ypač iš Vo
kietijos berniukams atvykti galimybes 
sudariusiems kun. V. Šarkai ir V. Kur- 
gonui bei berniukų palydovėms p-lei 
Kr. Delevičiūtei ir p-lei R. Plukaitei.

Betgi negaliu pamiršti ir su stovyk
la susidariusių ekstra išlaidų. Išlaikyti, 
ir tai turistinėj aplinkoj, kur pragy
venimas brangesnis, 39 dienas 42 ber
niukus be jokios pašalinės finansinės 
pagalbos, padarė tokią spragą admi
nistracijos kišenėse, kad mane priver
čia šauktis geraširdžių tautiečių soli
darumo. Už betkokią, didesnę ar lū
žesnę, paramą iš ankšto nuoširdžiai 
dėkoju.

Kun. Stasys Petraitis, direktorius, 
Ištituto Salesiano Lituaiio 

Castelnuovo Don Bosco (Asti) Italia

Likviduojamas 
ginčas

šimtą metų trukęs ginčas dėl 
EI Paso miesto kvartalo Chami
zal likviduojamas pagal prez. J. 
F. Kennedy pažadą Meksikos 
prezidentui Adolfo Lopez Ma
teos. Chamizalyje gyvena per 
3500 JAV piliečių, kurie turės iš 
to kvartalo išsikelti, palikdami 
savo nejudomą turtą' Meksikoje. 
JAV turės savo piliečiams atly
ginti nuostolius ir turės prisidė
ti prie Rio Grande betonavimo, 
kad ši upė vėl neterštų savo va
gos, nes ginčas dėl Chamizalio ki
lo dėl to, kad Rio Grande, keis
dama savo vagą, Chamizalį bu
vo atkirtusi nuo Meksikos. Šito 
ginčo likvidavimas JAV kaštuos 
apie $20.000.000

Helsinkis. — Suomių komunis
tai reikalauja, kad vokiečiams ne
būtų leista pašventinti karo metu 
žuvusių karių kapinių Helsinkyje 
ir Rovaniemi.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigose Telef. namų;
WA 4-9501. BE. 3-0978

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė OKULISTĖS
Tel. 532-7733

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.

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
{rengimai ir pataisymai.

TeL RO. 7-9947 
24 H amberview Rd.. Toronto.

ALFA RADIO & TV 
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
TeL LE. 1*6165 • <72 Lautdowne Ave.

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•* NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ tt VIENOS 
KOMPANIJOS.

Doleriai Pietų 
Vietname

JAV politikai reikia pasirinkti 
vieną iš dviejų: arba pasitraukti 
iš Azijos arba pasirinkti griež
tesnę liniją. Šiuo metu pietinia
me Vietname yra 16.000 ameri
kiečių karių, kurie kovoja džiung
lėse, teikia pagalbą vietiniams gy
ventojams, bet neturi jokio auto
riteto krašto politikos formavi
me. Jau yra žuvusių 117 ir sužeis
tu 280 amerikiečiu kariu.

Kalbant doleriais: 1 diena P. 
Vietname kainuoja 1.5 mil. dol. 
Nuo 1945 m. Laose ir Vietname 
išleista 5 bilijonai dolerių.

“Karališkoji” 
žvaigždė ekrane

Buvusioji Irano (Persijos) ka
ralienė Sora j a pasirašė sutartį su 
viena italų filmų gamykla.. Sora- 
jai jau 32 metai, bet ji dar graži. 
Įdomu, kad filmų gamintojai 
staigiai atrado Sorajoje vaidybi
nius talentus, bet iš tikrųjų ne 
tiek ji turi talentų ir grožio, kiek 
karališko orumo. Soraja pareika
lavo už pasirodymus ekrane dide
lio honoraro, ir kino filmų ga
mintojai sutiko jai tiek mokėti.

Reikia manyti, kad Soraja, 
kaip aktorė, nepasieks augštes- 
nio meninio lygio, bet kino teat
rų kasos iš jos vaidybos turės 
daug pelno; žmonės eis pasižiūrė
ti, kaip vaidina gražioji ekskara- 
lienė.

Dar neseniai spauda skelbė, 
kad Soraja ištekanti už vokiečio 
fabrikanto-milijonieriaųs, bet ji 
dar neištekėjo. Reikia manyti, 
kad šįkart spauda padavė tikrą 
žinią: ekskaralienė tikrai pasira
šė sutartį su filmų firma ir tikrai 
pasirodys ekranuose.

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams.
Telefonas LE. 3-490®

A. P. GARAŽAS 
persikėlė

į 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

Karjera kasyklų
pramonėje

Ontario Provincial Institute of 
Mining, Haileybury, Ont., arti is
torinių kasyklų miesto Cobalt, 
yra suorganizavęs metų kursą, 
kuris paruošia jaunus žmones 
techniškam darbui kasyklų pra
monėje. Kandidatai priimami tu
rintieji Ontario 12 skyriaus liu
dijimus arba atitinkamai pasiruo
šę iš anglų kalbos, istorijos, ma
tematikos ir gamtos mokslų. Tai 
yra vienintelė šios rūšies mokyk
la Kanadoje, teikianti tokį paruo
šimą paaugliams.

Mineralų pramonė Kanadoje 
teikia nepaprastas galimybes 
technikos srity. Pusė baigusiųjų 
gauna darbus įvairiuose kasyklų 
skyriuose. Kita pusė eina į auk- 
so-sidabro ir kitų brangių meta
lų laboratorijas, į geologijos sky
rius ir liejyklas. Dalis tampa 
techniniais atstovais firmų, ku
rios tiekia kasykloms įrengimus.

Mokslo metai prasideda rug
sėjo vidury ir trunka ligi gegu
žės 15 d. Vasaros atostogų metu 
mokiniai gali užsidirbti pinigų 
tolimesniam mokslui. Jau kelin
ti metai kasyklos parūpina vasa
ros. darbų studentams, o tyrimo 
bendrovės duoda darbų laukuo
se. Canadian Scene

Paj ieškoji ma i
PETRAS VĖTĄ, prieš 35 metus 

emigravęs Urugvajun (C. Belgica 
1689, Cerro, Montevideo) įieško Petro 
Petrulio, iš Migonių km., Šimonių vi., 
prieš karą išvykusio Kanadon.

Urugvajuje gyvenantis ALFONSAS 
BARTAŠIŪNAS, iš Pliešiškių km., 
Kuktiškių par., Utenos apskr., prašo 
atsiliepti Praną Bartašiūną, prieš karą 
išvykusį Kanadon.

Atsiliepti šiuo adresu: Sr. Alfonso 
Bartašiūnas, Zapican 2789, Montevi
deo, Uruguay.

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

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

DR. E. ZUBR1ENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles)’ 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roem 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. r—------------

DRAUDIMO {STAIGA
AL DŪDA

.ŠYPSENOS
Vilniuje

Važiuojant autobusu, PetrauS' 
kienė netyčia kumštelėjo užsnū
dusiam savo vyrui ir tas pradėjo 
ploti.

— Ar tu pablūdai, kad ploji au
tobuse? — nustebo ji.

— Aš buvau užsnūdęs kai tu 
mane kumštelėjai. Pagalvojau, 
kad epu partijos susirinkime ir 
vienas draugų mane pažadino po 
pirmininko kalbos, — paaiškino
vyras.

Susovietintoj Lietuvoj
— Kokia medžiaga pas jus pla

čiau naudojama: plytos ar ce
mentas?

— Nutarimų popierius...
Kas nerūdyja?

Mergaičių gimnazijoj, chemijos 
pamokos metu, mokytojas aiški
na apie tauruosius metalus, kurie 
nerūdyja.

— Dabar suminėkite keletą tų 
metalų, — paprašo jis mokines.

Pasigirsta “auksas”, “sidab
ras”, paskui — tyla.

— Suminėkite dar vieną, kitą, 
— ragina mokytojas.

— Sena meilė, pone mokyto
jau, — pasigirsta balsas.

Paguoda
— Pone, — sako tarnaitė šei

mininkui, — vėl atėjo tas žmogus 
su sąskaita.

— Pasakyk jam, kad aš išėjau 
į turtingo žmogaus laidotuves, 
kuris man paliko didelį palikimą. 
Jis su ta sąskaita jau kelintą kar
tą ateina, tai jam tikrai jau rei
kia kokios nors paguodos...

Merginos malda
— Gerasis Dievuli, būki toks 

geras: sugrąžink tą vyrą iš ilgos 
kelionės sveiką, gyvą ir... ne
vedusį.

Parinko Pr. Alšėnas

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

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIŠ 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
nftniAric!
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMS

RO. 9-4131

RO. 6-7132



TORONTO Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
—■ Parapijos bažnyčioje pamal

dos sekmadieniais 9.30, 11 ir 12 
vai. G. Ganytojo vasarvietės kop
lyčioje šį sekmadienį pamaldos 
tik 11 vai.

— Parapijos choro repeticija 
— po 11 vai. pamaldų parapijos 
salėje. Mielus choristus maloniai 
prašome repeticijoje dalyvauti, o 
taip pat kviečiame įsijungti nau
jus choristus.

— Jaunimo choro repeticijos: 
penktadieniais 6 v.v. ir šeštadie
niais po šeštad. liet, mokyklos 
pamokų.

— Antradienį iš parapijos baž
nyčios liet, kapinėse palaidotas 
a.a. Jonas Paliulis. Velionies pa
laikų pervežimu iš Hawk Junc
tion, Ont., rūpinosi jo žmona. A.a. 
J. Paliulis, kuriantis šiai parapi
jai, savo darbu, patarimais ir au
ka yra daug prisidėjęs. Užuojau
ta velionies žmonai, vaikams ir 
brolio šeimai ir kartu pagarba, 
kad rasta reikalo net apie šešis 
šimtus mylių nuotolio pervežti ve
lionį į lietuvių kapines.

— Šį trečiadienį, 11 vai., iš 
Park Lawn kapinių į lietuvių ka
pines perkeliami a.a. Antano Par- 
šeliūno palaikai. Perkėlimu rūpi
nasi brolio Jono Paršeliūno 
šeima, gyv. Brampton, Ont.

— Pradedamas šeimų lanky
mas. šią savaitę lankomasi To
ronto užmiesčiuose prieš tai su
sisiekiant telefonu.

— Ateinantį šeštadienį 11 vai. 
par. bažnyčioje tuokiasi dr. K. 
Liutkus su Jule Cirušyfe iš Su
valkų trikampio.

— Kun. J. Staškevičius pilnai 
įsijungė į parapijos pastoracinį 
darbą. Jaunajam kunigui paves
tas darbas su jaunimu.

— Pakrikštyta: Edmundas To
mas Rimkevičius.

Išvyko mokytis i Putnamą, JA 
V-bėse: L Gampaitė, L. Gatavec- 
kaitė ir Tumosaitė. Pirmoji ten 
mokosi jau III metus ir yra ga
vusi $200 stipendiją; kitos dvi 
ten mokosi I metus. Be to, ten 
mokosi ir Daniliūnaitė iš Londo
no, Ont: Jos visos gyvena N. Pra
dėtosios seserų vedamame bend
rabutyje ir studijuoja amerikie
čių vienuolijos kolegijoje. Šalia 
bendrosios programos jos turi ir 
lituanistines pamokas. Tai puiki 
auklėjimo įstaiga jaunosioms lie
tuvaitėms.

Sesuo Paulė, naujoji Liet. Vai
kų Namų vyresnioji, su sesele 
Viktorija * lankėsi “Tž” redakci
joj. Ji jau perėmė pareigas ir rū
pinasi Įstaigos reikalais. Jai rūpi 
ypač užsilikusios skolos, kurių 
bankuose esama apie $40.000; 
taip pat esama nemažai skolų pri
vatiems asmenims. Skolom suma
žinti ji organizuoja vajų, kurio 
metu kreipsis į Toronto gera
darius.

Parama, Lietuvių Kredito Ko
operatyvas, praneša" kad nuo š.m. 
rugsėjo 14 d. kasa bus atidaryta 
ir šeštadieniais nUo 9.30 iki 1 vai. 
p.p. Tuo norima duoti galimybę 
šeštad. mokyklos mokinių tėvams 
ir patiems mokiniams atlikti ban
kines operacijas. Reik, vedėjas

B. Naujalis, R.M.N.Pt., natūra
listas, grįžo iš kelionės po Brita
niją ir Ameriką. Jo natūralaus 
gydymo sveikatos klinika — 
Health Clinic 474 Roncesvalles 
Ave., tel. LE 3-8008, vėl atida
ryta ir veikia nuo 9 vai. r. iki 9 
vai. vakaro.

Dail. J. Račkus informavo tele
fonu “Tž” redakciją, kad dalis 
informacijų angliškoj spaudoj 
apie pasaulio lietuvių dailės pa
rodą ir jo paties dalyvavimą joje 
yra paimta iš kitų šaltinių ir tai 
be jo žinios. Jis pats pasiuntęs in
formaciją anglų kalba rugpjūčio 
29 d., kurioj minima tik pasaulio 
lietuvių dailininkų paroda. Savo 
informacijos teksto kopiją jis at
siuntė ir “TŽ” redakcijai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ryšium su praėjusiu PLB 

seimu, Toronto lietuviais reiškia
me didžiausią pasigėrėjimą. Tiek 
gausiai dalyvauta Mišiose kated
roje, akademijoje-koncerte ir vi
soje seimo programoje! Taip nuo
širdžiai ir vaišingai priimti seimo 
atstovai ir svečiai!

— Mirus a.a. Kazimierui Juod- 
viršiui, giliai užjaučiame našlę 
Oną Juodviršienę. Taip pat, mi
rus motinai, giliai užjaučiame Jo
ną Matijošaitį ir jo šeimą.

—Nuoširdžiai sveikiname Ane
lę ir Joną Birgiolus jų vedybinio 
gyvenimo sidabrinės sukakties 
proga.

— Nuo šio sekmadienio vėl 
pradedamos laikyti Mišios 11.30 
vai. ryto parapijos salėje.

— Šį sekmadienį per visas Mi
šias daroma antroji ir speciali 
vyskupijos įsakyta rinkliava šv. 
Tėvo labdaros veiklai paremti. 
Kviečiame duosniai prisidėti.

— Parapijos chorui pradėjus 
naują darbo sezoną, visus choris
tus nuoširdžiai sveikiname ir lin
kime sėkmingo darbo. Kviečiame 
naujus choristus prisidėti ir par. 
chorą dar labiau sustiprinti. Cho
ro bendra repeticija — šį ketvir
tadienį, 7.30 v.v. muzikos stud.

— Par. jaunimo choro pirmoji 
repeticija bus šį penktadienį, 6.30 
v.v. Bus priimami ir nauji cho
ristai, nejaunesni kaip 9 m. amž. 
Jaunimo choras bažnyčioje pra
dės giedoti šio mėn. pabaigoje.

— Par. biblioteka pradės veik
ti nuo šio sekmadienio. Per visą 
žiemos sezoną ji bus atidaryta po 
10 ir 11 vai. Mišių. Keliolika skai
tytojų yra paėmę knygų prieš 
metus ir net anksčiau. Prašome 
jas grąžinti, kad jomis galėtų pa
sinaudoti ir kiti skaitytojai."

— Metinis parapijiečių lanky
mas prasidės rugsėjo 16 d.; pra
džioje bus lankomi tie parapijie
čiai, kurie praėjusio sezono metu 
dėl Įvairių priežasčių nebuvo ap
lankyti. Taip pat ateinančią sa
vaitę bus lankomi toli užmiestyje 
gyveną lietuviai, iš anksto susita
rus telefonu.

— šį šeštadienį, 9 v. ryto, pra
sideda liet. šeštadieninė mokyk
la. Visus tėvelius raginame mo
kyklinio amžiaus jaunimą leisti į 
šią mokyklą.

— Pakrikštyta: Stasio ir Rožės 
Janušauskų- dukrelė Laima Ona; 
Petro ir Elenos Balasevičių sūnus 
Jamie Andrius; Juliaus ir" Stefos 
Sinkevičių dukrelė Audronė Ona. 
Tėvelius nuoširdžiai sveikiname, 
o vaikučiams linkime daug Die
vulio malonių!

DUOSNI PARAMA “TŽ”
Pastaraisiais metais “TŽ” teko 

padaryti eilę pertvarkymų — re
dakcinių, administracinių ir tech
ninių. Gerinant techninę laikraš
čio pusę, teko pereiti i kitą spaus
tuvę, turinčią geriau veikianti di
dįjį presą, kuris, kaip visi ma
tome, žymiai geriau bei rūpestin
giau spausdina laikraštį. Visa tai 
yra surišta su naujomis išlaido
mis. Be to, pastaraisiais metais 
padidėjo ir kitos spausdinimo iš
laidos. Leidėjams tai sudaro rū
pesčio. Duosnios paramos jie su
laukė iš Toronto. Prisikėlimo pa
rapijos klebonas T. Placidas, 
OFM, jau seniau pranešė, kad “T 
ž” tuo tarpu paskirta $150 auka. 
Šv. Jono Kr. parapijos klebonas 
kun. P. Ažubalis pranešė, kad jo 
parapijos parama šiais metais “T 
Ž” sudaro $750. Tai stambiausia 
pastarųjų metų parama. Laikraš
čio leidėjai reiškia gilią padėką. 
Rėmėjų duosnumas drąsina atei
ties pastangas.

LB Čikagos Apygarda išleido 
plokštelę “Mylėsi Lietuvą iš to
lo” — rinktinę iš antrosios dainų 
šventės. Šią plokštelę galima gau
ti pas Augustiną Kuolą, 30 River
side Cres., Toronto, Ont. Tel. RO 
9-6884. Plokštelės kaina: Stereo 
— $5, Hi-Fi — $4. Siunčiant paš
tu, priskaitomos pašto išlaidos.

AukaTaulos Fondui stiprina 
Lietuvos laisves viltis
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MONTREAL Que.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad

a. a. JONAS PALIULIS |
staigiai mirė Hawk Junction, Ont., rugsėjo 5 d. Palaidotas 
šv. Jono lietuvių kapinėse Port Credit. Velionis gimęs 1909 
m. Biržų apskr., Daujėnų valse., Dumblinėlių km., Kriklėnių 
par. Kanadoje gyveno nuo 1927 m.

Kviečiame visus mūsų bičiulius prisiminti jį savo maldose.

Nuliūdę: žmona, vaikai ir brolis

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
mokslo metus pradeda šį šešta
dienį, rugsėjo mėn. 14 d., 9 v. 
ryto šv. Pranciškaus mokyklo
je, Claremont gatvėje — tarp 
Dundas ,W. ir College gatvių. 
Tuo pačiu laiku bus registruo
jami ir nauji mokiniai.

Laukiame, kad visi mokykli
nio amžiaus lietuviai vaikai šią 
mokyklą lankytų. Taip pat pri
mename, kad baigę 8-jį skyrių, 
mokyklos dar nėra baigę — tų 
mokinių laukiame 9-me ir 10- 
me skyriuje.

Tėvų susirinkimas bus šio 
mėn. 29 d., sekmadienį, maž
daug 12.15 v. p.p., Prisikėlimo 
par. salėje.

Šių mokslo metų mokyklos 
vedėjas—Jonas Andrulis. Mo
kyklos tarybos pirmininkas — 
Prisikėlimo par. klebonas T. 
Placidas, OFM. _

Mokyklos taryba
♦

Tautos Fondo vajus truks apie 
4 savaites. Fondo atstovai aplan
kys visus lietuvių namus. Vajus 
vyksta tik vieną kartą per metus.

Audronė Eižinaitė ir Nijolė 
Birkštytė šį šeštadeinį laivu iš
plaukia Europon, kur išbus ilges
ių laiką.

Liudas Kriščiūnas yra įstojęs į 
Kanados karo laivyną ir speciali
zuojasi radaro srityje. Sutartį pa
sirašęs 3 metams. Atostogų proga 
buvo atvykęs į Torontą pas savo 
tėvus.

Balys Mikaila išsikėlė gyventi 
į JAV, Putnamą, kur į lietuvai
čių vienuolyną yra įstojusi jo 
dukra.

A. Lapinskas persikėlė į Kle- 
velandą, JAV.

Rinkimai į Ontario parlamentą 
— rugsėjo 25 d. Rinkiminis vajus 
eina pilnu tempu. Į “TŽ” ikišiol 
yra kreipęsi šie kandidatai: Hon. 
J. Yaremko, Hon. A. Grossman, 
J. Gould, P. Staniszewski, K. 
Bielski. Plačiau apie juos ir kitus 
sekančiame nr.

Ontario liberalų vadas J. Win- 
termeyer kalbėjosi praeitą šešta
dienį A. Thompson© bute su tau
tinių laikraščių redaktoriais bei 
atstovais. Tarp kitų dalykų, J. 
Wintermeyer pabrėžė mokyklų 
klausimą. Esą liberalų laimėjimo 
atveju būtų įsteigtas" University 
of Ontario, kuris sudarytų gali
mybes tiems studentams, kurie 
negali patekti į privačius un-tus. 
Tuo pabrėžė netik gabiųjų, bet ir 
darbščiųjų studentų reikalą. Iš
keltas buvo ir šeštadieninių mo
kyklų klausimas. Svečiai buvo pa
vaišinti ir privačiai pasikalbėta. 
Dalyvavo ir Toronto apylinkių li
beralų kandidatai. Lietuvio advo
kato Neįmano žmona Joana irgi 
kandidatuoja į Ontario parlamen
tą York West apylinkėje.

J. Wintermeyer daro malonų ir 
patrauklų įspūdį. Energingas ir 
mielai atsako į visus klausimus. 
Jis yra vokiškos kilmės. Priėmi
mas truko apie porą valandų. Be 
“Tž” atstovo, dalyvavo ir LB at
stovai: dr. J. Sungaila, dr. J. Ma- 
tulionytė ir J. R. Simanavičius.

A. a. Jonas Paliulis mirė nuo 
širdies smūgio rugsėjo 5 d., 11 v. 
v., Hawk Junction, Ont. Palaido
tas lietuvių kapinėse Port Credit, 
Ont., prie Toronto. Iškilmingos 
laidotuvių pamaldos atlaikytos šv. 
Jono Kr. bažnyčioj, dalyvaujant 
velionies šeimos nariams, broliui, 
giminėms ir bičiuliams. Jo brolis 
Bronius su giminaičiu Ant. Petru
liu buvo atvykę iš Čikagos.

Velionis buvo gimęs 1909 m. 
Biržų apskr., Daujėnų valse., 
Dumblinėlių k. Kanadoh atvyko 
1927 m. ir savo karjerą pradėjo 
Winnipege. Vėliau persikėlė į To
rontą, kur dirbo įmonėse, buvo 
namų pardavėju, turėjo maisto 
krautuvę su St. Dubausku. Buvo 
veiklus visuomenės veikėjas; il
gus metus vadovavo šv. Jono pa
laipinei draugijai; suorganizavo 
šv. Jono Kr. statulos įsigijimą; 
padėjo organizaciniame parapi
jos veikime. Kurį laiką buvo pa
tekęs į dvasinę krizę, bet vėliau 
atsitiesė. Savo šeimą išauklėjo ka
talikiškoj dvasioj; jo duktė moky
tojauja katalikų m-loje Fort Wil
liam. Hawk Junction velionis tu
rėjo restoraną ir buvo taikos tei
sėju. Jis nekartą lankėsi Toron
te ir “TŽ”, buvo jų skaitytojas ir 
rėmėjas. Jo šeimai, broliui ir ar
timiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

A. a. Juozas Šlepavičius, atvy
kęs į Kanadą 1927 m., mirė Pe- 
terboro Civic Hospital rugpjūčio 
28 d., atlikęs išpažintį ir aprūpin
tas sakramentais. Palaidotas ka
talikų kapinėse Port Hope, Ont. 
Paliko Lietuvoje motiną, brolį ir 
seserį, JAV — seserį Pauline su 
šeima, o Toronte — seserį Eleną 
Pusvaškienę su šeima. Neprikl. 
Lietuvoj velionis tarnavo kariuo
menės štabo telefonistu, nes mo
kėjo keletą kalbų. P.

Mieli Toronto lietuviai,
Praėjo PLB seimas ir Pasaulio 

Lietuvių Dienos — didžioji lais
vame pasaulyje gyvenančių lietu
vių demonstracija ir ^pasisaky
mas, kad esame gyvi, vieningi ir 
siekiame laisvės tėvynei. Su 
džiaugsmu ir didele pagarba ten
ka konstatuoti labai aktyvus ir 
gyvas mūsų kolonijos ir apylin
kės tautiečių dalyvavimas iškil
mėse: perpildyta katedra, 
O’Keefe Centras, koncertai ir už
baigimo vakaras.

•Už visa tai jums visiems nuo
širdus ačiū! Mūsų kolonija egza
miną išlaikė. Tebūnie visa tai 
“vardan tos Lietuvos”.

Toronto apylinkės valdyba

Svečiai redakcijoj. Praėjusią 
savaitę mus aplankė svečiai iš to
limos Venezuelos — dr. Herrna- 
navičius su ponia ir sūnumi. Jie 
buvo apsistoję pas savo pusbrolį 
VI. Germanavičių. Venezueloj jis 
dirba gydytojo darbą, o žmona 
yra bioanalistė. Po eilės metų 
darbo jiedu apsisprendė persi
kelti į JAV; jau yra gavę imigra
cijos vizas ir galutinai persikels 
už poros mėnesių. Savo vizito 
proga užsiprenumeravo “TŽ”.

J. Šneideraitis ir p. Šveikaus
kas iš Niujorko užsiprenumeravo 
“Tž”. Pirmasis yra seniau gyve
nęs Kanadoj, o dabar dirba cinko- 
grafinėj įmonėj. P. Šveikauskas 
yra tik prieš 3 metus atvykęs iš 
okup. Lietuvos; kurį laiką gyveno 
Rytprūsiduse.

Kun. L. Kemėšis, Webbwood, 
Ont., klebonauja kanadiečių pa
rapijoj. Toronte buyo apsistojęs 
pas savo gimines. Jis kurį laiką 
sirgo, dabar gerai jaučiasi.

Kun. dr. J. Aviža, Vokietijos 
LB pirm., po PLB seimo buvo pa
silikęs keletą dienų Toronte ir ap
lankė Vasario 16 gimnazijos bū
relio vadovus bei rėmėjus. Taip 
pat teiravosi apie galimybes ras
ti mokytojų Vasario 16 gimnazi
jai. Redakcijoj papasakojo apie 
lietuvių gyvenimą Vokietijoj (pa
sikalbėjimą paskelbsim vėliau). 
Vykdamas į JAV sustojo porai 
dienų. Hamiltone.

Broliai A. Nevada ir M. Nevi- 
donskas perkėlė savo motinos pa
laikus iš Detroito į Toronto 
Mount Hope kapines," kur prieš 
23 metus buvo palaidotas jos vy
ras. Perkėlimo apeigas atliko 
kun. B. Jurkšas, jų šeimos bičiu
lis. Dalyvavo gražus būrys arti
mųjų. Laidotuvių proga A. Ne
vada su ponia Mikase. M. Nevi- 
donskas, lydimi savo bičiulių, ap
lankė “TŽ” redakciją. Pirmasis 
gyvena Calgary, Alta, turi gražų 
ūkį ir yra veiklus Bendruomenės 
veikėjas. Antrasis yra verslinin
kas, turįs viešbutį Fort William, 
Ont.; jo rezidencija — Preston, 
Ont.

Lietuvių skautų 
veikla

RUGSĖJO 21 d. 6 vaL vak. Prisikėli
mo muzikos studijoje įvyks vadovų- 
vių, tėvų-rėmėjų arbatėlė. Yra pa
kviesti vadovai iš Niagaros pusiasalio, 
Hamiltono ir Buffalo. Arbatėlės metu 
bus nagrinėjama pereitos stovyklos ge
rosios ir blogosios pusės ir bus rodo
mos spalvotos nuotraukos ir filmas. 
Taip pat kviečiami visi stovyklavę ju- 
bilėjinėj stovykloj.

ŠATRIJOS IR RAMBYNO skautų- 
čių veiklos sezonas pradedamas rugsė
jo 22 d. 10 vai. pamaldomis Prisikė
limo bažnyčioje. Visi skautų vienetai 
pilnoje uniformoje renkasi 9.30 vai. 
ryto parapijos salėje. Kviečiami daly
vauti visi tėveliai bei skautų-čių rė
mėjai.

SKAUTŲ TĖVŲ IŠKYLA Romuvon 
rengiama rugsėjo 28-29 d. Kas galėtų 
važiuoti savo automobiliais, prašomi 
pranešti s. V. Rusui OX 1-2632 arba 
s. K. Batūrai BE 3-9917. Tuo pat me
tu numatoma padaryti ir skautų iš
kyla.

PEREITĄ SAVAITGALĮ stovykloje 
dirbo visa eilė vadovų bei tėvų. Nu
dažytas visas pastatas iš lauko pusės 
ir iškirsta daugiau aikštelių bei su
tvarkyti palapinių dugnai.

SURINKĘ AUKŲ stovyklavietės 
fondui prašomi jas galint greičiau ati
duoti ps. V. Šendžikui, nes pinigai la
bai reikalingi.

Pageidautina, kad visi sakutai-tės 
užsiprenumeruotų “Skautų Aidą”.

SUEIGOS pradedamos būkle. Tėve
liai, kurių vaikai norėtų būti skautais 
ar vilkiukais, prašomi susirišti su 
draugininkais: ps. P. Sapliene LE 7- 
1503, s. L. Kalinausku LE 3-7506, & 
J. Dambaru LE 6-1433. Primename, 
kad Įstojamasis mokestis — $2. F.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Kapinių lankymas drauge 

su Aušros Vartų parapija bus 
rugsėjo 22 d. Renkamasi 3 vai. 
p.p. kapinėse prie koplyčios.

— Kun. dr. A. Nekrašius, šv. 
Jono un-to profesorius Niujorke, 
lankėsi šv. Kazimiero parapijoje 
ir praeitą sekmadienį atlaikė iš
kilmingą sumą.

— Kun. dr. J. Navys-Navikevi- 
čius vieši pas savo motiną M. 
Aukštaitę.

— Tuokiasi ateinantį šeštadie
nį medicinos studentas D. Gir
džius su p-le M. Daukšaite.

— Lietuvių šeštadieninės mo
kyklos pradeda mokslo metus 
rugsėjo 28 d. tose pačiose patal
pose. E. N.

Aušros Vartų parapijos žinios
— AV ir Rosemonto mokyklų, 

Lituanistikos kursų ir Instituto 
mokytojų posėdis bus šį ketvirta
dienį, rugsėjo 12 d., 7.30 v.v., AV 
klebonijoje. Pamokos numatomos 
pradėti rugsėjo 28 d.

— Kun. S. Kulbis, SJ, grįžo iš 
jubilėjinės skautų stovyklos, ku
rioje dalyvavo apie 600 skautų 
ir skaučių.

:— Tretininkių susirinkimas — 
ši sekmadieni, rugsėjo 15 d., po 
11 vai. Mišių."

— Kapinių lankymas — rugsė
jo 22 d., 3 vai. p.p. Organizuoja 
— šv. Kazimiero ir AV parapijos. 
Ta proga bus šventinami kapų pa
minklai; Visi renkasi prie kapinių 
koplyčios.

— Ar prisimenat, kad pirmo
sios šv. Mišios A V parapijoje bu
vo atlaikytos 1950 m. rugsėjo 8 
d. Verdune?

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $170,50.

Kanadiečiai apie lietuvių koncertą
Pasaulio Lietuvių Dienų didįjį 

koncertą O’Keefe Centre, kiek 
teko pastebėti, plačiausiai pami
nėjo dienraštis “Toronto Daily 
Star” rugsėjo 3 d. laidoj. Rose 
Macdonald aprašė solistų — St. 
Baro ir A. Stempužiehės pasiro
dymą. Esą pirmasis turėjęs su
daryti koncertinę atmosferą po 
dvi valandas užtrukusių kalbų. 
Tą uždavinį jis atlikęs nuostabiai 
gerai pirmomis trimis Šimkaus 
dainomis. Solistas dainavęs pui-. 
kiu balsu — fine voice; esą jis tu
ri baritono savybes tenoro skalėj.

Sol. A. Stempužienė dainavusi 
su pranašiu įsijautimu ir malonia 
moduliacija.

Kažkodėl korespondentas ne
mini sol. L. šukytės, kuri labai 
gražiai pasirodė. Galbūt jos dai
navimo jis nė negirdėjo. Taip 
verčia manyti jo žodžiai “trys so
listai pateikė pertrumpą progra
mą”. O tie trys esą — St. Baras, 
A. Stempužienė ir Iz. Vasyliūnas.

Apie Iz. Vasyliūną korespon
dentas Sako, esą jis išpildęs kūri
nius “su stiliumi ir jautrumu”. 
Sūnus gerai akomponavęs pianu

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Cigarečių kartonas _&’S_ už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti Įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D?FNĄ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
AAntoričLfkC — Nylon seamless — reg. S1.00 pora
■▼lOrerlolvOb rvujinua —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

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. S16.900 visa kaina, atskiras, originalus “Duplex” 10 kambarių, 
vandeniu alyva apšildomas, 2 garažai. Įmokėti tik apie $3.000. Balansas 
atviras morgičius.

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 UPES. $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 daug naujai registruotu pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informaciją skambinkite A- GARBENIUI.

tėvui, nors kūriniai nebuvę 
lengvi.

Kitas “Toronto Daily Star” 
vertintojas Bates irgi rugsėjo 3 
d. laidoj rašo specialiai apie kon
certą, pabrėždamas, kad tėvynės 
muzika klausytojams išspaudusi 
ašaras. Koncertas buvęs šiupinio 
pobūdžio “potpourri”, kuriame 
buvusi išpildyta choralinė, operi
nė ir instrumentinė tėvynės mu
zika. Dviejų valandų programos 
pažiba (highlight) buvusi violisto 
Iz. Vasyliūno ir jo sūnaus, 24 m. 
— akompaniatoriaus, derinys. 
Pirmasis jų išpildytas kūrinys 
buvęs Br. Budriūno “Rauda”. Be
sikartojanti liaudies melodija, 
kuri pastebimai jaudino klausy
tojus. buvo žaviai (delightfully) 
išpildyta Vasyliūno, buvusio Lie
tuvos operos koncertmeisterio, 
dabar — Bostono simfoninio or
kestro koncertmeisterio”. Antra
sis kūrinys buvo K. V. Banaičio 
“Rapsodija” ir “Sonata B Minor”. 
Šie dalykai buvę sukurti pianui 
ir violenčelei, bet visa oktava 
transponuoti ir išpildyti viola. 
Sunkumą sudarė tai, kad Banai
tis sukūrė impresionistinę trijų 
dalių kompoziciją kaip techniki
nį bandymą. Bet Vasyliūnas bu
vęs tiek sėkmingas, kad net vai
kas balkone pravirkęs.

Jungtinio choro pasirodymas' 
buvęs gerai išlygintas “in tone 
and pitch”.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais ar be baldų. Tel. 532-9817.

Išnuomojama 2 kambariai ir virtuvė 
be baldų 354 Sunnyside Ave.

4 švarūs kambariai, privati vonia, au
tomobiliui pastatyti vieta, tietoli šv. 
Jono Kr. bažnyčios. Tel. 924-8262.

Geromis sąlygomis, PARDUODAMAS 
8 kambarių mūrinis namas. 349 Glad
stone Ave., tel. LE 6-8941.

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

Tautos šventė buvo gražiai pa
minėta. Rengė seimelio prezidiu
mas. Iškilmingose pamaldose AV 
bažnyčioj organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis ir gražiai giedojo 
parap. choras ir op. sol. E. Karde
lienė. Kleb. T. K. Pečkys, SJ, pa
sakė progai pritaikintą pamokslą 
apeliuodamas į mūsų lietuviško 
apsisprendimo reikalą. Parapijos 
salėje Įvyko minėjimas, kurĮvaiž- 
gantiškai jautriu žodžiu pradėjo 
seimelio prez. pirm. J. Šiaučiulls, 
pristatydamas dienos paskaitinin
ką “L. Lietuvos” red. adv. A. 
Kaulėną. Kalbėtojas gražiu kul
tūringu žodžiu 20 min. paskaitoj 
parodė lietuvių tautos gyvastin
gumą ir nesugriaunamas viltis 
ateičiai. Meninėj daly pasirodė 
sol. G. čapkauskienė, padainuo
dama 4 liet. komp. dainas. Publi
ka solistę ypatingai šiltai priėmė 
ir iškvietė kartoti. Programoj tu
rėjo pasirodyti * ir skautų vyčių 
taut, šokių grupė, tačiau dviejų 
šokėjų tėveliui K. Sibičiui netikė
tai minis, pirm. J. šiaučiulis pra
nešė, kad visa grupė gedi ir nepa
sirodys. Užuojauta jauniesiems 
šokėjams — Daliai ir Antanui Si- 
bičiams ir visai grupei.

Baigdamas ši jaukų minėjimą 
pirm. J. šiaučiulis dėkojo vi
siems, prisidėjusiems prie minė
jimo pasisekimo ir pakvietė už
baigti Tautos himnu. Tenka pri
durti, kad pamaldose buvo dau
giau dalyvių negu minėjime. 
Daugelis nerado laiko pasilikti po 
pamaldų ir išsiskirstė namo. Dėl
to alegorinis A. Kaulėno palygi
nimas apie pavargusių likimą mi
nėjimo dalyviams gal tik dar ryš
kiau išliks sąmonėje. Taip pat 
pasigedome pamaldose jaunimo 
—skautų ir ateitininkų—vėliavų.

Nekaltai Pradėtsios Marijos se
serų vienuolyne Montrealy įvyko 
seserų pasikeitimai. Mat, pagal 
kongregacijos nuostatus, seserys 
vienoje vietoje gali būti tik tam 
tikrą laiką. Vyresnioji sės. M. Ce
lina, montrealiečiams pažįstama 
nuo pat vienuolyno Įsikūrimo die
nų, perkelta Į Torontą, o sės. M. 
Benigna, taip pat per keletą kar
tų Montrealyje ilgai gyvenusi, 
perkelta i Putnam., Abi seserys, 
nuoširdžiai darbavosi mūsų kolo
nijoj; sės. M. Celina visą laiką 
dirbo lituanistinėj mokykloj, o 
sės. M. Benigna — vaikų darže
lyje. Apgailestaujam išleidę ma
lonias mūsų kolonijos tyliąsias 
darbininkes ir linkime geriausios 
sėkmės naujose pareigose.

Išvykusias seseris pakeitė vy
resnioji sės. M. Margarita iš To
ronto ir sės, M. Dolores iš Put
nam. Linkime naujai viršininkei

‘ greitai įsijungti į mūsų kolonijos 
gyvenimą, o montrealiečius kvie
čiame neužsileisti torontiškiams.

Ryšium su seserų pasikeitimu, 
Montrealyje lankėsi kongregaci
jos vadovė Motina M. Augusta.

Stasys Sibitis, šį pavasari turė
jęs sunkią širdies operaciją, mi
rė pr. šeštadieni. Paliko žmoną ir 
studentus — dukterį Dalią ir sū
nų Antaną. Nuoširdžiai užjaučia
me šeimą ir liūdime netekę susi- 
pratusio lietuvio. A. Z.

Royal Globe - 
London-Lancashire

Draudimo Bendrovės —
Tai junginys:
Royal Insurance Co. Ltd., The Liver
pool & London & Globe Ins. Co. Ltd., 
The Hudson, Bay Insurance Co., The 
Globe Indemnity Co. of Canada, The 
London & Lancashire Ins. Co. Ltd., 
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-752BALTIC MOVERS

Balda 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 baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

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 HI IT ACH 
Kooperatyve LI I AnO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. 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 fci 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.
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