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Tėvai gadina Savaitės įvykiai
Štai būdingas faktas. Vienos lietuvių šeimos vaikas, besimokąs 

kanadiškoj pradžios mokykloj, gavo blogus pažymius iš anglų 
kalbos. Susirūpinę tėvai atėjo pas tos mokyklos mokytoją teirau
tis, kodėl taip įvyko. Jie aiškino mokytojui, kad rūpinasi vaiko 
pažangumu, su juo kalba tik angliškai ir stengiasi nemaišyti lie
tuvių kalbos su angliškąja, idant nepakenktų angliškam vaiko 
akcentui. Mokytojas gi, kanadietis, tame paaiškinime lengvai-įžiū
rėjo visos nesėkmės priežastį ir tarė: “Užtat Jūsų vaikas ir nemo
ja angliškai. Patys nemokėdami anglų kalbos kalbate su juo ang
liškai ir gadinate jo mokykloje pramoktą kalbą. Kalbėkite su savo 
vaiku lietuviškai, ir jis tada geriau mokės angliškai”.

Tai dėmesio verta pastaba. Juo labiau, kad ji ateina iš nelie
tuvio. Matyt, jo patyrimas su ateivių vaikais padarė tokią išvadą, 
kuri yra priešinga daugelio ateivių nuomonei. Juk tėvai, kurie 
nori pagreitintu tempu suanglinti' vaikus, kad jie susilietų su 
aplinka ir savo “akcentu” nesiskirtų nuo kanadiečių ar amerikie
čių, vengte vengia šeimoje lietuvių kalbos. Bet rezultatai būna 
priešingi — vaikai neišmoksta gerai nei angliškai nei lietuviškai.

<• • •

Lietuvių kalbos išmokime lemiantis dalykas yra tėvų nusi
statymas. Jeigu tėvai nenori, kad vaikai išmoktų lietuviškai, tai 
jie ir neišmoks. Galime rašyti, kalbėti, šaukte šaukti apie gimto
sios kalbos išlaikymą, — nieko nepadės, jeigu tėvai bus kitokio 
nusistatymo. Juk nepaslaptis, kad daugelio naujųjų ateivių vaikai 
neišmoko lietuviškai vien dėlto, kad tėvai buvo priešingo nusista
tymo. Yra tėvų, kurie leidžia savo vaikus į anglų vaikų darželį, 
nors pašonėj yra lietuviškas. Jie savo galvoseną rėmė ir teberemia 
grynai pragmatiškai — anglų kalba vaikui reikalinga, o lietuvių 
— ne. Tai ir visa filosofija, kuria siekiama vaiką paruošti ateičiai. 
Tokia filosofija yra gana populiari, nors ir nevisada viešai išreiš- 

. kiama. Labai dažnai ji glūdi paslėpta tėvų užkulisiuose, ir neleng
vai duodasi atsekama. Kartais ji išeina aikštėn privačiuose pasi
kalbėjimuose, bet dažniausiai paaiški po ilgesnio stebėjimo — ji 
atsispindi savo vaikų auklėjime kaip veidrodyje. Ir kol tėvai lai
kysis tokio pragmatinio nusistatymo savo vaikų auklėjime, tol 
jų vaikai lietuvių kalbos neišmoks. Jie tokią savo laikyseną dengs 
laiko stoka, mokyklos nebuvimu, vadovėlių trūkumu... ir visa 
litanija priežasčių. O pagrinde aiškiai glūdi neigiamas nusistaty
mas. Tėvai, kurie tuo klausimu yra pozityviai nusistatę, randa 
būdų išmokyti vaikus lietuvių kalbos net ir be mokyklos. Jei ka
daise mažai raštingos mamos galėjo išmokyti savo vaikus skaityti 
vien iš maldaknygės, kas gali tvitrinti, kad dabar išeivijoj to ne
galėtų padaryti inteligentės lietuvės motinos, padedamos mokyk
lų ir Vadovėliu?

• • • ' . . .

-.Minėtos pragmatinės- galvosenos tėvai- savo vaikams daro 
skriaudą, norėdami jiems gero.' Pirmiausia, jie apsunkina vaikams 
taisyklingai išmokti anglų kalbą, antra, neišnaudoja vaiko talentų. 
Pvz. Toronto mokyklų statistika rodo, kad lietuvių vaikai priklau
so prie grupės mokinių, kurie lengvai išmoksta anglų kalbą. Ko
dėl tad atimti vaikui galimybę išmokti dar vieną kalbą ir tai gim
tąją— savo tėvų kalbą? Ji nėra vaiko našta, o turtas. Jis bus 
ypač reikalingas ateityje. Juk šiaip ar taip Lietuvos laisvinimo 
bylą ateityje turės perimti išeivijoj gimusi karta. Jai reikės sekti 
vienokios ar kitokios Lietuvos gyvenimą, reikės prisistatyti kaip 
lietuviams. Bet ar tada neteks rausti iš gėdos, kad nemoka savo 
tėvų kalbos? Labai galimas daiktas, kad pragmatinės galvosenos 
išauklėti vaikai pragmatiškai ir elgsis sakydami: nereikalinga buvo 
lietuvių kalba tėvams, nereikalinga ir mums! Tai galimas kerštas, 
kurį brandina pragmatinio nusiteikimo tėvai. To jie gali susilaukti 
dar gyvi būdami. Ko nebrangino tėvai, nebrangins ir vaikai. Jei 
tėvai nevertina lietuvių kalbos, nevertins ir vaikai. Neišmokydami 
vaikų savo gimtosios lietuvių kalbos, jie atima iš jų raktą į didį 
Lietuvos lobyną ir padaro juos palikuonimis be dvasinio testamen
to, nes neturi kam jo palikti. Vietoj to lieka asmeninė tuštuma, 
kurios negali užpildyti jokia kita kalba ar kultūra. Pr. G.

“Kanadiečiai galėtų pasiga
minti visas automobilių dalis, 
jei jie norėtų”, — pareiškė 
“Rambler” pirm. Earl Brown
ridge. “Rambler” turi savo fab
riką Brampton, Ont., kuriame 
dirba 1200 darbininkų. “Ramb
ler” yra populiarūs automobiliai 
Kanadoje ir šiuo metu užima 
trečią vietą po “Chevrolet” ir 
“Pontiac”.

Kanados atstovas—High Com
. missioner Londone G. Drew pa

sitraukė iš pareigų ir grįžta Ka
nadon. Drew yra buvęs Ontario 
prov. konservatorių vadas ir į 
dabartinį postą buvo paskirtas 
J. Diefenbakerio.

Dar 4 Kanados satelitai bus 
paleisti erdvėn ateinančių 4 me
tų laikotarpyje. Juos gamina 
RCA Victor Montrealyje ir jų 
kaina — $8 mil. Prieš metus pa
leistas Kanados satelitas “Alou- 
ette” skrieja 630 mylių augšty ir 
apskrenda žemę kas 105 min.

Automobilių apdrauda atei
nančiais metais pakils dar 17%. 
Apdraudos b-vės pakėlimą mo
tyvuoja padidėjusiu nelaimių 
skaičiumi. B-vės, išmokančios 
daugiau negu 63% visų pajamų 
premijom, sakosi negalinčios iš
siversti. Praėjusiais metais dau
guma b-vių išmokėjo 71% paja
mų premijom.

Kvebeko prov. šiaurėje gyve
na 2300 eskimų. Jie privalo lan
kyti mokyklas ir mokytis pran
cūzų kalbos. Anglu k. daug kur 
visai nedėstoma. Ėskimų atsto
vai pareiškė protestą dėl pri
verstinio prancūzų k. mokymo. 
Esą jų vaikai nebegalės susikal
bėti su eskimais, gyvenančiais

Kas naujo Kanadoje?
Northwest teritorijoje, kur kal
bama tik angliškai. Jie pareiškė, 
kad jiem būtų sudaryta galimy
bė iš Kvebeko išsikraustyti.

Kvebeko turizmo ministerija 
paskelbė, kad visi užrašai ant 
viešųjų kelių bus tik prancūzu 
k. Esą turistai nesijaudina ma
tydami tik prancūziškus užrašus 
Prancūzijoje, todėl nebus sun
kumų jiems susiorientuoti ir 
Kvebeko provincijoje.

Kultūrinėm institucijom pa
šalpos yra duodamos iš specia
laus fondo, tvarkomo “Canada 
Council”. Pašalpas gauna daugu
ma Kanados teatrų ir simfoni
nių orkestrų. Š.m. pradžioje tam 
fondui savo pavardės neskelbęs 
milijonierius paskyrė $4*4 mil.

Komunistinės Kinijos propa
gandinė literatūra anglų kalba 
pradėta platinti ir Kanadoje.

Pirmojo pasaulio lietuvių kongreso dalyviai Kaune 1935 m. su stu
dentų grupe. Priekinėj eilėj: A. S. Trečiokas, K. S. Karpius, F. Bort- 
kevioenė, dr. Baltrušaitienė, P. Pavariūnas ir kt.

Čikagos “Dainavos” ansamblio šokėjai televizijoj. Šis ansamblis atvyksta Kanadon spalio 12 d., šeš
tadieni; išpildys programą St. Catharines, Ont., Merritton Community Centre salėje.

Drama, žydai ir popiežius
Nedidelėje Švedijoje katalikai 

sudaro visiškai menką mažumą, 
todėl savaime viešojoje nuomo
nėje jie negalėtu sukelti, jokių 
smarkesnių — paiankhuar3 nepa
lankių — nuotaikų. Ir jeigu šio 
krašto visuomenė visdėlto nėra 
visiškai abejinga katalikybei, tai 
visų pirma dėlto, kad ji gyvai jau
čia katalikų svorį dabarties pa
saulyje.

Nėra lengva pasakyti, kokie 
jausmai nusveria. Kaip kitur, taip 
ir čia netrūksta tokių, kuriems 
ypatingai rūpi visuomenėje kurs
tyti antikatalikiškas nuotaikas. 
Kaip tatai sekasi, galima spręsti 
iš konkrečių pavyzdžių. Ties vie
nu tokiu ir norime čia stabtelėti.

Ginčijama drama,
Švedijos valstybinis dramos te

atras pastatė pasaulio spaudoje 
nemažai triukšmo sukėlusią vo
kiečių rašytojo Rolfo Hochhutho 
dramą “Vietininkas”. Švedų ka
talikų laikraštis “Katolsk kyrko-

Siūlomi įvairūs žurnalai ir sa
vaitraštis “Peking Review”, ku
riame daugiau propagandos ne
gu sovietiniuose žurnaluose.

Policijos tarnautojų konferen
cija įvyko Hamiltone. 200 dele
gatų priėmė rezoliuciją nepanai
kinti mirties bausmės ir leisti 
vartoti diržą už mažesnes baus
mes.

Benamių vaikų, kuriuos išlai
ko įvairios institucijos, skaičius 
yra gana didelis. Daugumas jų 
yra katalikiškose institucijose; 
bent vienas jų tėvų yra katali
kai. Pagal įstatymą, įsūnyti val
ka gali tik tos pačios tikybos tė
vai. Kadangi daugumas norinčių 
įsūnyti yra protestantai, dan> 
mas spaudimas, kad įstatymas 
būtu pakeistas. Toronto arkivys
kupijos valdytojas arkiv. Pocock 
prieš tokį pakeitimą griežtai pa-

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

tidning” šitą pastatymą pavadino 
tiesiog skandalu del trijų prie
žasčių. Pirmiausia dėl to, kad pats 
veikalas grynai draminiu požiū
riu nenusipelno žymiausio kraš
to teatro scenos. Toliau — smar
kiai ginčytinas ir katalikus įžei
džiantis veikalo turinys. Paga
liau, visai nesuprantama, kodėl 
teatro vadovybė rado reikalą žiū
rovuose paskleisti tokį gausiais 
antikatalikiškais posakiais išmar
gintą programos tekstą, kuris dar 
labiau atskleidė veikalo tenden
ciją.

Spaudos atsiliepimai
Įdomu pastebėti, jog didžioji 

spauda aplamai nepasidavė su- 
kurstoma. Vienintelis Stockhol- 
mo dešiniųjų — konservatorių 
dienraštis “Svenska Dagbladet”, 
artimas oficialios protestantų 
Bažnyčios sluogsniams, be rezer
vų priėmė Hochhutho teiginius.

Šiaipjau religijos klausimais la
bai šaltas liberalų dienr. “Dagens 
Nyheter” apsiribojo veikalo me
niniu vertinimu ir nesileido į ki
tas kalbas. Autorius, anot “DN”, 
įtikina savo karštu užsiangažavi
mu, bet ne draminiu sugebėjimu.

Socialdemokratų dienr. “Stock
holms - Tidningen” nesivaržyda
mas pavadino pastatymą “skanda
lingai blogu”. O dėl pačių idėjų 
taip pat gana kritiškai pasisakė. 
“S-T” nenutylėjo įspūdžio, jog 
veikalo pasisekimas Berlyne dali
mi galėjęs kilti iš poreikio nuimti 
naštą nuo vokiečių ir užkrauti ją 
ant pečių nešališkai pusei. Tarsi 
autoriui būtų rūpėję pasakyti: 
štai, žiūrėkite, net nepriklauso
masis Vatikanas nemėgino įsikiš
ti prieš masių žudikus!

Kalti ne hitlerininkai, 
bet... popiežius
Socialdemokratams artimas 

“Aftonbladet” nesutiko, kad dra
mos teatras būtų pasirinkęs 
Hochhutho veikalą dėl jo augštos 
meninės ar dorinės vertės. Lieka 
tik jo aktualumas. Tačiau kaip 
tik šiuo atžvilgiu laikraštis kriti
kuoja dramą, kurioje kalbama 
apie 6 milijonų žydų išžudymą, 
tačiau už tai kaltinami ne vokie
čiai hitlerininkai, bet Kat. Baž
nyčia, labiausiai pop. Pijus XII, 
kad jų nesukliudė.

Ir liberalinis “Expressen” pa
reiškė abejonę, ar Hochhuthas 
teisus, primesdamas Pijui XII- 
jam kaltę už Hitlerio įvykdytą 
žydų žudymą. Laikraštis pastebė
jo. kad autorius — joks žinovas 
ir Kat. Bažnyčios gerai nepažįsta. 
Dats būdamas protestantas. Todėl 
jo kronikinė drama duodanti ten
dencingai suprastintą ir grubų 
vaizdą to. kas galėjo vykti Baž
nyčios viduje.

Kardinolo Montini atsakymas
Ryšium su šiomis diskusijomis 

“Katolsk kyrkotidning” persi
spausdino laišką, kurį praeitą pa
vasarį 'anglų katalikų savaitraš
čiui “The Tablet” parašė tuome
tinis Milano kardinolas Montini, 
dabartinis popiežius Paulius VI. 
Jo liudijimas yra labai svarbus 
jau vien dėlto, kad jis buvo arti
mas Pijaus XH-jo bendradarbis 
nuo 1937 iki 1954 m.

Istorija — rašo jis — pateisins 
Pijaus XII-jo laikyseną nacių re
žimo nusikaltimų atžvilgiu antro
jo pasaulinio karo metu ir paro
dys, koks budrus, nepavargstan
tis, nesavanaudiškas ir drąsus jis 
buvo. Tik reikia į viską žiūrėti 
tikrame sąryšyje ir to laiko są
lygų šviesoje.

Tai, kas šiandien normaliomis 
sąlygomis atrodo galima, buvo ne
įmanoma tada, kai vyko karas ir 
siautė naciškoji priespauda. Pi
jaus XII-jo atviras konfliktas su 
Hitleriu, pasmerkimas ir protes
tas prieš visą pasaulį ne tik ne
būtų padėjęs, bet tik dar labiau 
pakenkęs tų pačių žydų gelbėji
mo darbui.

Iškraipyta tikrovė
“Vietininko” teiginiai kyla iš 

nesugebėjimo suvokti psichologi
nę, istorinę ir politinę to meto 
tikrovę. Politinis ekshibicioniz
mas ar psichologinė trumpare
gystė galėjo tik sukelti dar bai
sesnes kančias nesuskaičiuoja
moms aukoms.

Todėl būtų buvę išmintingiau
sia — ten pat rašoma, — jeigu 
pakankamai istorinės nuovokos 
neturinčio rašytojo kuriančioji 
vaizduotė būtų susilaikiusi žaisti 
istoriniais įvykiais ir istorinėmis 
asmenybėmis, nes yra žmonių, 
kuriems visa tai gerai žinoma.

Ne tuo adresu
Tikroji drama ir tragedija nė

ra ta, kurią įsivaizduoja autorius. 
Tragedija yra. kai baisius vokiš
kojo nacizmo nusikaltimus mėgi
nama primesti popiežiui, kuris 
buvo giliai įsisąmoninęs ir savo 
moralines pareigas, ir gyvenamo
jo laiko istorinę tilbovę, o be to, 
dar buvo labai lojalus ir bešališ
kas vokiečių tautos draugas — 
pabrėžė savo metu kard. Montini.

Nereikia užmiršti ir to. kad. 
Pijui XII-jam mirus 1958 m., Ro
mos vyriausias rabinas viešai pa
gerbė jo žygius persekiojamų žy
dų naudai.

Pagaliau, ar visi tie, kurie šian
dien hitlerizmui nugrimzdus pra
eitin, taip garsiai šaukia apie jo 
nežmoniškus nusikaltimus, pake
lia kada nors balsą prieš tebevyk
domas tos pačios rūšies rusiškojo 
komunizmo niekšybes? Šito rąsto 
savyje nenori matyti nė vienas 
jieškotojas krislų popiežiaus aky
se!

JAV PREZIDENTAS KENNEDY, KALBĖDAMAS JT VISUMOS 
POSĖDYJE PAKVIETĖ SOVIETUS RUOŠTI KELIONĘ Į MĖNULĮ 
KARTU. Jis prisiminė ir Rytų Europą, iškėlė tautų apsisprendimo 
principą, bet tik tiek. Kanados premjeras L. B. Pearson net ir to 
nepriminė bolševikams, o kalbėjo apie karines pajėgas, kurias reik
tų turėti J. Tautoms. Gromyko kalbą vakariečiai laiko minkšta, be 
įprasto bolševikams koliojimosi. Vakarams ir to užtenka, kad būtų 
jo kalba patenkinti. Šaltasis karas darosi lyg ir šiltesnis.

Čekoslovakijos komunistinis prezidentas Novotny pakeitė savo 
ministerį pirmininką Siroky nauju — Lenart. Pakeitimus vykdė ko
munistų partija, kuriai atsitarna->---- -------------------------------------
vo senasis — Stalino šalininkas.

Maskvos komunistai kaltina ki
niečius komunistus, kad šie vien 
1962 m. įvykdė ties rusų-kiniečių 
siena daugiau kaip 5.000 užpuoli
mų; konstatuojama, kad kiniečiai 
šmeižia rusų komunistų partiją, 
Chruščiovą ir kitas marksitų - le- 
ninistų partijas. Jie perspėjo ki
niečiu komunisttSj kad kiekvie
nas užsipuolimas rusų bus atrem
tas. Primena taip pat, kad nesu
sipratimai ties Indijos-Kinijos sie
na provokuojami kiniečių.

Britanijoj jau paruoštas oficia
lus pranešimas apie buvusį 

skandalą su ministeriu Profumo. 
Jį paruošė lordas Denning ir įtei
kė min. pirmininkui, kuris perda
vė jį ir opozicijos vadui Wilso- 
nui. Manoma, kad visas šis prane
šimas bus skelbiamas spaudoje.

Portugalijos prez. Rodrigues
Tomas aplankė portugalų kolo

nijas Afrikoj, kurias jie "valdo 
daugiau kaip 500 metų. Portuga
lai tvirtina, kad Angoloj ir bal
tieji ir juodieji turi lygias teises. 
Prezidentą sutiko Angolos sosti
nėj Luanda daugiau 50.000 žmo
nių J&gj visus nęramuuĮų^ Jselia 
ne juodieji o komunistai. Portu
galai be kovos Angolos neišleisią.

Sov. Sąjungoj šiemet derlius la
bai blogas, tik bolševikinė 

spauda jį slepia. Nuo rugsėjo 13 
d. Maskvoje suvaržytas duonos 
pardavimas. Prie kepyklų jau sto
vi žmonių eilės. Tai įvyko ypač 
dėl nesėkmės vad. Sibiro plėši
niuose. Todėl Rusija perka kvie
čius iš Kanados. Jau nupirko už 
$500 mil. Dabar derybos eina su 
Australija. Suprantama, kodėl ru
sai taip skubina kulti javus Lietu
voje ir juos išveža “didžiajam 
broliui”.

Jugoslavijos diktatorius Tito 
atvyks į Vašingtoną spalio 17 

d. Po jo lankysis ir Sov. Sąjungos 
užs. r. min. Gromyko.

Prie esamo komunistų nesuti
kimo prisideda ir nacionaliniai 

reikalai, kurie iš seno kėlė ne
santaiką tarp senosios Rusijos ir 
Kinijos. Rusai yra užėmę daugiau 
kaip 700.000 kv. mylių kiniečių 
žemės, kurios jie niekad neatsiža
dėjo ir neatsižadės. Rusija tini 
bendros sienos su Kinija apie 
4.500 mylių..

Sov. Sąjunga bando įkelti koją 
į Br. Gvijaną, kur ji jau siun

čia naftą, chemikalus, žemės ūkio 
mašinas ir žada dar didesnę pa
galbą prokomunistui Jagan. Į Je
meną, Art. Rytuose ji pasiuntė 
apie 1.000 “technikų” padėdama 
Nasseriui įsistiprinti. Tai būtų 
dvi naujos Kubos. .

Artėjant JAV rinkimams vis 
.dažniau pasigirsta kritikos balsų. 
Rockefelleris smarkiai pasisako 
dėl Amerikos ir viso pasaulio sau
gumo. Jis klausia: ar prezidentas

PAVERGTŲJŲ KRAŠTŲ 
JUNGTINĖS TAUTOS

Netoli Jungt. Tautų rūmų Niu
jorke susirinko posėdžio Paverg
tųjų Europos Tautų seimas X se
sijos ir iškėlė 9 sovietų pavergtų
jų kraštų vėliavas. Šios sesijos 
pirmininku išrinktas estas A. 
Kūtt, vicepirm. vengras F. Nagy, 
gen. sekr. perrinktas rumunas B. 
Coste, vicesekr. vengras E. Gas
par. Lietuvos delegacijai pirmi
ninkauja V. Sidzikauskas. Visu
mos posėdyje iš lietuvių kalbėjo 
dr. A. Trimakas, M. Brakas ir H. 
Blazas.**.

PET seimas telegramomis ape
liavo į prez. Kennedy, prašyda
mas iškelti pavergtųjų klausimą 
JT. Kita telegrama buvo kreipta
si į JT visumos sesijos pirm. dr. 
Carlos Sosa-Rodriguez, Venezue- 
los atstovą. Be to, seimas išsiunti

“pakankamai giliai supranta ko
munizmo pavojų ir jojo tikslus 
užvaldyti pasaulį”?

Rockefelleris kritikuoja Ken
nedy Kubos politiką: “Tai bu

vo tragiškiausia situacija Ameri
kos istorijoj”. “Prezidentas pra
dėjo labai stipriai didžiai drama
tinę kovą ir pabaigė palikdamas 
Kuboje ginkluotą komunistų tvir
tovę, 90 mylių atstume nuo mū
sų krantų. Tai buvo atsisakymas 
nuo Monroe doktrinos ir susilpni- 
nimas Vakarų vienybės”. Guber
natorius siektų “komunistų izo
liacijos nuo viso Vakarų pasaulio. 
Mūsų tikslas būtų išvaryti sovie
tų karines pajėgas ir suteikti Ku
bai laisvę”.

Indonezija demonstruoja prieš 
Britaniją, kad ji savo koloni

joms — Malezijai davė nepriklau
somybę. Indonezijos sostinėj Ja- 
kartoj įvyko didžiulės demonstra
cijos; minia sudegino Britanijos 
atstovybės rūmus, sužeidė 11 tar
nautojų, o policija liko pasyvi. 
Britanijos vyriausybė davė įsa
kymą savo piliečių moterims ir 
vaikams palikti Indoneziją ir ke
tina nutraukti diplomatinius ry
škis ^su pcykemun^tu Sukamo. 
Dabar jau ir Indonezijos vyriau
sybė susigribo garantuoti Brita
nijos piliečiams saugumą. Male- 
zija nutraukė diplomatinius san
tykius su Indonezija ir Filipinais, 
o Indonezija nutraukė su Malezi- 
ja prekybos ryšius.

JAV kr. nusaugos sekr. McNa
mara ir gen. Taylor išvyko į 

Vietnamą ištirti karinės būklės.
Maskva. — Pagal sovietinio 

“Inturisto” pranešimą, Kijeve 
policijos buvo suimtas JAV pilie
tis Bernard Koten, vykęs į Sov. 
Sąjungą su grupe rusų kalbos 
specialistų. Sovietinės "įstaigos 
pradžioje apie JAV piliečio su
ėmimą JAV ambasados Maskvoje 
neinformavo. E.

.Pirmieji PLB 
valdybos posėdžiai
, PLB seimas pasibaigė rugsėjo 

1 d. Naujai išrinktoji valdyba pa
siskirstė pareigomis Klevelande 
rugsėjo 16-17 d. posėdžiuose. Pir
mininko pareigos atiteko J. Ba- 
čiūnui; vykd. vicepirm. St. Barz- 
dukas; vicepirm. visuomeniniams 
reikalams — dr. A. Nasvytis; vi
cepirm. švietimo reik. — A. Mi
kulskis; vicepirm. informacijos ir 
jaunimo reik. — Vyt. Kamantas; 
sekr. M. Lenkauskienė, ižd. J. 
Staniškis. Du paskutinieji nariai 
buvo v-bos kooptuoti, o kiti sei
mo išrinkti: J. Bačiūnas 43 bal
sais, St. Barzdukas 57, dr. A. Nas
vytis 47, A. Mikulskis 53, Vyt. 
Kamantas 60. Balsavime dalyva
vo 64 seimo atstovai.

nėjo atsišaukimą į JT narius, ku
riame reikalauja taikyti vienodą 
mastą Afrikos-Azijos ir sovieti
niam kolonizmui ir sudaryti spe
cialų komitetą sovietų kolonizmui 
ištirti. Seimas taip pat apeliavo į 
Vakarų vyriausybes, kviesdamas 
nesudaryti nepuolimo sutarties 
su Sov. Sąjunga, nes tai patarnau
tų sovietų politikai, siekiančiai 
įtvirtinti dabartinę R. ir Vid. Eu
ropos okupaciją ir turėti laisvas 
rankas Kinijos fronte. Konstatuo
ta, kad Vakaruose linkstama pri
imti dabartinį sovietų posūkį už 
tikrą pinigą. Seimas vieningai 
pripažino, kad dabartinė tarptau
tinė būklė verčia laisvės kovoto- 
Žus ypatingai budėti, nes sovietų 
:oegastencinė politika siekia su

vedžioti vakariečius pridengtais 
pažadais. Kor.
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RADIJO PROGRAMA LIETUVAI
Liet. Katalikų Reli
ginei Šalpai JAV va

dovauja vysk. V. Brizgys. Jos va
dovybes pasitarimas įvyko Kear
ny, N. J. Pasitarimui vadovavo 
vysk. V. Brizgys. Prieš išvykda
mas Romon davė savo nurody
mus. LKRŠ pirmuoju vicepirmi
ninku yra prel. J. Balkūnas, ku
ris eina pirmininko pareigas, 
kai pastarasis negali dalyvauti. 
Pasitarime dalyvavo ir Kunigų 
Vienybės pirm. prel. P. Juras^ 
prel. J. B. Končius ir beveik vi
si valdybos nariai — kunigai iš 
artimosios apylinkės.

Lietuvių religinė ra
dijo programa iš Va

tikano radijo stoties yra vienas 
svarbesniųjų LKRŠ uždavinių. 
Tos religinės-katachetinės lietu
vių programos radijo bangomis 
pasiekia Lietuvą ir jos gyvento
jus, kurie klauso ir laukia tokiu 
programų. Jie, gaudami žinių is 
laisvojo pasaulio, o ypač klau
sydami religinių pamokymų, ku
rie yra persekiojami pavergto
j e Lietuvoje, dvasiškai atsigaivi
na. Tai svarbi lietuvių tarnyba. 
Tą programą remia Vatikanas 
ir patys lietuviai katalikai. Šias

programas jau ilgoką metų eilę 
rengia ir transliuoja kunigai — 
V. Kazlauskas, Delinkaitis, prel. 
Kl. Razminas, P. Jatulis, talki
nami pasauliečių ir kitų kuni
gų, ypač gyvenančių šv. Kazi
miero kolegijoj Romoje.

Aukų vajus parapi
jose LKRŠ sėkmin

gai vykdomas visoje Ameriko
je ir Kanadoje. Džiugu pažymė
ti, kad aukoja netik lietuviai, 
bet ir kitų tautybių katalikai.

Lietuvos katalikybės 
atsikūrimo fondas, 

įkurtas ankščiau ir globojamas 
vysk. V. Brizgio, dabar veikia 
sykiu su LKRŠ. Aukos ir paliki
mai priimami ton ypatingon są- 
skaiton — LKAF. Visos šio Fon
do aukos yra nejudinamos. Jos 
bus naudojamos, kai Lietuva vėl 
bus laisva ir reikės milijonų at
kurti sunaikintos Lietuvos reli
ginėms įstaigoms, spaudai, mo
kykloms ir pan. Į tą Fondą au
kos jau eina ir visuomet laukia
mos. Tuo tikslu buvo išplatinti 
atsišaukimo lapeliai po visas pa
rapijas RVKR

Vakariečių svyravimas
Vakariečiai gerai žinojo apie 

sovietų 1939 m. žiemą viešai 
skelbtus kėslus, kad naujam ka
rui iškilus revoliucijos banga nu
siaubs naujus kraštus. Tiesa, So
vietų Sąjungos-Vokietijos nepuo
limo sutartis, ką tik jų pasirašy
ta, sukėlė nerimą Londone ir Pa
ryžiuje. Lordas Halifax gana tei
singai numatė, kad minėtos sutar
ties priedangoje galis įvykti ne
tiesioginis Pabaltijo užpuolimas. 
Anuomet Londono* ir Paryžiaus 
pastangos negalėjo išgelbėti Pa
baltijo nuo pražūties. Europos di
džiosios sostinės nujautė sovietų 
kėslus, tačiau galėjo ir nežinoti 
slaptų sutarčių — 1939. VIII. 23 
ir papildymo IX. 28.

Šiame pokaryje vakariečiai ži
nojo ne tik Sovietų Sąjungos su
darytų sutarčių sulaužymą, jų 
klastą ir jėgą pavergti Pabaltijui, 
pabaltiečių naikinimą, jų skurdą, 
persekiojimą, bet ir slaptąsias su
tartis. Dar skaudžiau, kad visa tai 
žinodami, Nuerenbergo tarptauti
nio karinio teismo teisėjai pa
smerkė mirti Vokietijos užsienio 
reikalų ministerį von Ribben
trop, o kitos šalies toks pat nusi
kaltėlis liko net nepakaltintas, o 
niekinga sutartis, patarnavusi pa
vergti tautoms, tebegalioja ir 
šiandieną.

Vakariečiai, ypač JAV, kurios 
iškilo į vakariečių vadoves, visai 
pasimetė šio pokario raidoje. Jų 
politiniai rikiuotojai padarė tik 
tokią išvadą: dalyvauti kare, rem
ti sovietus, nugalėti vokiečius ir 
japonus bei svajoti F. D. Roose- 
velto žodžiais: “Mes atstovaujame 
savo ir kitų tautų, kurių daugu
ma mus remia, vilčiai į laisvę Die
vo prieglobstyje”. Ši svajonė iš
reikšta 1941. VIII jau buvo gy
venimo tikrovės nepaprastai žiau
riai pažeista.

Tiesa, 1940. VII. 23 JAV Vals
tybės Departamento pasekreto- 
rius Summer Welles pareiškė, 
kad JAV ir toliau pripažįstančios 
Pabaltijo valstybes, nors jų suve
renumas esąs pažeistas. “JAV 
vyriausybės politika yra žinoma. 
JAV smerkia jėgą, nežiūrint ar 
ji buvo panaudota tiesioginiu ar 
netiesioginu būdu siekiant įbai
minti. Ji smerkia ir nejpaprastai 
galingos valstybės įsikišimą į vi
sai silpnos valstybės reikalus”.

Draugystė su sovietais
Tų pareiškimų vertę gerokai 

aptemdė kitas to paties S. Welles 
pareiškimas jo v e j k a 1 e “The 
Time for Decision” (New York, 
1940): “Aš nurodžiau, kad'nėra 
jokio pagrindo iš praeities ar ap
čiuopiamos priežasties dabar ru
sams ir amerikiečiams nesutarti. 
Nors abiejų tautų glaudesnis ben
dradarbiavimas tik ką prasidėjęs, 
tačiau JAV, kurios rusų akimis 
yra stipriausia pasaulio valstybė, 
neturės nė mažiausios kliūties 
užmegzti su jais pastovią drau
gystę” (p. 327).

Šis pareiškimas rodo amerikie
čių nenorą suvokti sovietinę ti
krovę, kompartijos užsimojimus 
ir pavergtų tautų būklę. Vašing- 
tonui nerūpėjo Maskvos užma
čios, siekiančios pavergti kitas 
tautas bei išplėsti rusišką-komu- 
nistinį imperializmą, vykdomą 
suktesnėm priemonėm nei caro 
laikais. Pasak minėto S. Welles, 
F. D. Roose veltas anuomet tikėjo 
įgyvendinsiąs visuotinę taiką tar-

damasis bei darydamas nuolaidas 
Stalinui. Ne ko kito siekia Va
šingtonas ir dabar derėdamasis 
su Chruščiovu, kuris, išnaudoda
mas vakariečių klaidas bei silp
nybes, siekia visuotinio įsigalėji
mo. Vašingtone tebevyrauja po
linkis daugiau bendrauti su di
džiule Rusija, kuri ir toliau virš
kina svetimas tautas — lietuvius, 
latvius, estus, ukrainiečius, gu
dus, kaukaziečius...» nei vyk
dyti tai, kas buvo pažadėta tiems 
pavergtiesiems. Rusija visada yra 
buvusi didžiuoju tautų kalėj*imu. 
Kapitalistiškai mąstančius ji vi
lioja ta prasme, kad jie tikisi ma
žiausiomis pastangomis laimėti 
didžiausią laimikį. Panašių rezul
tatų laukė ir prancūzų buržujai, 
įdėję kapitalų carinės Rusijos 
pramonėje.

Ryšium su tuo primintinas yra 
Thorsten V. Kalijarvi 1944 m. 
kovo mėn. pareiškimas: “Nežiū
rint Šiaurinio Atlanto Chartos nė
ra lemta Pabaltijo valstybėms at
gauti nepriklausomybę laimėjus 
karą vienai ar kitai pusei. Tautų 
laisvė, brangia kaina pirkta pir
mojo pasaulinio karo pabaigoje, 
nebus atstatyta sąjungininkams šį 
karą laimėjus. Jie darys žygius 
be sėkmės. Pergalės paraduose 
šioms tautoms nebus leista iškel
ti savo vėliavų, kad neįžeistų so
vietų”. (The Annals, 1944 March, 
Central-Eastern European Mino
rities in U. S., 150 psi.)

Deja, šis numatymas patvirtin
tas eilės įvykių, parodo JAV už
sienio politikos tikrąjį veidą.

Ir šiemet vykdomas TF aukų 
vajus visoje Kanadoje. Vajaus 
tikslas — telkti lėšas pavergtos 
tėvynės laisvinimo reikalams. Vi
si Kanadoje esantieji TF skyriai, 
įgaliotiniai, o kur jų nėra, apyl. 
valdytos, organizuoja savo apy
linkėse visuotinę rinkliavą, atsi
lankydami į kiekvieno lietuvio 
namus su aukų lapais, kuriuose 
yra surašyti adresai visų tos apy
linkės lietuvių. *

TF atstovybė prašo aukų rink
liavas tvarkingai pravesti, o visus 
geros valios lietuvius prašo gau
siai ją paremti ir aukoti kas kiek 
išgali. Jei dėl adreso pakeitimo 
aukų rinkėjas Tavęs neaplankė, 
siųsk čekį laišku: V. Vaidotas, 45 
Cameo Cr., Toronto 9, Ont. Taip 
pat visi lietuviai, išsimėtę po pla
čią Kanadą, prašomi siųsti savo 
metinę auką TF nurodytu adresu. 
Jums bus pasiųstas kvitas ar lie
tuvio pasas su įklijuotais pakvi
tavimo ženklais.

Šiandien mes neturime kitų 
ginklų bei priemonių tėvynei lais-

Lietuvai ir visam laisvam pasau
liui per radiją ir spaudą. Tos dvi 
galybės formuoja viešą laisvo pa
saulio opiniją, atskleidžia priešo 
propagandą bei melus ir yra oku
pantui baisesnis ginklas nei jo 
tankai. Tą sunkų darbą finansuo
ja Tautos Fondas, tad spieskimės 
apie ji ir remkime.

Kiek dirbsime, aukosime — 
tiek bus atsiekta. Nenuleiskime 
rankų, nežiūrint kaip sunkus bū
tų tas darbas ir kaip ilgai užsi
tęstų kova. Vien gražiais žodžiais 
ir ilgomis kaltomis Lietuvos ne
išvaduosime, tam reikalingas pa
sišventimas, sunkus darbas ir lė
šos. Tad aukokime Tautos Fon
dui ir per jį remkime Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą.

Aukų vajui pasibaigus, pavar
dės visų aukojusių $2 ir daugiau, 
bus paskelbtos lietuvių spaudoje.

TF atstovybė Kanadoje .

Lėšos lietuviškai veiklai

De Gaulle ir šių dienų problemos

SOLIDARUMO ĮNAŠAS
Būtų labai geistina, kad artinantis 

KLB krašto tarybos sesijai, apylinkės 
atsiskaitytų su krašto valdyba už šiais 
metais surinkta, solidarumo įnašą. Rei
kia pasidžiaugti, kad metai iš metų so
lidarumo įnašo rinkimas Kanadoje ge
rėja ir surenkamos sumos auga. Ta
čiau dar toli iki to, kai kiekvienas 
lietuvis tų dviejų dolerių metinį įnašą 
pradės skaityti savo tautine pareiga 
mūsų Bendruomenei.

Nuo praeitos krašto tarybos sesijos 
Otavoje ligi šiol apylinkės yra įmo
kėjusios krašto valdybai sekančias so
lidarumo įnašo sumas:

Tuo būdu, iš 20 veikiančių apylinkių 
13 jau atsiskaitė ar bent dalinai atsi
skaitė, o iš 7 dar neatsiskaityta.

esąs jau “

Tolimose lietuviu salose

KALBA KITATAUČIAMS
APIE LIETUVĄ
Būdami reikšmingose pozicijo

se, Edmontono lietuviai turi pro
gos kalbėti jiems apie Lietuvą. 
Vasario 16 proga jie lengvai pri
eina prie radijo stoties per jos 
tarnautoją — V. Jogaudą ir J. 
Barron-Baroną. Dr. J. Dovydė
nas, buvęs Lietuvos diplomatinėj 
tarnyboj, įvairiomis progomis pa
rašo straipsnių apie Lietuvą, vie
tos prancūzų spaudoje. Šiuo me
tu jis dirba žemės nuosavybių 
įstaigos archyve. P. Kantautienė 
yra kalbėjusi apie Lietuvą mote
rų klubui ir radusi atgarsio net 
vietinėj spaudoj. Lietuvių var
das paminimas vietinėj spaudoj 
įvairiomis progomis. Tai matyti 
iš laikraščių iškarpų, kurias teko 
užtikti belankant tautiečius.

PAS PROF. VYT. JUODELĮ
P. Sapkų automobiliu užsukom 

pas p. Juodelius. Mat, žinojau, 
kad ponia Juodelienė yra šapo- 
kaitė, a.a. dr. A. Šapokos pusse
serė. Vienas jų sūnus yra dantis
tas, kitas profesorius, o duktė — 
p. Kadienė gyvena gretimame na
me. Visi gražiai įsitaisę. P. Juo
delienė paskambino telefonu į 
universitetą sūnui profesoriui. Šis 
tuojau atvyko. Kalbinu lietuviš
kai, atsako angliškai. Gimęs Ka
nadoj, gali kalbėti lietuviškai 
apie kasdienius reikalus, bet pla
tesniam pasikalbėjimui reikia 
anglų kaltos. Klausiamas mielai 
paaiškino, kad augštąsias studi
jas baigė McGill un-te Monrea
lyje ir buvo pakviestas dėstyti Al
bertos un-te metalurgiją. Dabar

. _ associate professor”, su kun. Iz. Grigaičiu tempia visą 
dėstąs paskaitas, vedąs laborato- liet, veiklos vežimą. Šiemečio 
riją ir turįs 5 studentus, dirban- vietinės Bendruomenės pirm. Po
cius tyrinėjimo darbus. Pats esą pikaičio, kaip toliau gyvenančio,
ypač domisi naujais atradimais 
metalurgijos srityje; yra išradęs 
naują lydinį dantų plomboms. 
Nors vasaros atostogos, bet pro
fesorius įtemptai dirbo. Sako, rei
kalavimai dideli; reikia sekti nau
ją literatūrą, rašyti mokslinius 
straipsnius. Esąs parašęs jų gana 
daug, bet paskelbęs tik penkis, 
nes nevisi verti viešumos. Į po
kalbio galą paklausiau: -

— Jeigu laisvos Lietuvos uni
versitetas kada nors pakviestų 
Jus dėstyti, ar važiuotumėt į Lie
tuvą?

— Pakvietimas būtų malonus, 
bet nemanau, kad galėčiau juo 
pasinaudoti. Mano specialybė yra 
susijusi su labai specializuota 
pramone ir gerai įrengta labora
torija. Nemanau, kad mažas kraš
tas Lietuva galėtų tai turėti. Be 
to, mano žinios negalėtų būti pri
taikomos. -

— O jeigu būtumėt kviečiamas 
dėstyti teorinio pobūdžio mokslų, 
kaip pvz. fizika?

— Su fizika būtų įmanoma, bet 
tam1 bus pasiruošusių žmonių. Te
orinėj fizikoj turi gerų pajėgų ir 
rusai. Be to, mano įsipareigoji
mas pirmoj eilėj tenka Kanadai, 
kur gimiau ir kuriai kaip pilietis 
priklausau. (Profesoriaus mintys 
laisvai atpasakotos, Pr. G.).

Palinkėįom profesoriui sėkmės 
ir atsisveikinom.

PAS VEIKĖJUS
Edmontono lietuvių kolonija 

turi keletą judrių veikėjų, kurie

nepavyko aplankyti, bet teko išsi
kalbėti su buvusiais pirmininkais 
ir kt. veikėjais. Iš jų teko išgirsti 
kaikuriuos nesklandumus, bet 
kur jų nėra! Pagrindiniuose da
lykuose visdėlto yra sutarimas.

Jau 5 metai, kaip De Gaulle 
valdo Prancūziją. Kraštui, kur 
vyriausybė neišsilaikydavo ilgiau 
kaip keletas mėnesių/ tai neį
prasta. De Gaulle yra dar seno-, 
sios mokyklos politikas. Jo pažiū
ros skiriasi nuo visų šiandieninių 
vadų. Daug kas jį smerkia ir pa
čioje Prancūzijoje, tačiau jo po
puliarumas krašte nėra sumažė
jęs. v

Keletas ištraukų is De Gaulle 
pasisakymų, vertinant šiandieni
nę padėtį:

“JAV ir Prancūzijos draugys
tė yra 200 metų senumo. Iš visų 
didžiųjų valstybių Prancūzija 
yra vienintelė jėga" (taip pat Ru
sija), kuri nėra iššovusi patran
kos prieš JAV. ^Prancūzija yra 
vienintelė iš didžiųjų valstybių, 
kovojusi šalia amerikiečių trijuo
se karuose”.

“Yra absurdas galvoti, kad

to ir dabar kiniečių Mao. Kiek
vienas jų turėjo savo ideologiją, 
kiekvienas smerkė prieš jį buvu
sį ir net žudė. Kova už ideologi
ją pas sovietus tėra kova už as
mens kultą”.

“Mes neturime nieko prieš nu
siginklavimo sutarties pasirašy
mą Maskvoje. Prancūzija nie
kuomet nebus užpuolėjų tarpe, 
todėl ir betkokia nepuolimo su
tartis mums atrodo visiškai ne
reikalinga”. V. K. -•

Toronto . __  - • $485.00
Hamilton -.... ..... ___  300.00
Delhi „. ___ . ___  75.00
Sudbury _____ ... . 53.60
St Catharines ____53.60
Sault Ste. Marie ___ 38.00
Welland ...... . ..... . 33.10
Edmonton .. __ ........ 25.00
Calgary ............. ___ 20.00
Rodney _______ .. . 20.00 •
Oakville______ ____16.80
Fort William___ ___  13.60
Lethbridge ________9.60

Iš viso $1.143 JO

AUKOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
FESTIVALIUI

Be solidarumo įnašo, šiemet buvo 
renkamos aukos II Tautinių Šokių Fes
tivaliui Čikagoje. Šokių grupės, turin
čios apylinkes, savo ruožtu rinko au
kas vietiniams šokėjams paremti, to
dėl bendrasis vajus nebuvo labai sėk
mingas. Šokių festivaliui iŠ apylinkių 
buvo gauta ir persiųsta į Čikagą:

Sudbury____
Montreal :___
Oakville____
St. Catharines 

z Ottawa _____
Rodney _____
London _____
Welland____
Windsor ___
Lethbridge _

$45.00 
39.00 
32.00
27.00
25.00
25.00
23.25
15.00
10.80 

. 10.00

Viso $252.05
Pr. Rudinskas, 

krašto valdybos iždininkas

Didžioji Amerikos gėda

Tarp senųjų ir naujųjų ateivių I prancūzija nori pakenkti ’ JAV. 
yra įvykęs suartėjimas, o “raudo- Kol pasaulis prieš save turi sovie-
nųjų” įtaka beveik išnykusi. Ka
daise veikė “Sūnų ir Dukterų __ _____ r________ ____
Draugija”, bet išnyko. Visi pasi- įįti susijungusios”.
genda stipresnio kultūrinio veiki- Ąpįe Sovietu Sąjungos ir Kini- 
mn ir cn dpkinanmii mini cnlisfps Ii-_

tini bloką, tol visos tautos abie
jose vandenyno pusese privalo

Įvairūs
siuntimai Estija, Ukrainą

■ X J —. Siunčiame ____ Jūsų sudarytus ir apIS Kanados. paprastu ir OFO paSl U draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekią.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

SINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarą gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybią, siusti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą pranešimą. Mūsą patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

mo ir su dėkingumu mini solistės 
J. Liustikaitės koncertą Edmon- 
tone. Sako, tokių parengimų rei
kėtų daugiau, bet maža kolonija 
nepajėgia pasikviesti solistų, nes 
vien kelionė lėktuvu kainuoja ar
ti $200. Veikėjai susirūpinę ir 
kolonijos atžalynu, kuris nesulai
komai slysta iš lietuviškų rankų. 
Vedybos daugiausia su svetimtau
čiais. Jaunimo nedaug, pasirin
kimas mažas, tad mažai ir lietu
viškų jungtuvių. Be to, pasitaikė 
kaikūrie nelaimingi atvejai, kurie 
pakenkė lietuviškai linijai.

APYLINKES ŪKININKAI
Senieji lietuviai ateiviai gana 

gausiai ėjo' į ūkius, pigiai pirko 
vadinamus “homestead” ir kūrė
si. Edmontono apylinkėse jų bu
vo net kelios grupės. Elk Point, 
Wildwood, Evensburg, Andrew, 
Boyle, Bondys ir kt. Kaikuriose 
vietovėse ir dabar tebėra liet, 
ūkininkų kaip pvz. Elk Point, 150 
mylių nuo Edmontono: Kundro
tai, Lukševičiai, Janeliūnai, And- 
rulevičiai, Tamošiūnas, Apana- 
vičienė, Samuolis, Adomaičiai... 
Ten žemės nederlingos, ir verstis 
nesą lengva. Tolimųjų apylinkių 
liet, ūkininkai jaučiasi labai vie
niši. Girdėjau faktą, kad vienas 
jų, 30 metų nematęs lietuvio ku
nigo, puolė ant kelių prieš Ed- 
montone sutiktą pirmą tautietį 
kunigą ir prašė aplankyti. O to
kių sričių Albertoj, kur retai lie
tuvis kunigas apsilanko, yra ne
viena. Daugelis ūkininkų, ypač į 
senatvę, keliasi į Edmontoną, kur 
yra jau apie 300.000 gyv. ir au
ganti pramonė — naftos, chemi
kalų, baldų, skerdyklų ir kt. Vie
ni susiranda darbą, kiti šiaip sau 
gyvena.

jos konfliktą De Gaulle sako:
“Ideologiniai skirtumai? Ko

kios ideologijos? Visą mano am
žių komunistų ideologija buvo 
suasmeninta. Aš prisimenu Leni
no ir Trockio laikotarpį, Malen- 
kovo ir Chruščiovo, Stalino ir Ti-

AR ŽINAI, KAD ...
— JAV 3% gyventojų yra žy

dai. Milijonierių 20% yra žydai. 
Visų Amerikos teisininkų 10% 
yra "žydai. Kolegijose 10% stu
dentų yra žydai, o studentų me
dikų žydų yra 20% visų medikų 
studentų.

Tokias informacijas paskelbė 
“Jewish Sentinel” —• didžiausias 
žydų laikraštis JAV.

— Linkolno kalba Gettysburge 
turi viso 266 žodžius. Teisių įsta
tymas turi 557 žodžius, o JAV fe
deracinės agentūros nurodymai 
apie kopūstų kainos sumažinimą 
turi... 26.911 žodžių.

Plataus atgarsio pasaulio spau
doje susilaukė negrų suorgani
zuotas žygis į Vašingtoną savuo
ju tvarkingumu. Amerikiečių 
laikraščiai jį mėgino panaudoti 
demokratijos propagandai: “Kur 
gi rasi kitą tokį kraštą, kur pa
našaus pobūdžio demonstracija 
būtų pravesta be kraujo pralieji
mo?” Klausimo būta logiško, bet 
jį šiandien jau palaidojo dinami
to sukeltas sprogimas Birming
ham© bažnyčioje, šūviai šio mies
to gatvėse.

Negrų kelias į JAV
Į Amerikos žemyną pirmieji 

negrai atvyko su Kolumbu ir ki
tais naujųjų žemių tyrinėtojais — 
Balboa, Ponce de Leon, Cortes, 
Pizarro, Mendez, De Soto. Tada 
jie buvo laisvi žmonės. Pietinių 
valstybių dvarininkai vergo dar
bui pirmiausia mėgino panaudoti 
indėnus. Mėginimas nepavyko, 
nes laisvę pamilusius indėnus 
greitai pakirsdavo civilizacijos at
neštos ligos. Indėnus jie bandė 
pakeisti baltaisiais vergais, ta
čiau, šiems įsimaišius į minią, 
persunku būdavo vergą atskirti 
nuo laisvo piliečio. Negrą iš bal
tųjų tarpo išskiria jo spalva. Dėl 
šios techniškos žymės ir dėl ge
ležinės sveikatos jis buvo pririš
tas kaip šuo. Negrų gabenimas į 
Ameriką tapo pelningu verslu 
nesąžiningiems laivų kapitonams.

Jie sako

VYT. KASTYTIS

BALTIC EXPORTING CO.
8^9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

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

7 vai. vakaro, Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietą

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Aplamai, Edmontono lietuvių 
kolonija yra organizuotas viene
tas, nors ir nevisus apimąs. Yra 
dalis lietuvių, kurie niekur nesi
rodo. Kita dalis pasirodo tiktai iš
kilmingomis progomis. Trečioji 
dalis yra aktyvi, sąmoninga. Jos 
dėka galėjo būti surengta net pla
tesnio masto Lietuvių Diena. Ko
lonijos dydis, pagal 1961 m. vi
suotinio surašymo duomenis, 463 
(257 vyrai, 206 moterys), tačiau 
vietiniai veikėjai mano, kad 
mieste gali būti apie 300, o apy
linkėse — apie 200. Oficiali sta
tistika pačiame mieste nurodo 
408 lietuvius. (Bus daugiau)

N. Chruščiovas, lankydamasis Jugoslavijoje: Abi mū
sų tautos dabar sujungia jėgas kovai prieš kapitalizmą.

Spaudos konferencijoje su Vakarų žurnalistais vienas 
jų paklausė N. Chruščiovą: Ar jugoslavų darbininkai ge
riau gyvena negu sovietų?

Chrušč.: Kas tu esi? Kodėl uostai svetimų kūnų kvapą? 
Žurn.: Ar diskutavote rusų - kiniečių santykius su Tito? 
Chruščiovas: Ar mes kiniečiai? Nuvažiuok į Kiniją ir 

viską sužinosi.
Žurnalistas: Ar vyksite į Kubą?
Chruščiovas: Mielai. Kai tik turėsiu noro.
Žurnalistas: O į Vengriją? .
Chruščiovas: Tai tu manai, kad aš vagabundas? Aš tu

riu namus ir pastovų darbą!
žurnalistas: Ar dar vis planuojate palaidoti kapitalis

tus laikraštininkus?
Chruščiovas: Aš niekad nesakiau, kad jus palaidosiu, 

nes kai kapitalizmas bus palaidotas, jūs visi tarnausite 
komunizmui.

Kardinolas Wyszynski Lenkijos katalikams: Valstybė 
neturi teisės visko uždrausti. Kai pilietis nustoja reikalavęs 
savo teisių, nustoja buvęs piliečiu. Jis tampa vergu.

John M. Henry: Žmogus tikrai yra subrendęs tada, kai 
paslapties išlaikymas jam teikia daugiau pasitenkinimo nei 
jos išplepėjimas. >

L. Erhard, busimasis Vak. Vokietijos koncleris: Aden- 
aueris yra gotinio, aš — barokinio stiliaus.

Dr. A. Račkus: Ir arbata ir kava žmogui teikia tik tiek 
jėgos, kiek arkliui botagas.

Sugaudyti Afrikos pakrantėse, jie 
kaip beteisiai gyvuliai pasiekda
vo garsųjį laisvės kraštą.

Galą šioms nežmoniškoms ope
racijoms padarė pilietinis karas 
ir Lincolno deklaracija. Karą pra
laimėjusios pietinės valstybės ne
grus turėjo įsileisti į parlamenti
nes įstaigas. Tačiau, grįžus savi
valdai ir pagaliau pilnai nepri
klausomybei, jos vietinio pobū
džio įstatymais negrus vėl išstū
mė į vergo vietą.

Minios teismai
Šio šimtmečio pirmajame de

šimtmetyje susikūrė negrų orga
nizacija “National Association 
for the Advancement of Colored 
People”. Pagrindiniu jos uždavi
niu tada buvo ne teisiu atgavi
mas, bet teroro sustabdymas. 
Vien tik iki 1918 m. baltųjų mi
nios yra pakerusios, sudeginusios 
ar kitomis priemonėmis nužudžiu- 
sios 3.224 negrus. Valdostoje, 
Georgia valstybėje, pvz. baltųjų 
minia, neįstengdama surasti dva
rininko žudiko, pakorė ant me
džio šakos tris pirmus sutiktus 
negrus. Kai vieno jų nėščia žmo
na aimanavo ir rovėsi plaukus 
nuo galvos, įsiutusi baltųjų 
“džentelmenų” minia ją gyvą 
imetė į laužo liepsnas... Iki pat 
šių dienų garbingieji kongreso ir 
senato atstovai, bijodami prarasti 
rinkėjų balsus, nėra išdrįsę pri
imti įstatymo, kuris oficialiai už
draustų tokius minios teismus ir 
jos vykdomas egzekucijas. Tiesa, 
nelegalių korimų skaičius pa
laipsniui" mažėja. "Paskutinį kartą 
pietinių “džentelmenų” minia nu
žudė negrą Mack Parkers 1959 
m. Mississippi valstybėje. Žudy
nės tęsiamos toliau, bet dabar pa
sitenkinama paslapčia paleistais 
šūviais į nugarą, iš pravažiuojan
čių automobilių į negrų namus 
numetamomis bombomis^ nakties 
metu į bažnyčias įnešamomis di
namito lazdelėmis...

Antros klasės piliečiai
Šiandien vienas JAV gyvento

jas iš 20 yra juodos spalvos. Tai, 
be abejonės, labai didelis skai
čius, kurio ilgai neįmanoma bus 
išlaikyti užpečkyje. Net ir šiau
rinėse valstybėse negras neturi 
pilnų teisių. Jo uždarbio vidurkis 
siekia vos 53% baltojo atlygini
mo, o nedarbo našta paliečia 10,7 
nuošimčius visų negrų. Yra dar
bo unijų, kurios negro neįsilei
džia į savo eiles. Geriausiu pavyz
džiu čia gali būti plomberiai. Iš
pūstais uždarbiais jie toli pralen
kia ilgus metus studijavusį inži
nierių, gydytoją ir kitus specia
listus. Pasirodo, vamzdžio galą 
sujungti su kitu vamzdžio galu

yra sunkiau, negu padaryti elek
troninę mašiną. Nemėgink suras
ti negro plomberių eilėse. Šios 
aukso kasyklos yra baltųjų ran
kose.

Miestuose negrai yra sugrūsti 
į atskirus kvartalus. Kiekvienas 
amerikietis pasiteisins, kad jie 
nešvarūs, nemoka gyventi, nepri
žiūri pastatų. Panašią mintį kar
tais dėsto net ir “dypukiškos” kil
mės naujieji amerikiečiai lietu
viai, įsitaisę namus. Tokius tvir
tinimus sugriauna oficiali statis
tika. Kalifornijoje pvz. tik 2% 
po paskutinio karo pastatytų na
mų buvo parduoti negrams? Pa
naši situacija yra ir kitose vals
tybėse. Dėl mažesnio uždarbio ir 
vietinių suvaržymų negras yra 
priverstas gyventi landynėse, ap
griuvusiose lūšnose, o tokiose są
lygose tur būt ir baltieji nesi
stengtų pasigirti perdidele švara. 
Pavyzdžių galime rasti kiekvieno 
didesnio miesto vadinamuosiuose 
“slum” neturtėlių rajonuose. Dėl 
visuotinės nešvaros baltuosius čia 
būna sunku atskirti nuo juoda-

Viena ranka glosto, 
kita muša...
Į padanges keliami negrai bok

sininkai baltuosius amerikiečius 
beveik visiškai išstūmė iš ringo. 
Negrai atletai tarptautinėse var
žybose ir olimpijadose renka auk
so medalius JAV komandoms. 
Pagaliau negrai dainininkai ir 
instrumentalistai karaliauja nak
tiniuose klubuose. Jie netgi 
džiunglėse gimusia savo protėvių 
muzika sugebėjo sulikviduoti bal
tųjų amerikiečių muzikinį skonį. 
Scotsh ir Bourton paveikti, ame
rikiečiai jiems nesigaili šimtų 
tūkstančių dolerių. Juos glosto ir 
jiems ploja kartais ta pati bal
toji ranka, kuri paskui juos stum
do restoranuose, veja lauk iš rin
kiminių būstinių, neleisdama at
likti pilietinės pareigos.

Pasaulis pripažįsta amerikiečių 
nuopelnus kolonizmo likvidavi
me, pokariniame nukentėjusių 
valstybių atsistatyme. Tūkstan
čiai “Taikos korpuso” narių savą
jį idealizmą ir savo raumenis au
koja naujai įsteigtoms Azijos ir 
Afrikos valstybėms, kai tuo tar
pu Amerikos tautinė savigarba, 
atrodo, visiškai nerūpi pietinių 
valstybių “džentelmenams”, vis 
dar tebegyvenantiems pilietinio 
karo laikus. Jie remia komunis
tinę propagandą nuotraukomis, 
kuriose gali matyti šunimis pju
domus juodosios rasės piliedus, 
galvijų varinėjimui skirtomis laz
domis sklaidomas lygybės išsiil
gusias negrų minias. Tai labai 
liūdnas vaizdas ne tik laisvės 
čempijonui Lincolnui, bet ir vi
siems tiems, atkeliavusiems į šį 
žemyną kaip į laisvės tėvynę. 
America, quo vadis?.,.
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JIS PADEDA VISIEMS
vos un-te, Kanadoje, teologijos 
daktaro laipsnį.

Pastoracinį darbą pradėjo Lie
tuvoje Ylakių parapijoje. Dau
giausia laiko praleido tėvynėje 
būdamas mokyklų kapelionu — 
Vytauto D. gimnaz. Klaipėdoje, 
Birutės gimnaz. Vilniuje ir kitur. 
Per Švediją atsidūrė Kanadoje. 
Hamiltone suorganizavo lietuvių 
Aušros Vartų parapiją. Tai buvo 
darbas beveik iš nieko tikra to 
žodžio prasme. Nedaug toje ko
lonijoje tada, 1948 m., buvo lie
tuvių, ir tie patys neorganizuoti. 
Jokių patalpų. Jaunas kunigas 
čia ir pajuto tikrą lietuvio kuni
go kelią išeivijoje — nugalėti vi
sas kliūtis ir įkurti savarankišką 
parapiją. Iš paprasto sandėlio ir 
seno namelio šalia jo su laiku iš
augo jauki bažnyčia ir nauja kle
bonija. Žinodamas, kad patalpos 
yra tik maža parapijos dalis, 
naujasis klebonas ėmėsi organi
zuoti parapijiečius kiek galėjo: 
kvietė naujus į Hamiltoną važiuo
ti ir padėjo jiems surasti darbo, 
o senuosius būrė į krūvą, kad 
tarp savęs nesivaldytų, gyventų 
taikoje. Plačiai žinoma jo taikin-

Yra laimingų žmonių ta pras
me, kad juos lydi troškimų išsi
pildymas. Tokių tarpe yra mons. 
dr. J. Tadarauskas, Hamiltono, 
Ont., Aušros Vartų klebonas. Iš
sipildė jo troškimas tapti kunigu, 
gimnazijos kapelionu, teologijos 
licenciatu ir daktaru, klebonu. 
Pagaliau prie to tenka jungti ir 
monsijoratą.

Jis yra gimęs Vilniuje 1913 m., 
bet augęs neprikl. Lietuvoj, kur 
jis mokėsi jau nuo pat pradžios 
mokyklos: Pašilėje, Ukmergėje ir 
T. Jėzuitų gimnazijoje Kaune. 
Baigė Telšių kunigų seminariją 
ir 1937 m. buvo įšventintas, ku
nigu. Jo domėjimasis teologinė
mis studijomis tuo dar nepasibai
gė, nes greit jį jau matome bai
gusį studijas Teologijos - Filoso-

ga laikysena, ypač išryškėjusi 
anais suirusio 1949 m. seimo lai
kais. Kai susiorganizavo Kanados 
Liet. Bendruomenė, jis nuo pat 
pradžios joje aktyviai dalyvavo, 
eidamas įvairias pareigas centre 
ir apylinkėje. Aktyviai veikia, 
remdamas darbu ir pinigais, ir 
daugelį kitų gero tikslo siekian
čių liet, organizacijų.

Nesvetimas jam ir plunksnos 
darbas. Jau Lietuvoje parašė mal
daknygę “Motina Gailestingoji”, 
o Kanadoje išleido eiliuotą mal
daknygę mažiesiems “Eik prie 
Jėzaus”. Švedijoj leido žurnalą 
“Spinduliai”, o Kanadoje yra vie
nas iš “Tėviškės Žiburių” steigė
jų. žodžiu, prel. dr. J. Tadaraus
kas yra visur, kur tik reikia lie
tuvio, kaip žmogaus, kaip veikė-

fijos fakultete Kaune licenciato į jo ir kaip kunigo, tad malonu jo 
laipsniu ir pagaliau, po ilgesnių 
metų pertraukos, įsigijusi Ota-

pagerbtuvių proga linkėti jam il
giausių metų. A. R.

Nauja automobilių Įmonė
Birželio mėn. Kanados Hali- 

fakso priemiestyje Dartmouth, 
buvusiame cukraus valyklos pa
state, darbą pradėjo švedų auto
mobilių fabrikas Volvo. Atidary
mo iškilmei iš Švedijos buvo at
vykęs karaliaus Gustavo VI Adol
fo vyriausias sūnus princas Ber- 
til.

Kanados vyriausybė, norėdama 
padidinti pramonę neturtingoje 
Nova Scotia provincijoje, šve
dams yra suteikusi didelių leng
vatų. Pirmuosius penkerius me
tus nuimamas muitas iš Švedijos 
Įvežamiems automobilių kėbu
lams; motorams ir kitoms dalims 
iki 1964 m. muitas sumažinamas 
80%.

Nova Scotia provincinės val
džios bendrovė Industrial Estates 
Ltd. yra Įsipareigojusi šalia cuk
raus valyklos pastatyti modernų 
fabriką ir jį už savikainą perleis
ti švedams.

Šiuo metu kanadiškame Volvo,

kuris faktinai yra tik automobilių 
surinkimo linija, dirba 75 darbi
ninkai. Padangos, baterijos ir ki
tos smulkios dalys perkamos Ka
nadoje. Tolimesnis fabriko išsi
plėtimas priklausys nuo automo
bilių pasisekimo kanadiškoje rin
koje. Optimistines mintis temdo 
augštoka Volvo automobilio kai
na — $2.800 - $3.700 už automo
bilį. Peršasi išvada, kad naująją 
bendrovę palaidos Fordas, Gene
ral Motors ir kiti didesnieji fab
rikai, kurių gaminiai vyrauja 
rinkoj.

Mažesniųjų automobilių grupė
je pirmauja vokiečių Volkswage- 
nas savo patvarumu, ekonomija 
ir žema kaina — $1.700 - $1.900. 
Dėl peraugštos kainos Volvo jam 
neįstengs suduoti didesnio smū
gio. Tuo tarpu'kanadietis, mokė
damas už automobilį $3.000, var
gu ar benorės pasirinkti Volvo, 
kai Detroito gaminiai jį pralenkia 
grakščiomis linijomis ir chromo 
blizgučiais.

Vatikano ir Kremliaus santykiai
• I

Visi, kurie su baime sekė po
piežiaus Jono XXIII bandymą ne
vengti kontakto su Maskva, kelia 
klausimą: kokia bus naujojo po
piežiaus pažiūra į Maskvos pa
stangas j ieškoti koegzistencijos 
su Katalikų Bažnyčia? Kas ati
džiai sekė pirmuosius popiežiaus todėl kaikas darė išvadas, ' kad 
Pauliaus VI žingsnius, galėjo pa- Katalikų Bažnyčia tuose kraštuo- 
stebėti jo nusistatymą Kenčian
čios Bažnyčios atžvilgiu. Atsaky
mą duoda tiek kaikurie paties po
piežiaus veiksmai, tiek ir autori
tetingi pareiškimai tų, kurie su 
popiežium svarstė šiuos klausi
mus. Iš viso to matyti, kad Pau
lius VI iš dalies eis pramintais 
Jono XXIII takais, nevengdamas 
ryšių su komunistiniais kraštais, 
išskiriant Kiniją, S. Korėją ir š. 
Vietnamą. Tai rodo tokie faktai: 
į Maskvos patriarcho Aleksiejaus 
kunigystės jubilėjų buvo pasiųsti 
du Kat. Bendrijos atstovai — Lo
zanos vysk. Charriere ir Pary
žiaus Umonistinio Centro “IŠTI
NA” direktorius. Iš antros pusės, 
Maskvos patikėtinis — R. Vokie
tijos diktatorius Ulbrichtas lei
džia Berlyno vyskupui Bengsch 
atlikti savo ganytojiškas pareigas 
ir komunistų valdomame Rytų 
Berylne.

Yra aišku, kad komunistinių 
kraštų politiką religijos atžvilgiu 
nustatinėja Kremlius. Iš antros 
pusės yra tikra, kad jei šioje po
litikoje įvyktų kaikurių atmainų, 
tai Jono XXIII asmenybės ir vi
suotinės Vatikano santarybos fak
to dėka. Juk pirmieji “pajudėji
mai” kaip tik sutapo su santary
bos pradžia, į kurią atvyko ne tik 
dalis Lenkijos vyskupų, bet po 
kelis Vengrijos, Čekoslovakijos 
ir Rumunijos vyskupus, nekal
bant jau apie Jugoslavijos. Net ir 
iš Lietuvos buvo atsiųsti į santa- 
rybą bent vyskupijų' valdytojai. 
Pirmajai santarybos sesijai ei
nant į pabaigą, staiga Maskva iš
leido į Romą Ukrainos metropo
litą arkiv. Slipyj, išlaikytą 18 me
tų koncentr. stovyklose. Š.m. ko
vo 7 Jonas XXIII priėmė priva
čioje audiencijoje Chruščiovo 
žentą Adžubej. Balandžio 18 Vie
nos kard. Koenig nuvyko į Buda
peštą kard. Mindszenty reikalu. 
Tuo pat reikalu lankėsi Vengri
joje šv. Sosto atstovas A. Casaro- 
lli. Tų kontaktų dėka 4 Vengri
jos vyskupai buvo išleisti iš ka
lėjimo. Kiek vėliau ir Čekoslova
kijoje užšalusieji santykiai “paju
dėjo”. Vienas kitas vyskupas iš
leistas į laisvę, o Prahos arkiv. 
Berano, iki tol slepiamas likimas, 
paaiškėjo: bent žinoma jo kalini
mo vieta. Lenkijoje vėl atgaivin
ta mišri komisija svarstyti santy
kiams taip komunistinės Lenki
jos valdžios ir Bažnyčios. Balan- : 
džio 26 kard. Višinskis ir Gomul- 
ka susitiko vienoje viloje prie 
Varšuvos; jų pokalbis užtruko net 
7 valandas.'

Mirus popiežiui Jonui XXIII, 
jo nuveiktųjų darbų vienas iš pa
grindinių punktų yra kaip tik 
Bažnyčios santykiai su R. Euro
pos komunistų valdomais kraš
tais. Mirties taške buvusius san
tykius Jonas XXIII pajudino, ir 
todėl kaikas darė išvadas, kad

se atgaus bent kiek laisvės.
įžengus Pauliui VI į popiežiaus 

sostą. Chruščiovas tuojau pasvei- ‘ 
kino ir netrukus atsiuntė delega
ciją į vainikavimo iškilmes, pa
rinkęs jo sudėtin Vilniaus ir Kau
no arkivyskupijų valdytojus. Pau
lius VI į sveikinimą atsakė linkė
jimu, kad ir rusų tauta gerovėje 
ir tvarkingoje santvarkoje galėtų 
įnešti savo dalį į žmonijos pažan
gą ir teisingą taiką pasaulyje. Pa
žymėtina, kad oficialus tekstas 
skyrėsi nuo to, kurį savo naudai 
iškreipusi paskelbė Maskvos Tas
so agentūra. Vatikanas turėjo de- 
mentuoti ir pabrėžti tikrąją po
piežiaus minti.

Kaip ten bebūtų, dialogas tarp 
Romos ir Maskvos nenutrūko. Da
bartiniam popiežiui yra žinoma 
komunizmo politika religijos ir 
Bažnyčios atžvilgiu nuo tų laikų, 
kai jis 1923 m. dirbo Varšuvos 
nunciatūroj. 1931 ir 1938 m. lan
kydamasis Vengrijoje taip pat tu
rėjo progos pažvelgti į Rytus, o 
ilgą laiką dirbdamas Vatikano 
valstybės sekretoriate taipgi su
sidurdavo su persekiojamos ir 
kenčiančios Bažnyčios reikalais. 
Būdamas Milano arkivyskupu 
dažnai savo kalbose pareikšdavo 
susirūpinimą Bažnyčia už geleži
nės uždangos. Dar ir šiemet ba
landžio 27 d., kalbėdamas tarp
tautiniame politinių studijų insti
tute, prisiminęs visuotinę santa- 
rybą, apgailestavo, kad “joje nė
ra vyskupų, kurie nors ir gyvi, 
tačiau neišleisti iš tų kraštų, ku
riuos valdo komunistinis reži
mas. Nežiūrint visų kalbų apie 
laisvę, ir nepaisant Katalikų Ben
drijos aiškaus lojalumo kiekvie
nai valstybei, Bendrijai neleidžia
ma atlikti savoji dvasinė misija, 
nes yra valstybių, kurios nesu
pranta ir neigia Kristaus Bendri
jos istorinę realybę”.

Iš šių kard. Montini žodžių ma
tyti, kokia gali būti tarp Katalikų 
Bendrijos ir komunizmo koegzis
tencija: iš savo pusės Bendrija 
pabrėžia lojalumą valstybei, ta
čiau reikalauja, kad būtų leista 
jai vykdyti savo dvasinę misiją. 
Reiškia, ji reikalauja laisvės sa
vo uždaviniams vykdyti. Tai yra 
pagrindinė ir būtina sąlyga bet- 
kokiai koegzistencijai. Panašias 
mintis pakartojo naujasis popie
žius radijo kalboje, skirtoje vi
sam pasauliui, 1963 m. birželio 
22 d.: “Ypač norime, kad mūsų 
balsą išgirstų broliai ir sūnūs tų 
kraštų, kur Katalikų Bendrijai
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PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
♦ Puokitės nuotekoms bei {vairioms kitoms progoms —

Vakarų valstybės neišleidžia nė 
vieno cento komunistinų kraštų 
transliacijoms trukdyti. Vokieti
joje kas tik nori, gali klausytis 
R. Vokietijos stočių arba atsisuk
ti R. Berlyno televizijos stotį. 
Komunistinės valstybės tuo pasi
girti negali. Vien Rytų Vokieti
joje yra 400 trukdymo stočių. 
Vakarų technikai, nenorėdami 
pasiduoti, vis tobulina savo siųs
tuvus ir transliavimo būdus. Dau
giausia trukdomos žinių translia-

cijos. Iš V. Vokietijos yra trans
liuojamos žinios į visus komunis
tinius kraštus. Tą atlieka vokie
čių “Deutsche Welle”, kurios 
transliacijom sutrukdyti yra pa
statyta keliolika stočių. Sovietų 
Sąjunga kas metai išleidžia $98 
mil. savo piliečiams apsaugoti 
nuo vakarietiškos “propagandos’. 
Visoje Rytų Europoje priskaito- 
ma apie 2500 stočių, kurių vie
nintelis tikslas — trukdyti vaka
riečių transliacijas. V. K.

DOVERCOURT 
APYLINKĖJE

Lawrence G.
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• paremti pažangią JOHN ROB ARTS 
politiką administracijoje

• teikti pilną dėmesį apylinkės 
reikalams

• be jokių šališkumų atstovauti visos 
apylinkės gyventojus.

Rugsėjo 25 dieną

BALSUOK

PROGRESSIVE CONSERVATIVE

neleidžiama naudotis savo teisė
mis. Jie yra arčiausi mums, nes 
yra pašaukti arčiausiai dalyvauti 
Kristaus Kryžiaus kančioje, po 
kurios, esame tikri, turės sekti 
šviesi Prisikėlimo aušra. Jie ga
lės pagaliau grįžti į savo ganjlo- 
jiškų pareigų pilnumą, ir tai pri
sidės prie gerovės ne tik atskirų 
sielų, bet ir ištisų tautų, kuriose 
jie veiks”.

Šie programiniai Pauliaus VI 
žodžiai apsprendžia jo politiką 
Bažnyčios komunistiniuose kraš
tuose atžvilgiu. Prie to galima 
pridurti atsakingų dignitorių ap
silankymus pas popiežių Paulių 
VI. Jis kelis kartus kalbėjosi su 
kard. Višinskiu, priėmė du Veng
rijos vyskupu, atvykusiu į vaini
kavimo iškilmes. Tai jau tiesiogi
nis kontaktas su komunistinių 
kraštu Kataliku Bendrijos atsto
vais. ' T. J. (ELI)

Italijos komunistų partija yrajgė su komunistais. Ta sąjunga bu* 
votiškiausia visoje Europoje. vo sudaryta daugiausia iš univer-savotiškiausia visoje Europoje. 

Tai didžiausia partija narių skai
čiumi Vakarų Europoje. Net ir 
Italijos šiaurėje, kur po karo Ita
lijos ekonominis gyvenimas žy
miai pagerėjo, komunistų įtaka 
yra gana stipri. Kur priežastis? 
Tarp augštų dangoraižių, moder
nių fabrikų ir puošnių bažnyčių 
dar bujoja vargas ir skurdas, ku
ris yra kaip kokia besiplečianti li
ga. Šiaurėn atvykstą darbininkai 
iš pietų nėra traktuojami kaip 
šiauriečiai, ir komunizmui plėstis 
dirva jų tarpe yra palankiausia.

Skurdas betgi nėra vienintelė 
komunizmo priežastis. Šiaurinėje 
Italijoje marksizmas turi giles
nes Šaknis. Praeityje išdidūs šiau
rės miestai ir provincijos buvo 
valdomi popiežių. Ilgainiui įsiga
lėjo antikrikščioniškos idėjos. 
1919 m. socialistų partija susijun-

sitetų teoretikų ir piktų proleta
rų. Ji išsilaikė iki šiandieninių 
laikų.

Būdinga italų komunistam, kad 
jiems katalikybė ir komunizmas 
yra neatskiriami dalykai. Komu
nistas nepagailės kumščio nė vie
nam, kuris bandytų įžeisti Dievo 
Motiną. Italijos komunistai pri
pažįsta Europos ekonominę są
jungą, ignoruoja Atlanto S-gą, ta
čiau be didelio pykčio.

Praeis dar kiek laiko, kol eko
nominė gerovė pasieks skurdžiau
sias mases ir tada komunizmas 
Italijoje pasidarys nebepopulia
rus. Sakoma, kad Lenkijos kom
jaunuoliai nesigėdi lankyti bažny
čią, tačiau Italijos komunistam 
sekmadienio pamaldos yra būti
nybė. V. K.

Pirmojo pasaulio lietuvių kongreso prezidiumas 1935 m. rugpjūčio 11-17 d. Kaune. Iš kairės: K. S. 
Karpius, St. E. Vitaitis, L. Šimutis, adv. R. Skipitis, prel. Krušas, A. S. Trečiokas, p. Augustinavi- 
čius?, Rygos lietuvių laikraščio red.

Stovyklos tvarkytojo pasisakymas

Jaunimo stovyklos pragiedruliai
Rudeniui prasidėjus, kalbėti 

apie vasaros stovyklas atrodytų 
lyg ir pervėloka, bet, žinant tų 
lietuviškųjų stovyklų reikšmę 
mūsajam jaunimui, jų tautiniam 
susipratimui ugdyti, apie jas kal
bėti niekad nepervėlu. Juo la
biau, kad, kalbant apie tas sto
vyklas, jau pasitaiko ir nevisai 
džiuginančių reiškinių. Pvz., jei 
kalbėsime apie vieną didžiausių 
šiame kontinente lietu viškųjų 
stovyklaviečių “Dainavą”, Michi
gan© valstybėje, nuliūsime suži
noję, kad bendras stovyklautojų 
skaičius pereitais metais buvo 
apie pusseptinto šimto jaunuolių, 
tuo tarpu šią vasarą tik apie 460. 
Stovyklavietė plečiama, moderni- 
nama, didinama; auga nauji pa
statai, įrengimai, yra visos reika
lingos priemonės. Ir visdėlto, 
kaip iš skaičių matome, mažėja 
susidomėjimas lietuviškąja sto
vyklaviete. Žinoma, čia būtų ga
lima kalbėti apie stovyklavietės 
steigėjų ir toliau jąja besidomin
čių nepaprastą pasiaukojimą, di
džius darbus bei pastangas, kad 
tik lietuviškasis jaunimas čia 
jaustųsi patogiau lietuviškoje ap
linkoje. Bet visas tas kruopštus 
ir sistemingas darbas bus veltui, 
jei... nebus pakankamo skai
čiaus stovyklautojų. Tad nesiste
bėkime, jei sekanti sezoną atlie
kamos nuo lietuvių savaitės bus 
perleistos amerikiniam jaunimui, 
kuriam labai trūksta modernių 
stovyklaviečių ir kuris mielu no
ru užpildytų visas vietas lietuviš
koje stovykloje. Tai, žinoma, bė
dos atvejis, bet ką gi darysi, jei 
savųjų neatsiranda pakankamai. 
Įvairūs lietuviški sambūriai, kor
poracijos, organizacijos ruošia 
savo stovyklas pas svetimuosius, 
neša savąjį pinigą, visiškai ne
kreipdami dėmesio, kad čia pat 
yra lietuviška institucija,- turinti 
visas galimybes patarnauti ir pi
giau ir tikrai neblogiau. Svarbiau
sia, visi galėtų jaustis tikrai sa
voje aplinkoje, lyg ir savajame 
namų laeme.

Tokių minčių vedami, kreipė
mės pas “Dainavos” stovyklos ad
ministracinį vadovą kun. dr. P. 
Celiešių, prašydami jo nuomonės 
ir pasisakymų mums taip rūpi
mais klausimais.

Štai jo pasisakymas.
Vaikai nemoka, studentai — 
laisvai kalba lietuviškai
Lietuvybės požiūriu kiekviena 

jaunesnės kartos grupė vis ma
žiau tepajėgia lietuvių kalbą var
toti. Tiek stovyklos taisyklės, tiek 
ir vadovybė reikalauja stovyklau
jantį jaunimą kalbėti lietuviškai. 
Bet jis tų reikalavimų mažai te
klauso ir tarp savęs kalbasi dau-

AL. GIMANTAS

giausia angliškai. Čia daug pade
da kiekvieną dieną dėstomos lie
tuvių kalbos pamokos ir vakari
nės programos. Stovyklavietėse 
yra keleto tūkstančių vienetų lie
tuviškas knygynėlis.' Parengimų 
vedėja nurodo stovyklautojams 
kur, kokioje knygoje ar žurnale 
reikiamą dalyką galima surasti. 
Tokiu būdu randama medžiaga 
deklamacijoms, referatams, te
matiniams pranešimams. Tokią 
medžiagą bevartydami stovyklau
tojai susipažįsta ir su lietuvių li
teratūra.

Kasdien mokoma lietuviškų 
dainų ir visi pratinami kartu dai
nuoti. Tuo būdu stovyklautojai 
palaipsniui pasisavina daugiau 
lietuvių kalbos žinių. Jaunučių 
grupės stovyklautojai, su mažcn 
mis išimtimis, kalba lietuviškai 
labai sunkiai ir laužyta kalba. Vi
durinės mokyklos stovyklautojai 
irgi kalba laužyta lietuvių kalba, 
bet jau laisviau išreiškia savo 
mintis. Dainų moka daug ir visi 
dainuoja laisvai. Tarpusavy kal
basi daugiausia angliškai. Tuo 
tarpu studentų grupė laisvai kal
ba lietuviškai/Prie stalo po val
gio ir kiekviename programinia
me susiėjime dainuoja gražiai ir 
laisvai lietuviškai. Dauguma jų 
moka keliasdešimt lietuviškų dai
nų. Tarpusavyje kalbasi pusiau 
lietuviškai, pusiau angliškai. Me
ninę programą atlieka gražia lie
tuvių kalba.-

Ta'd, visa sudėjus, atrodo, kad 
stovyklavimas lietuvybės požiū
riu tikrai yra labai naudingas, 
nors ir sunku per dvi savaites 
jaunimą sulietuvinti, bet tie,* ku
rie lanko stovyklą per eilę metų, 
yra gerokai pasinešę atlietuvėji- 
mo pusėn.

Religinė dvasia — gera
Religiniu požiūriu “Dainavos” 

jaunimo stovykloje esantis jauni
mas galima vertinti gerai. Dau
guma jų dalyvauja Mišiose kiek
vieną dieną. Apie 60% eina kas
dien šv. Komunijos. Stengiamasi 
kapelionus keisti su kiekviena 
grupe, kad nenusibostų ir įneštų 
daugiau religinio gaivumo. Kiek
viena stovyklautojų grupė turi 
vieną susitelkimo dieną su reli
gine vakaro programa ir Lietu
vos partizanų minėjimu.

Nevienodas pedagoginis 
pasiruošimas
Pedagoginiu požiūriu nevisos 

grupės yra vienodos. Tuo atžvil
giu geriausią vadovybę turi mer
gaičių grupė — N. Pr. Marijos 
seseles. Iš 1962 m. stovyklavimo, 
be seselių vedamos grupės, ge-

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

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

ir šešėliai
riausiai užsirekomendavo studen
tų grupės vadovybė; -iš 1963 m. 
stovyklavimo — vidurinės mo
kyklos grupės vadovybė. Pedago
giškai nepasiruošusi pasirodė siu 
metų jaunučių stovyklos berniu
kų vadovybė. '“Dainavos” jauni
mo stovyklos administracija gru
pėms vadovybės nesudaro ir net 
neturi teisės į vadovaujančių są
statą kištis: nei jų pašalinti, jei 
netinkami, nei naujų skirti. Ji tu
ri tik stebėti ir grupę suorganiza
vusiai centro vadovybei pranešti 
padėtį.

Administracijai reikia 
daugiau galios
Praktiniu požiūriu, turėtų būti 

einama prie to, kad arba “Dai
navos” jaunimo stovyklos admi
nistracija vadovaujančių tarpe tu
rėtų sprendžiamąjį balsą, arba 
būtų sudaryta bent pora etatų va
dovybės viršūnėse. Tuo būdu bū
tų įmanoma nedelsiant imtis prie
monių užkirsti kelią blogybei tais 
atvejais, kai pasitaiko vadovau
jančių tarpe vienas kitas netinka
mo elgesio asmuo.

Galima pridurti, kad kun. dr. 
P. Celiešius, žinomas kultūrinin
kas ir mokslo žmogus, šiuo metu 
mažai tegali tose srityse pasi
reikšti, nes yra užsiėmęs stovyk
lavietės ekonominiais reikalais, 
kurių vedamas lanko lietuvišką
sias kolonijas. -
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Pavergtoje tėvynėje
LĖKTUVAS PRAVIENIŠKĖSE
Praėjus 19 metų Pravieniškių gi

rioje buvo aptiktos vokiečių numuš
to sovietinio naikintuvo liekanos ir 
piloto Dmitrijaus Otiakovskio palai
kai. Jie palaidoti Kauno marių pa
krantėje ties Rumšiškėmis. Kompar
tija lakūno vardu pavadino vieną 
Rumšiškių gatvę ir Pravieniškių mo
kyklos pionierių draugovę.

VARGAI SU AGURKAIS
Lietuvos žemės ūkio akademijos 

mokomojo ūkio vykiausias agronomas 
S. Kašys nepatenkintas Kauno mies
to vaisių—daržovių prekybos vado
vais. Mokomasis ūkis yra pasirašęs 
sutarti su prekybininkais pristatyti 
30 tonų agurkų ir kitų daržovių. Į 
Kauną pasiųstieji sunkvežimiai agur
kus parsiveža atgal ir juos tenka 
versti į kiaulių maitinimui skirtus lo
vius. Daržovių—vaisių prekyba yra 
įsipareigojusi užraugti 280 tonų agur
kų, o užraugusi ji tėra tik 48 tonas. 
Prekybininkai nori, kad agurkai būtų 
atvežti rugsėjo mėnesį, nes dabar, 
girdi, esanti maža paklausa. Tačiau 
dėl karštos vasaros rugsėjo mėn. lau
kuose jau nebus nė vieno agurko.

Apsilankius Kauno valgyklose, pa
aiškėja, kad valgytojai gauna tik mi
niatiūrinį daržovių žiupsnelį ir už jį 
moka 6 kapeikas, kai tuo tarpu jie 
galėtų gauti geroką daržovių kiekį už 
nepalyginamai žemesnę kainą, jeigu 
prekybininkai neverstų ūkio vadovų 
daržovėmis šerti kiaules.

KARVES MĖGSTA GĖLĖS
Bazilionų koklinės darbininkas K. 

Pluktas nepatenkintas karvėmisį: “Ba- 
zilionyse yra dailus skverelis su sko
ningai išvedžiotomis gėlių klombo
mis. Moksleiviai pakelėm prisodino 
medelių. Tačiau neretai pamatysi 
miestelio gyventojų karves, beraškan- 
čias gėles arba belaužančias mede
lius ...” - •

Vilnietis J. Kazitėnas nusiskun
džia, kad Varduvos g-vės nr. 19 namo 
gyventojai įsitaisė ištisus kiaulių ir 
paukščių ūkius. Užėjęs į parduotuvę, 
jis negauna kruopų ir miltų, nes 

■ šiuos produktus išperka minėtojo na
mo gyventojai savo gyvuliams šerti. 
Skabiodamos gėlytes Bazilionų kar
vės bent jau neskriaudžia bazilioniš- 
kių. Vilniečiams, kaip matome, ten
ka daugiau nukentėti.

KERŠTINGAS GYDYTOJAS
Vievio ambulatorijos gydytojas A. 

Gumbaragis atsisakė suteikti medici
nos pagalbą vaistinės kūrikui Ambra
zevičiui, nakties metu darbovietėje 
nusideginusiam ranką. Šį įvykį vieti
niame laikraštyje aprašė Vievio vidu
rinės riiokyklos mokytoja J. Selickie- 
nė. Kai po metų ji pati susižeidė ir 
kreipėsi į ambulatoriją, gydytojas A. 

1000 KALĖDINIU SIUNTINIU 
BE UŽDARBIO

Turėdami galvoje tą didžiulę paramą, kuria mes naudojomės praeitais 
metais, DAR KARTĄ (jau septinti metai) visiems lietuviams kaip do
vana atiduodame savo uždarbi nuo 1000 (tiktai) SPECIALIŲ KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ.

Kadangi mums prekybiniai metai buvo sėkmingi, tai esame pajėgūs 
pasiūlyti šių metu KALĖDINIAMS SIUNTINIAMS BE UŽDARBIO NAU
JAS GEROS RŪŠIES EKSPORTINES ANGLIŠKAS MEDŽIAGAS, spe
cialiai mums gamintas, ŽYMIAI GERESNĖS RŪŠIES, patrauklesnes ir 
ŽEMESNĖMIS KAINOMIS negu ankstyvesniais metais.
KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 1, kurį sudaro:
4 jardai sunkiojo rajono 1 moteriškam kostiumui ar suknelei ir švarku

čiui, žaliai balto, rausvai balto ar rudai balto,
3 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno ar juodo, 
3 jardai poplino, balto,
1 pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.

KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 1 yra tiktai
$31.00 kanadiškais pinigais, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 2 (dvigubas siuntinys Nr. 1, kurį sudaro: 
8 jardai sunkiojo rajono 2 moteriškiems kostiumams ar 2 suknelėms ir

2 švarkeliams, žaliai balto, rausvai balto ar rudai balto,
6 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno ar juodo, 
6 jardai poplino, balto,
2 poros žieminių moteriškų ar '.yriškų kojinių.

KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 2 yra tiktai
$47.00 kanadiškais pinigais, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 3, kurį sudaro:
3V4 jardų gabardino ar vilnono 1 kostiumui, pilko, rudo ar tamsiai mėlyno,
3 jardai paltinės medžiagos 1 vyriškam ar moteriškam žieminiam paltui, 

gelsvos, žalios, mėlynos, tamsiai mėlynos ar juodos,
4 jardai sunkiojo rajono 1 moteriškam kostiumui ar 1 suknelei ir švar

kučiui, žaliai balto, rausvai balto ar rudai balto,
3 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno ar juodo,
1 pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.

KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntini Nr. 3 yra tiktai
$58.00 kanadiškais pinigais, Įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 4 (dvigubas siuntinys Nr. 3), kurį sudaro: 
6% jardų gabardino ar vilnono 2 kostiumams, pilko, rudo ar tams, mėlyno, 
6 jardai paltinės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriškiems žieminiams pal

tams, gelsvos, žalios, mėlynos, tamsiai mėlynos ar juodos,
8 jardai sunkiojo rajono 2 moteriškiems kostiumams ar 2 suknelėms ir

2 švarkučiams, žaliai balto, rausvai balto ar rudai balto,
6 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno ar juodo.
2 poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.

KALĖDINE KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 4 yra tiktai
$93.00 kanadiškais pinigais, įskaitant visus mokesčius.
Paprašiusiems pasiųsime ORO PASTŲ nemokamai visų medžiagų pavyz

džius į betkurį pasaulio kraštą. NAUJIEMS KLIJENTAMS, jeigu jie pa
prašys, pasiųsime taip pat savo VISĄ ILIUSTRUOTĄ katalogą ir standar
tinių ir maisto siuntinių kainoraščius.

Mūsiškius KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO gali užsisakyti 
kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar kurios nors ki
tos firmos. TAČIAU MES, NORĖDAMI prieš visus IŠLAIKYTI BEŠA
LIŠKUMĄ, ESAME NUSTATĘ. KAD Iš KARTO VIENAS ASMUO GALI 
UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP PO VIENĄ KIEKVIENO TŲ SIUN
TINIŲ. Priiminėsime po $1.00 užstato iš tų, kurie norės užsitikrinti bet 
kurį mūsiškį kalėdinį siuntinį be uždarbio, ir lauksime galutinio užsa
kymo iki 8 savaičių.

Esame įsitikinę, kad jums aišku, jog bet kurioje kitoje firmoje už 
tokius kaip šie mūsų siuntiniai jūs mokėtumėte bent dvigubai tiek. Dėl to 
nedelsdami tuojau siųskite užsakymus, kad mes galėtume siuntinius pri
statyti gavėjams Kalėdoms. . .

Kadangi daugelis mūsų klijentų užsakinėja mūsų kalėdinius siuntinius 
be uždarbio tuojau pat, kai tik pasirodo mūsų skelbimai, tai norime pasa
kyti, kad visiems savo klijentams (net ir tiems, kurie neprašo) pasiunčia- 
me visų medžiagų pavyzdžius, kai tik išleidžiame siuntinius.

MES GARANTUOJAME: -
1. Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus arba nemokamai pasiun- 

čiame kitą tokį pat siuntinį.
3. Sumokame visus mokesčius, dėl to gavėjams Lietuvoje, sulaukusiems 

siuntinių, nieko jau nebereikia mokėti.
4. Siunčiame visas medžiagas tik pagal pavyzdžius.

Lithuanian Trading Company
341, LADBROKE GROVE, LONDON, W. 19, ENGLAND

Gumbaragis ją sutiko ironiška šypse
na: “A, tai jūs, drauge koresponden
te. Gal popieriaus pritrukote? Galiu 
paskolinti” ... Numetęs popieriaus 
lapą, gydytojas atidarė ambulatorijos 
duris ir susižeidusią mokytoją išstū
mė į gatvę... Komunistinėje san
tvarkoje raudonuoju biurokratizmu 
serga ne tik partijos žmonės, bet ir 
tie, kurių pareiga teikti medicinos 
pagalbą.

PARTIZANŲ VEIKLA
Dviejuose vagonuose įrengta kilno

jamoji paroda lankosi Turmanto-Vil- 
niaus geležinkelio rajonuose. Ekspo
natų tarpe yra nuotrauka Merkinės 
kaimo klubo, kurį partizanai susprog
dino 1946 m. vasario mėn. žuvo daug 

į paskaitą susirinkusių komjaunimo 
atstovų. Parodoje rodomi jų komjau
nimo bilietai ir kiti dokumentai, skel
biantieji žuvusiųjų ištikimybę sovie
tiniam okupantui.

ALBINAS MORKUS - -
MARKEVIČIUS
“Tiesos” redakcijoj lankėsi iš JAV 

sugrįžęs “atsivertėlis” Alb. Morkus 
- Markevičius. Jis sakosi esąs kupinas 
jėgų ir norįs įsijungti į sovietų oku
puotos Lietuvos visuomeninį gyve
nimą. Ta proga “Tiesa” perspausdi
na jo pasikalbėjimą su komunistinės 
“Laisvės” redaktorium. Alb. Morkus 
“visuomeninių” darbų pagrindiniu už
daviniu laiko knygos išleidimą apie 
Lietuvos laisvinimo veiksnių politi
nes, jo paties žodžiais tariant, “šel
mystes”: Atrodo, kad sugrįžėliui teks 
Įsijungti į komunizmo garbinimą.

KOSTA RIKOS DELEGACIJA
Kosta Rikos parlamentinė delega

cija iš Maskvos buvo atvykusi į Vil
nių. Jos atstovai “Tiesos” puslapiuo
se džiaugiasi industriniais Lietuvos 
laimėjimais, gausiai mechanizuotu že
mės ūkiu, kuris, jų nuomone, pada
ręs didžiulę pažangą. Charakterin
ga, kad kaip tik tomis dienomis Sov. 
Sąjungos atstovai Kanadoje užpirko 
kviečių už rekordinę pusės bilijono 
dolerių suma. Taigi, žemės ūkio me- 
chanizavimas dar nereiškia pažan
gos, kol ūkininkas laikomas kolcho
zinio baudžiauninko vietoje.

SALĖ BE KĖDŽIŲ .
Mažeikių rajono “Alkiškių” kolcho

zo pirm. B. Budinas, pastatydinęs kul
tūros namus, niekur negali gauti kė
džių nusipirkti. Kreipėsi jis į vyriau
siąją tiekimo ir realizavimo valdybą, 
į respublikinį susivienijimą “Lietuvos 
žemės ūkio technika”, į Mažeikių raj- 
koopsąjungą ir į Šiaulių miesto pre
kybos valdybą, tačiau nei viena in
stitucija neįstengia parūpinti 150 kė
džių. Atrodo, B. Budinui, Japonijos 
papročiu, kultūros namų lankytojus 
teks sodinti ant pagalvėlių ir bulvių 
maišų ... —vkst—

PAGERBTU VES. — Visos-Ha- 
miltono lietuvių organizacijas 
rugsėjo 29 d., sekmadienį, prel. 
dr. J. Tadarauskui ruošia pager
bimą sekančia tvarka:

Iškilmingos šv. Mišios 4 vai. 
p.p. Vilniaus Aušros Vartų lietu
vių parapijos bažnyčioje, kurių 
metu pamokslą pasakys prel. J. 
Balkūnas iš Niujorko, , * UJV. UV, | U

' 6 vai. vak. vaišės su menine t tomą etnine grupe. 2. Žydų tautos 
programa Knights of Columbus bendruomenės įsteigtais social, cent- 

i • • _ i . i_____ _____1 • _x _ • vr tt • oci »!• Liti miacfAsalėje; dalyvaus solistai: V. Veri- 
kaitis, J. Liustikaitė, V. žemely- 
tė ir muz. St. Gailevičius.

Pakvietimai gaunami pas visus 
komiteto narius ir organizacijų 
pirmininkus, o sekmadieniais pa
rapijos salėje po 9, 10 ir 11 vai. 
pamaldų.

VA V parapijos k-to pirm.
J. Kšivickas, 491 Dundurn 
St. S., JA 9-9022.

SOLISTĖ GENĖ VASILIAUSKIE
NĖ -VASKAS iš Australijos koncer
tuos Hamiltono skautų rėmėjų rengia
mame vakare spalio 6 d. Katedros 
mergaičių gimnazijos salėje. Pradžia 
6 v. v. Be solistės, dar bus rodomas 
spalvotas filmas iš Čikagos kultūrinio 
lietuvių gyvenimo. Koncerte žadėjo 
dalyvauti ir J. Bačiūnas iš Sodus, 
Mich. . .

Rengėjai kviečia Hamiltono, Toron
to, St. Catharines ir kitų kolonijų lie
tuvius dalyvauti koncerte.

Nurodymai atvažiuojantiems: Va
žiuojant iš vakarų Main St. E., maty
ti didelė aikštė automobiliams prie 
Loblaws krautuvės kairėj pusėj, kur 
reikės sustoti: šalia aikštės graži gim
nazija su įėjimu iš Main gatvės. Va
žiuojant iš rytų, pervažiavus Went
worth St. pavažiuoti 3 blokus iki Tis
dale gatvės ir ja sukti į kairę, o iš 
jos į kairę — automobilių aikštę.

STOVYKLAVIETĖS ĮRENGIMUI 
AUKOJO: $25: SLdBakšys; $20: A. Tu- 
maitis; po $5: E. Lengnikas, J. Januš
kevičius, Alf. Erštikaitis, Jul. Telyčė- 
nas, J. Stanaitis, J. Paškevičius; $3: 
K. Bungarda; po $2: J. Raguckas, A. 
Kybartas, St. Senkus, V. Burdinavičie- 
nė, St. Burdinavičius, Petrūnai; po $1: 
Aid. Matulienė, V. Babeckas.

Nuo vajaus pradžios gauta aukų 
$874,95. Visiems aukojusiems nuošir
dus ačiū. V. P.

ŠALPOS FONDAS IR UNITED AP
PEAL. — Hamiltone jau pradėtas Ka
nadoje plačiai žinomo šalpos organo 
United Appeal pinigų telkimo vajus. 
Ta proga randama reikalo painfor
muoti mūsų visuomenę, kad pr. me
tais šiuo laiku privačiai raštu buvo 
kreiptasi j vietos Un. Appeal įstaigą 
prašant paramos mūsų šalpos Fondui. 
Kiek vėliau šalpos Fondas ten pasiun
tė pajamų-išlaidų sąmatą šiems me
tams. *

Kas sekė United Appeal kasmetinę 
pajamų-išlaidų apyskaitą, galėjo pa
stebėti, kad eilėje kitų išlaidų joje 
yra ir žydų bendruomenės vardas, ku
riai paskiriama vidut. apie $20.000 
paramos kas metai jų tautiečiams ar 
jų soc. įstaigoms paremti. x

Kreipiantis paramos buvo nurody
ta, kad ir lietuviai turi šelpiamųjų 
tautiečių čia, vietoje, ir už Kanados 
ribų, kaip Vokietija, Sibiras ir kitur. 
Duodant paramą tik vienai etninei

grupei, kaip žydų tautas bendruome
nė, daroma diskriminacija kitų etn. 
grupių atžvilgiu, jų tarpe ir lietu
viams, nes jie taip pat turi savo rei
kalingų pašalpos žmonių ir lietuviai 
taip pat kas metai prisideda savo au
komis prie United Appeal įstaigos.

šį pavasarį pakviestiems mūsų Fon
do atstovams į United Appeal įstai
gą buvo paaiškinta maždaug taip:

1. Žydų tautos bendruomenė neskai-

rais naudojasi ir kiti miesto gyvento
jai (žinoma, už atlyginimą. Z. P.), to
dėl jiems parama ir duodama. 3. Jei
gu lietuviai ką nors panašaus turėtų, 
galėtų gauti paramą. 4. Pageidauja
ma, kad pinigai gauti iš Hamiltono 
United Appeal įstaigos, čia būtų ir iš
leisti.

Tokia trumpa santrauka iš pasikal
bėjimo atsilankius minėton įstaigon. 
Kaip matome, tautiniai reikalai nere
miami, nežiūrint, kad tautinės grupės 
kas metai sudeda ir nemažas aukų su
mas. Atrodo, kad remiamai kategori
jai galėtų tikti ir vaikų darželiai, ku
riais naudojasi ir kitos tautos.

Un. Appeal tolimesnis rėmimo klau
simas lietuviams paliekamas individu
aliam sprendimui, šiais metais užpla 
nuota sutelkti lėšų 13 mil. dol. Va
jus numatytas baigti spalio 16 d.

Z. Pulianauskas
VYSK. M. VALANČIAUS šeštad. 

mokykla mokslo metus pradėjo rug
sėjo 14 d. su 178 mokiniais. Į I sky
rių užsiregistravo pirmąją dieną 18 
mokinių, o į IX — 10 mok., iš kurių 
du seniau baigę šeštad. mokyklą. Tė
veliai pasistenkime, kad nė vieno mo
kyklinio amžiaus vaiko šeštadieniais 
neliktų namuose ir visi vyktų į šią 
mokyklą. Pamokos kiekvieną šeštadie
nį prasideda 9.30 vai. ryto ir baigiasi 
1 vai. p.p.

ŠALPOS FONDO KOMITETAS 
vajaus atidarymo proga ruošia didžiulį 
balių — šokių vakarą. Atvyksta De
troito dramos teatras, vadovaujamas 
Z. Arlauskaitės - Mikšienės; vaidins 
“Gatvės vaiką”. Parengimas įvyks 
spalio 19 d. š. F. Komitetas kviečia 
iš anksto visus šiame vajaus atidary
mo baliuje dalyvauti. J. P.

. DRAMOS TEATRAS “AUKURAS” 
jau pradėjo ruošti “Atžalyno” pasta
tymą ir tikisi baigti iki 1964 m. va
sario mėn. 29 d. Darbą labai sunkina 
nevienodos artistų darbo pamainos — 
sunku visiems susirinkti. Artistų yra 
apie 30, bet dar trūksta, ypač iš jau-

PORT ARTHUR-FORT WILLIAM, Ont
LIETUVIAI DALYVAVO 

METINĖJE MIESTŲ PARODOJE 
Seniai bebuvo rašyta iš mūsų padan

gės, nes buvome gerokai užimti dar
bais, tai dabar viską prisiminsime su
glaustai.

STAIGIOS MIRTYS. — Pirmiausia 
tenka prisiminti mūsų nelaimes: stai
giai mirė Valantonis. Yra likęs bro
lis Antanas-Tony Port Arthur, Ont. 
Taip pat staigiai mirė Vincas Vasi
liauskas, 63 mėtų; artimų giminių Ka
nadoje neturėjo. Velionis buvo malo
nus žmogus, dalyvavo lietuvių paren
gimuose.

Tebūnie jiems lengva Kanados že
me. Nuoširdi užuojauta artimiesiems.

šia proga paminėtina, kad žmonės, 
kurie yra čia mirę per paskutiniuo
sius keletą metų, nė vienas nėra pali
kęs testamento, tai ir jų likęs žemiš
kas turtelis atiteko svetimiesiems — 
valdžiai, o kitų palikimas yra gerokai 
sumažėjęs, kol advokatai ir pasitikėji
mo bendrovės per keletą metų tvar
ko. Čia verta paminėti, kad ir kiekvie
nam reikėtų surašyti testamentą. Spe-. 
ciali forma “Will” gaunama knygy
nuose už 25 centus. Galima užpildyti 
pačiam, tik būtinai reikalingi dviejų 
liudininkų parašai ir jų adresai. Jie 
negali būti giminės ir ne iš vienos 
šeimos. Testamento surašymas nieko 
niekam nekenkia ir jeigu ateityje jį 
nori pakeisti kitu, pirmąjį panaikini. 
Plačiau apie tai jau buvo rašyta “Tž”.

A. F. DRUKTENIAI lankėsi Toron
te pas savo artimus bičiulius. Jie abu 
labai patenkinti ir nuoširdžiai dėkingi 
p. Sekoniams, pas kuriuos buvo apsi
stoję, p. Stalioraičiams, p. šileikiams, 
Stellai ir George McKinnon, p. St. Jo
naičiui, p. Urbonams, p. Jonaitienei 
su dukra Vale ir kt. už malonų priė
mimą.

LEONAS DRUKTENIS buvo pasiųs
tas miesto savivaldybės į Kingstono 
universitetą keliom savaitėm' išklausy
ti kurso alkoholizmo klausimu. Jis dir
ba čia socialinį bei šalpos darbą mies
to savivaldybės tarnyboje.

BALYS GIEDRAITIS su žmona ir 
dukra atostogas praleido keliaudamas 
automobiliu ir lankydamas draugus 
bei gimines Toronte, Windsore ir JA 
Valstybėse.

TAUTOS FONDUI pavasarį, gegu
žio mėn., surinkta $ 55. Aukojo: J. 
Prišas $10; po $5: V. Semaška, F. Nor
vydas, B. Kalibatas, E. Jasevičiūtė;
L. Radzevičienė $3, H. Poškus $3. 
J. Erslovas $2, J. Mockus $2. Po $1: 
V. Jokūbauskas, J. Simonaitis, B. Gie
draitis, F. Bagdonas, V. Bačinskas, F. 
Druktenis, S. Matulionis, J. Paukštys, 
F. Ramonas, Marcitas, J. Kriščiūnas, J. 
Danėnas.

Surinkta

nimo 14-18 m. amžiaus. Repeticijoms 
gauta A V parapijos salė. Joje renkasi 
artistai kiekvieno ketvirtadienio vaka
rais. Kas norėtų dalyvauti vaidinime, 
prašom ateiti ketvirtadienį į repetici
ją. Visiems, prisidėjusiems prie šio 
milžiniško darbo, būsime dėkingi.

V. P.
VAJUS TAUTOS NAMAMS 127 sa

vaitėje vėl susilaukė pastiprinimo iŠ 
kaimyninio didžiojo Toronto lietuvių. 
Lingė Petras Toronto Liet. Namuose 
per St. Bakšį įteikė $100 čekį, o Edv. 
Valeška artimoje ateityje pažadėjo ir
gi ateiti nariu su šimtine. Hamiltonie- 
tė p. Naujokienė pažadėjo ateiti LN 
į pagalbą po to, kai jos vyras Jonas 
įteikė LN v-bos p-kui ankščiau žadėtą 
šimtinę grynais. Viso per savaitę va
jus paugo $300 ir pasiekė $123.100. 
Visiems geriesiems tautiečiams, o ypač 
Toronto lietuviams gražiausias mūsų 
ačiū!

Rugsėjo mėn. St. Bakšys vėl pradė
jo aktyviai lankyti tautiečius LN rei
kalais. Jo pastangų dėka per rugsėjo 
I pusę LN gavo $500 grynais, neskai
tant pažadų.

šį penktadienį, rugsėjo 27 d., St. 
Bakšys vėl bus Toronte nuo 9 v. v. 
iki 11 v. v. Toronto Liet. Namuose 
norėtų susitikti su torontiečiais, kurie 
sutiktų padėti kaimyniniam Hamilto
nui mūsų didžiajame lietuviškame 
darbe.

P. Regina rugs. 13 d. ir vėl patiki
no St. Bakšį, kad LN paskolą gaus. 
Tas gali nusitęsti, pasak jo, dar kele
tą savaičių, bet galim jos sulaukti ir 
kiekvieną dieną.

PR. IR F. KRIVINSKAI rugsėjo 
14 d. savo gražioje rezidencijoje bu
vo apstulbinti visai nelaukto savo 
draugų pokšto — jų namų “užpuoli
mo”! Apie 50 jų bičiulų gražiai suor
ganizuotų Gen. Stabingienės ir Alf. 
šilinskio, pasipylė šaligatviu, lydimi 
sunkvežimio, pakrauto stalais, kėdė
mis, valgiais, gėrimais ir dovanomis 
ir po trumpos eisenos pasidarė Krivic
kų namų šeimininkais. Po valandos 
laiko rūsyje esąs svečių kambarys bu
vo paruoštas vaišėms. Kiek vėliau pa
aiškėjo ir p. Krivinskams, kad ši staig
mena — jų vedybinio penkmečio pro
ga. Sukaktuvininkus pasveikino Alb. 
Ripkevičius iš Toronto, pabrėždamas, 
kad panašių staigmenų Toronte nesą; 
šis įvykis patrauklus ir įdomus.

LN vardu šią didžiųjų rėmėjų šei
mą pasveikino St. Bakšys, pateikda
mas iš savo archyvo visą laikraštinę 
medžiagą apie jų praeitį ir jų atlik- 

Taip atrodo laidotuvės okupuoto j Lietuvoj. Fotografuota 1963

pre
var-

įdėto darbo, šiemet nedalyvavom 
mijų varžybose, nes tai perdidelis 
gas. Bet sekančiais metais visvien no
rime daryti parodą su premijų gavi
mu. Tad visus prašytume iš anksto 
kas ką gali padaryti. Premijuotinų da
lykų sąrašas jau atspausdintas knygoj, 
bet per šį mėnesį dar kaiką galėsime 
ir pakeisti.

P. RADZEVIČIAI įsigijo maisto ga
minių krautuvę su visu namu: 61 
Windermere, Port Arthur, Ont., tel. 
DJ 5-3014; pirma gatvė už Corpus 
Christi bažnyčios. Jau pradėjo pre
kiauti rugsėjo 9 d. Linkime geriausio 
pasisekimo.

MŪSŲ STUDENTAI. — B. Giedrai
čio vyr. sūnus pradėjo studijas Lake
head un-te praeitais metais. Už gerą 
mokslą gavo dovaną. Jo jaunesnis bro
lis baigė šiemet gimnaziją ir įstojo į 
tą patį un-tą studijuoti technikos. Jū
ra Mitalaitė. gerai baigė II klasę gim
nazijoj ir gavo nemokamas atostogas 
dviem savaitėm jaunimo stovykloj ar
ti Toronto.

V. Jokubausko vyr. sūnus baigė gim
naziją prieš metus. Lankė universite
tą — mokytojų kolegiją ir dabar pa
skirtas katalikų mokykloj Fort Wil
liam mokytojauti.

A. a. J. Paliulio duktė iš Hawk 
Junction baigė mokytojų kursus ir pa
skirta mokytojauti katalikų mokykloj 
Port Arthur, Ont.

Giedrė Mitalaitė šį rudenį baigs 
gail. seserų mokyklą Toronte. Ten pa
siliks dirbti ligoninėje.

LEONAS BRUŽAS yra paskirtas 
pradžios mokyklos vedėju Fort Wil- 
iiame. Jiems visiems linkime gero pa
sisekimo jų studijose bei darbo rei
kaluose.

IRENAI BRUŽAITEI buvo suruoš
tas didelis priešvestuvinis pobūvis. Ji 
gavo daug gražių ir vertingų dovanų, 
ypač iš savo motinos. Vestuvės įvyko 
rugsėjo mėn. 7 d. Sveikiname jaunuo
sius ir linkime laimės šeimyniniame 
gyvenime. E. J.

ŠALPOS REIKALAI.
Vasario 16 d. gimnazijai S25, šalpai 
$60.25, iš kurių pasiųsta KLB Šalpos 
Fondui S33.25 ir čia vietoje yra su
naudota $27 persiuntimui 6 siuntinių 
Suvalkų trikampiui (vartotus drabu
žius mes patys suaukojome). Siunti
nius jie gavo liepos mėn. ir kaikurie 
parašė laiškus, o ypač jų kaimynai. 
Jie prašo sušelpti drabužiais bei ava
lyne. Drabužių čia jau turime porai 
siuntinių. Reikėtų dar daugiau surink
ti, kad galėtume pasiųsti visiems pra
šantiems.

Dabar jau laikas spalio mėn. daryti 
rinkliavą šalpai. Tikiu, kad centras ir 
vėl duos sutikimą dalį surinktų pini
gų panaudoti siuntiniams išsiųsti. Tad 
labai prašome visų talkos.

IŠVYKO KITUR. — Labai gaila, 
kad išvyko iš mūsų Vytas Semaška su 
žmona Rita ir sūnum, taip pat Felik
sas Norvydas. Jie visi buvo uolūs tal
kininkai mūsų apylinkės reikaluose su 
gražia iniciatyva ir pastangomis. Nuo
širdžiai linkim jiem geriausios sėkmės.

VASAROS IŠVYKOS. — Vasarą tu
rėjome keletą išvykų. Esame dėkingi 
ponioms už talką: p. Druktenienei, p. 
Giedraitienei kaip nuolatinėms šei
mininkėms. Taip pat gail. sės. Stellai 
Giedraitytei-McKinnon, p. Simonaitie- 
nei, p. Kajutienei, p. Bružienei ir kt. 
už talkininkavimą vienu ar kitu būdu.

LIETUVIAI PARODOJ. — Didžiau
sias mūsų darbas buvo parodos su
ruošimas vietinėj metinėj šių metų 
miestų parodoj. Išstatėme 81 ekspo
natą, užimdami gana didelį plotą — 
apie 30 pėdų dvigubo išdėstymo. At
rodė labai gražiai, tikrai lietuviškai ir 
su Lietuvos užrašu, šį darbą atliko 
tik keli asmenys. Reprezentacija sa
vo, Lietuvos krašto buvo tikrai dide
lė ir gera. Paklausiau keletą žmonių 
nuomonės apie parodą. Gavau atsaky
mą — pirmiausia patikę ukrainiečių, 
sekanti lietuvių. Parodos rengėjai — 
Board of Directors atsiuntė gražų pa
dėkos laišką. Tai džiugu ir negaila

PADĖKA
Dėkoju visiems, pagerbusiems velionį JONĄ P ALIULĮ — atsiun- 

tusiems prie jo karsto gėlių, atlankiusiems jį pašarvotą ir palydėju- 
siems į kapines.

Mano ypatinga padėka kun. klebonui P. Ažubaliui už pagerbimą 
velionies bažnyčioje ir palydėjimą j kapines.

Taip pat ypatingą padėką reiškiu p. M. B. Abromaičiams, p. J. I. 
Baltakiams, p. M. Enzinienei, p. Dobrovolskienei už globojimą ir pa
galbą laidojant velionį —

Brolis Bronius ir šeima

Lietuviai pasaulyje
J A Valstybės

JAV LIETUVIU BENDRUOMENES 
c. valdybos pirm. Jonas Jasaitis ir 
sekr. K. Januška, grįždami iš PLB sei
mo Toronte, buvo sustoję Detroite, 
kur turėjo pasitarimus su vietos apy
linkės valdybos atstovais ir lituanis
tinės mokyklos vedėju.

PLB SEIMO METU Toronte KLB 
ir JAV centro valdybos turėjo bendrą 
pasitarimą, kuriame buvo aptarti III 
JAV ir Kanados lietuvių dainų šven
tės rengimo, praėjusios taut, šokių 
šventės, jaunimo ir kiti abiejų kraštų 
bendruomenes liečia klausimai.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
IV tarybos rinkimams pravesti vyr. 
komisiją centro valdyba sudarė Kle- 
velandė: Pr. Karalius — pirm., P. 
Balčiūnas, K. S. Karpius, V. Kaspera- 
vičiūtė ir Z. Peckus — nariai. Komi
sijos adresas: P. Karalius, 3406 Beech
wood Ave., Cleveland 18, Ohio, USA.

ZIGMAS DOMEIKA, Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, 
grįždamas iš PLB seimo, buvo susto
jęs Čikagoje, kur turėjo platų pasita
rimą su JAV LB centro valdybos at
stovais. Z. Domeika pageidavo dides
nės paramos vadovėliais ir kitomis 
knygomis Venezuelos lituanistinėms 
mokykloms. JAV LB centro valdyba 
šį klausimą plačiau nagrinės ir ma
no atitinkamą Kultūros Fondo išleistų 
vadovėlių skaičių perleisti PLB val
dybai, kad ji aprūpintų Pietų Ame
rikos kraštus. KJ

mies-

10 d.

buvęs

KUN. J. KIDYKAS, SJ, išvyko dar
buotis lietuvių tarpe Sao Paulo 
te, Brazilijoje.

VYSK. V. BRIZGYS rugsėjo 
išvyko į Romą.

KUN. J. VAIŠNYS, SJ, 
“Laiškų Lietuviams” redaktorius, iš 
Čikagos atkeltas į Kanadą, Montrealio 
lietuvių Aušros Vartų parapijon.

S. KAŠELIONIS, lietuviškos spau
dos rėmėjas, $50 paaukojo “Draugo” 
vaikų priedui “Tėvynės žvaigždutei”.

tus lietuviškus darbus. Visi trys Kri- 
vinskų šeimos nariai į LN įnešę net 
$1.800.

Puiki ir originali dovana — gra
žus dailininko kanadiečio tapytas pa
veikslas. Linkime Pr. ir F. Krivins- 
kams ilgiausių ir laimingiausių metų, 
o G. ir VI. Stabingiams ir Lidijai bei 
Alf. šilinskams dalyvių vardu reiškia
me gražiausią padėką už šią puikiai 
organizuotą staigmeną ir įdėtą didelį 
darbą. Sk. St.

PADĖKA
Rugsėjo 14 d. didelis būrys mūsų 

bičiulių mums visai net nenujaučiant, 
organizuotai atvyko į mūsų namus su 
dovana, savais valgiais ir gėrimais pa
sveikinti mus 5-kerių metų vedybinės 
sukakties proga.

Kaip vėliau patyrėme, viso šio di
delio paruošimo iniciatoriais ir orga
nizatoriais buvo mūsų gerieji kaimy
nai Genutė ir Vladas Stabingiai ir Li
dija su Alfonsu šilinskai. Jie pirmie
ji pasiėmė suorganizuoti mums taip 
mielą staigmeną, tad pirmoje eilėje 
jiems ir tariame mūsų žemaitišką ir 
suvalkietišką nuoširdų ačiū!

Šia proga reiškiame mūsų gražiau
sią padėką žemiau išvardintiems mū
sų šeimos šventės rengėjams ir da
lyviams: A. ir J. Asmenavičiamš, R. ir 
VI. Bartininkams, E. ir J. Berzinš, St. 
Bakšiui, Aug. ir P. Jakubauskams, 
Virg. ir Alb. Jūraičiams, J. Karaliū
nui, O. Kačinskienei, St. Kačinskui, 
J. Kežinaičiui, Alb. ir Alf. Pilipavi
čiams, Aug. ir Alf. Patamsiams, L. 
Skripkutei, G. Skripkutei, EI. ir Alb. 
Ripkevičiams iš Toronto, O. ir Pov. 
Savickams, Liotei ir J. Toliams, Ane
lei ir St. Urbanavičiams, Ant. Virbic
kui. Br. Galinienei iš Toronto, St. ir 
A. šukaičiams, M. ir J. Zurliams, Jer. 
Žukauskui, Alb. Žukauskui ir K. Žu
kauskui.

Tamstų visų nuoširdus mūsų prisi
minimas suteikė mums tikrai daug ir 
malonaus džiaugsmo ir parodė kad 
mes esame nevieni. Jūsų puiki simbo- 
ninė dovana 
mums mūsų 
ateičiai liks 
simboliu.

šia gražia 
vaišių metu 
siems, o taipgi ir už gražius linkėji
mus ateičiai!

Su giliu dėkingumu — 
Jūsų

Pranutė ir Feliksas Krivinskai

— jūra netik primena 
odisėjišką praeitį, bet ir 
mums gražiu gyvenimo

proga giliai 
oficialiai mus

dėkojame 
sveikinu-

Kitchener. — Jauni vandalai 
padarė $3.000 nuostolių Shantz 
Station mokyklos pastatui. Išdau
žyti langai, išmėtyti suolai, raša
lu aptaškytos sienos, pastato vi
dus užlietas vandeniu. *

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. • 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 vaL — 1 vaL po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.-------------------------- E----------------------------- f JA M51121. MAIN STREET EAST. ROOM 207

DR. PR. DAUDŽVARDIS, mūsų ge
neralinis konsulas Čikagoje, pastebė
jęs, jog “Our Sunday Visitor” straips
nyje “Our Captive Brethren” nepami
nėjo Pabaltijo valstybių, parašė laik
raščio redaktoriui ilgą ir gražiai mo
tyvuotą laišką, išdėstydamas Lietuvos 
ir viso Pabaltijo pavergimo eigą, Sta
lino paktą su Hitleriu ir tX

VAŠINGTONO ŠVENTOVĖS koply
čios prieangyje pastatyta lenta su už
rašu, kad čia iki 1965 m. bus įruošta 
Amerikos lietuvių aukomis Šiluvos 
Dievo Motinos koplyčia.

PROF. H. VARNECKAS jau dau
giau kaip metai profesoriauja Santa 
Fe un-te. Jo specialybė — chemija.

AMERIKOS LIET. GYDYTOJŲ Są
jungos suvažiavime nauju s-gos pirm, 
išrinktas dr. V. Tauras. Už ilgametę 
darbuotę sąjungoje garbės nariais iš
rinkti: dr. S. Biežis, dr. K. Draugelis, 
dr. A. Montvydas, dr. Tumėnienė.

PR. JAKUBAUSKAS širdies prie
puoliu staiga mirę rugsėjo 8 d. Los 
Angeles mieste. Buvo gimęs 1907 m. 
Vilkaviškyje. Amerikoj išgyveno 14 
metų.

KUN. DR. J. VAŠKAS paskirtas 
“Draugo” redaktoriumi ir jau eina sa
vo pareigas.

Prancūzija
E. GALVANAUSKĄ, mūsų žymų 

valstybininką, išvažiavimo iš Mada
gaskaro į Prancūziją išvakarėse išti
ko eismo nelaimė. Važiuojantį moto
rizuotu dviračiu parbloškė pro šalį 
pravažiuojantis automobilis ir sunkiai 
sužeidė visą jo kairiąją kūno pusę. 
Kairioji ranka ir petys — įdėti į gip
są. Tokioje padėtyje jis turės keliauti 
tris savaites, iki pasieks Marseille, 
Prancūzijos uostamiestį.

PRANCŪZIJOJ Šiuo metu gyvena 
1.200 lietuvių. Paryžiuje ir apylinkėse 
susispietę apie 250. -Visus Prancūzijos 
lietuvius apjungia Lietuvių Bendruo
menė savo apylinkėse ir seniūnijose. . 
Įdomu, kad į Bendruomenę mielai įsi
jungė ne tik pokario metų, bet ir se
nosios, 
žmonės.

dar prieškarinės emigracijos

J. PETROŠIUS, dalyvavęs 
PLB Seime, yra nuolatinis ir

KUN. 
Toronte 
vienintelis lietuvis kunigas Prancūzi
joje, kurio parapija yra visa Prancū- 
zi ja. , i

Australija
ADELAIDĖS MENO VARŽYBOSE 

Eisteddfod vietovėje tautinių dainų 
skyriuje dalyvavo ir lietuvaitė M. Pe
čiulienė, konservatorijos studentė. Ji 
dainavo lietuviškai J. Gruodžio kom
ponuotą dainą pagal L. Giros žodžius 
— “Visur tyla”. Iš galimų 100 tašku 
ji surinko 81 ir teisėjas Miss Jean 
Pollock dainininkės meną įvertino pa
žymiu “highly comended”.

ALB SIDNEY apyl. visuot. narių 
susirinkime J. P. Kedžio buvo pasiū
lyta ir susirinkimo priimta rezoliuci
ja komunistų partijos Australijoje už
darymo reikalu. Rezoliucija — pla
čiai motyvuota ir pasiųsta ministeriui 
pirm. Sir Robert Menzies.

SYDNĖJUJE, Blaxland galerijoje, 
atidaryta grafikų darbų paroda, ku
rioje tarp 25 grafikų dalyvauja ir ke
turi lietuviai: V. Ratas su 10 darbų, 
E. Kubbos — 5, A. Šinkūnas — 4, ir 
H. Šalkauskas — 3.

Argentina
ROSARIO LIET. KOLONIJOJE pa

sirodė naujas leidinys “Lietuviai Ar
gentinoje”, kuris bus naujas įnašas į 
Argentinos lietuvių kultūrinį lobyną, 
šį leidinį paruošė ir išleido du lietu
viai idealistai: Jurgis Brizgys, vysk. 
V. Blizgio brblis, ir Jonas Papečkys, 
buvęs Liet. B-nės pirmininkas Rosario 
mieste. .

IG. PADVALSKIS, grįžęs iš PLB 
seimo, savo įspūdžius papasakojo per 
“Laiko” laikraščio sukakties minėji
mą, įvykusį rugsėjo 15 dieną.

A. IR D. PRASAUSKAI rugpjūčio 
pabaigoj iš Argentinos persikėlė į JA 
Valstybes. Paruošė Pr. Al.

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

nemokamai. 
reguliavimo darbai.
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Kultūrinėje veikloje
VYTAUTAS MARIJOŠIUS
- profesorius

Mūsiškis iškilus muzikinio pa
saulio atstovas prof. Vytautas Ma
rijošius profesoriauja Hartfordo, 
Conn., universitete. Čia jis yra 
dirigavimo ir harmonijos fakul
teto dekanas. Be to, jis yra diri
gentas Hartfordo styginio or
kestro.

“The Hartford Times” liepos 
6 d. nr., prieš koncertą, kurį di
rigavo Vyt. Marijošius, įsidėjo il
goką supažindinamąjį straipsnį 
kartu su dirigento nuotrauka ša
lia Mocarto biusto: “Festival 
Conductor Finds Mozart Simple 
and Subtle Too”. Straipsnyje pri
menami dideli europiniai dirigen
tai Salzburge — Bruno Walter, 
Klemens Krauss ir Erick Klei
ber, kurie 1935-1941 m. V. Mari- 
jošių paruošė įsijausti į šio muzi- 
ko-genijaus kūrinius ir juos in
terpretuoti su didele precizija.

Tame pačiame straipsnyje duo
damas ir V. Marijošiaus konden
suotas pasisakymas apie Mocar
tą ir jo muziką. Anot jo, “viskas 
atrodo taip paprasta, taip lengva 
atlikti kol nepamėginama”. Mo-. 
cartas jungiąs tris savybes: vo
kiečio — su tvarkos ir precizijos 
kvalifikacijomis, italo — su plau- trejus metus jam vadovavo, 
kiančiu “bei canto” ir prancūzo 
— su grakščiu patrauklumu.

“The Harford Courant” liepos 
11 d. straipsnyje “Marijošius 
Conductor At Festival” rašė apie 
“guest conductor” ir antrąjį 
“Harford Festival of Music” kon
certą Connecticut General Life 
Insurance Co. rūmų salėje ir lau
ke. Recenzijoj apie dirigentą sa
koma: “Jis išlaiko savo orkes
trantus budrius, žino, kaip pada
ryti, kad orkestras skambėtų ir 
tas skambėjimas kartotųsi; paga
liau jis žino būdus ir priemones,

PARODOS ŽENKLIUKO 
KONKURSAS

Lietuvių dalyvavimas pasaulinėje 
parodoje Niujorke yra neeilinis Įvy
kis, kuris suteiks mums galimybę da
lyvauti tarptautinėje visuomenėje. 
Šiam momentui atžymėti Lietuvių Ko
mitetas Pasaulinei Parodai nori išleis
ti simbolini ženkleli-emblemą. šios 
emblemos paskirtis turės būti dvejo
pa: segtukas-ženklelis ir kaip orna
mentas Įvairiems suvenyrams — vė
liavėlėms, atvirutėms, programoms, 
peleninėms ir pan. šių suvenyrų su
telktos pajamos gerokai sumažintų 
komiteto išlaidas ruošiant lietuvių 
programas bei reprezentacines paro
das. Tam tikslui komitetas skelbia vie
šą ženkliuko-emblemos konkursą. Jo 
sąlygos:

a. Pagrindinis emblemos tikslas — 
ženkliukas-segtukas. Jo pagaminimo 
išlaidom sumažinti pageidaujama 
doti vieną spalvą, nors tautinės 
spalvos būtų priimtinos.

b. Naudojami užrašai turėtų
anglų ir lietuvių ar vien tik anglų kal
ba. Komiteto siūlomas šūkis — ‘Tor 
Free Lithuania u. New York World’s 
Fair 1964/1965 Laisvai • Lietuvai — 
Pasaulinė Paroda New York’e 1964/ 
1965”... Toks bendrinis užrašas tiktų 
visam parodos laikui.

c. Ženkliuko projektas siunčiamas 
modelio ar brėžinio formoj, nurodant 
visus išmatavimus ir siūlomus iškili
mus. Dalyvaujantis konkurse asmuo 
gali pateikti neribotą skaičių projek
tų. Modelio ar brėžinio antrojoj pu
sėj pažymimas pilnas vardas ir antra
šas. Taip pat pridedamas pareiškimas,

nau- 
trys

būti

GRAMERCY SHIPPING COMPANY Į
Įsteigta 1947. Turinti USSR Maskvos Vnešposyltorg leidimą. 
Turinti Dept, of Banking and Insurance (USA) leidimą ir draudimą.

Be muito
dovanos i Sov. Sąjungą: 

automobiliai, siuvamos mašinos, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos ir daug kitų dalykų.

Gardaus maisto 
siuntiniai
GREETINGS “R”, viso $36.75

1 sv. degintos kavos, 1 sv. ka
kavos, 1 sv. šokolado, 2 sv. vi
rimui alyvos, 2 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, 1 sv. sūrio, 2 sv. rū
kyto bekono, 2 sv. rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintu vaisių.

AUGŠTOS KOKYBĖS TEKSTI
LĖS. Reikalaukite mūsų pilno są
rašo.

GRAMERCY, N.Y.
Tel. MU 9-0598118 East 28 th Street, #906, New York 16, N.Y.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių f

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

Už santaupas moka nuo 4Į4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7Vfc%. Už paskolas - morgičius — 6V4%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nuo 4 vai. 30 min.

ir dirigentas
kaip atnešti užtarnautas rožes 
kompozitoriui”.

“Kaip Mocarto interpretato
rius, V. Marijošius yra klasikas 
visame plačiame kelyje ... Ta
čiau tiems, kurie mėgsta sachari- 
nišką Mocartą, Marijošius nebū
tų draugas...”

Po koncerto, kuriame V. Mari
jošius buvo svečiu dirigentu, 
Southeastern Pennsylvania Dis
trict Orchestra vadovas rašo jam 
padėkos laišką, kuriame, be kit
ko, taria: “Ačiū Jums labai, labai 
už tokią nuostabią paslaugą 
mums ir mūsų orkestrui. Jūsų 
buvimas čia paskleidė orumo ir 
žavesio atmosferą, kurios dar nie
kad nebuvo nei mano scenoj nei 
mokykloj”. .

“The Pennsylvania Music As- 
sosiation” yra priėmusi prof. V. 
Mari j ošiu nariu. Išduotame nario 
pažymėjime įrašyta: “Recogni
tion of Superior Musicianship”.

Prof. V. Marijošius yra priė
męs Manchester Civic Orchestra 
kvietimą būti muzikiniu direkto
riumi ir dirigentu 1963-64 m. se
zone. Pasak “Hartford Times”, 
jis būsiąs įpėdiniu John Grube- 
rio, kuris tą orkestrą įsteigė ir

J. Payne tame pačiame laikraš
tyje, paskelbė straipsnį — recen
ziją “Hartford String Orchestra 
In Evening Concert”. Sraipsnio 
autorius sako, kad V., Marijošius 
turi nuostabią koncentraciją ir 
komandinius savumus. Jis esąs 
didelis dirigentas, Įgalinąs klau
sytis muzikos ne tik ausimis, bet 
ir širdimis.

Reikia gėrėtis mūsų tautiečio 
sėkme Amerikoje ir kartu linkė
ti, kad rastų progų pasirodyti ir 
savųjų tautiečių koncertuose.

Pr. Alšėnas

suteikiąs pilnas teises Lietuvių Komi
tetui Pasaulinei Parodai projektą, jei 
bus išrinktas pirmuoju, gaminti, lais
vai pasirinkti medžiagą bei dauginti.

Leidžiant sąlygoms, visi modeliai- 
projektai bus skelbiami spaudoj ar iš
statyti parodos metu. Pageidaujant, 
projekto originalai bus grąžinti tik pa
rodai pasibaigus, o konkursą laimėjęs 
originalas bus įteiktas Čiurlionio ga
lerijai, Lietuvių Archyvui ar pan.

d. Konkurso komisiją sudarys komi
teto atstovai ir kvalifikuoti asmenys, 
kurie bus paskelbti vėliau! Konkursą 
laimėjusiam bus skiriama 100 dolerių 
garbės honoraras, kurio męcenetas 
bus paskelbtas vėliau. Laimėtojui bus 
pranešta raštu.

e. Projektus prašoma siųsti iki 1963 
m. gruodžio 10 d. imtinai dailės sekci
jos atstovei — Emblem c/o Mrs. Hel
en V. Kulber 317 - 84th St. Brooklyn 9, 
New York 11209, USA.

Daugiau automobi
lių nei naujagimių

JAV per metus pagaminama 
virš 7 mil. automobilių, tuo tar
pu gimsta tik virš 4 mil. kūdi
kių. Manoma, kad už 10 metų 
kas metai bus pagaminama po 8 
mil. naujų automobilių. Žinoma, 
automobilių amžius yra žymiai 
trumpesnis, negu žmogaus, tad 
mašinos gyventojų skaičiaus ne
pralenks.

Sov. Sąjungą
PILNAI GARANTUOTAS 
PRISTATYMAS PER DVI 
SAVAITES. PILNAI IŠMOKA
MA — JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 
Gavėjo pasirašytas kvitas.
Kursas: 9 rubliai už $10. Už•
patarnavimą iki $35.00 — $3.50. 
Virš $35.00 — 10%.

Prof. Vytautas Marijošius tarp savo svečių — japonų kompozitorių. A. Jaras

ABSTRAKTINIS MENAS

Tikroji kūryba ar laiko liga?
Belankant meno parodas, ar 

beskaitant atsiliepimus apie jas, 
ar rimtesnius straipsnius šiuo 
klausimu, dažnai buvau privers
tas sustoti ir pagalvoti: ar tai tik
rai augštasis menas, ar tik jo at
plaišos, pasimetusios atskiros da
lys, ar tik pritaikomasis menas, 
bet dėl juoko įstatytas į tikrojo 
meno rėmus ir įgabentas į jo pa
talpas, ar kokios nors kitos, dar 
nežinomos rūšies menas, ar paga
liau jokis menas, o tik išdykauto- 
jų padaryti rezginiai. Kraštutinių 
modernistų parodose matyti be 
dažų aprėminti skudurai, prade
gintomis skylėmis medžiagos ga
balai, visiškai nepaliesti teptuko, 
įvairiai sulankstyti nauji ar nuo 
pasenusių daiktų atlikę geležga
liai, supintos storos ar plonutėlės 
vielos ir t.t.

Dabarties aktualija
Matant panašius eksponatus 

meno kūrinių vietoje, galvojan
čiam žmogui meno klausimas 
tampa vienu aktualiausiųjų šių 
dienų klausimu.

Vieni tokį modernizmą atmeta, 
kiti jį stipriai gina ir perša vi
suomenei. Pastarieji tvirtina, kad 
tai revoliucija ir pažanga. Kitaip 
manančius jie kaltina atsilikimu, 
dvasiniu nusmukimu, nepajėgu
mu kurti bei daryti išradimus.

Dalis ir naujoviškai dirbančių 
yra gana sąžiningi ir atvirai pasi
sako, kad taip dirbant jra dau
giau laisvės, taip lengviau, daug 
greičiau galima padaryti bedaik- 
tį — abstraktinį paveikslą. Sako, 
kad dabar tokia mada ir kad daug 
lengviau galima panašius darbus 
parduoti. Nepaslaptis, kad dabar 
didžiausios sumos yra išleidžia
mos abstraktiniam — mados me
nui. Taigi, menininkas nusilenkia 
pinigui.

Meno reikalaVimai
Menas visada buvo laikotarpių 

dvasios atspindžiu. Dabartinis 
žmogus daug maloniau linksta į 
išdykavimo, negu susikaupimo 
valandas; gilesni vertybių apmąs
tymai jo nevilioja. Ir spauda ma
loniau mini sensacingus, negu di
desnius, vertingesnius, bet ra
miai atliktus darbus. Dabartinis 
žmogus nevengia nusikaltimo, jei
gu jis išeina jam į naudą. Ir pra
eityje, kai visuomenė stokodavo 
kovingesnės dvasios bei augštes- 
nių idealų, ir menininkų darbai 
būdavo tuštesni savo dvasia, nors 
kartais visiškai geri savo forma. 
Ir tada jie būdavo pašiepiami gi
lesnės dvasios žmonių, kad vis te- 
laužo žmogaus kūną nieko į jį 
neįliedami, be- jokios gilesnės 
minties.

Didžiųjų menininkų darbų ver
tę sudaro ne realioji, bet jų su
kurtoji forma ir jos dvasia, iš
reikšta tos formos ribose. Be su
teikimo medžiagai savito charak
terio, be jos sudvasinimo, be da
vimo jai minties ar prasmės, be 
psichologinio momento ir, svar
biausia, be mistiško nuteikimo 
nėra vispusiškai pilno meno kū
rinio. Tikras kūrinys turi daug 
reikalavimų; kartu jis turi būti ir 
naujas, nepamėgdžiojantis kitų, 
anksčiau padarytų darbų. Tai yra 
labai sunkus reikalavimas. Jis yra 
lengviau nugalimas reiškiant dva
sinio gyvenimo momentus, nes 
kūniškosios ar žemiškosios for

Atsiųsta paminėti
Laiškai Lietuviams, nr. 9, rugsėjis. 

Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros žurnalas. Red. Juo
zas Vaišnys, SJ; 2345 W. 56th St., 
Chicago 36, Ill., USA.

Anthony Cekota, AUTOMATION 
AND EDUCATION a way toward 
employment, čekoslovakų žurnalisto 
studijos, atspaustos “Naše Hlasy” 
laikraštyje, vertimas j anglų kalbą. Iš
leido “Litera” spaudos b-vė — 1255 
Queen St. W., Toronto 3.

Vytautas Kavolis, ŽMOGAUS GE
NEZĖ, psichologinė dr. Vinco Kudir
kos studija. Čikagos Liet. Literatūros 
Draugijos leidinys; 1739 South Hals- 
ted St., Chicago 8, Ill., USA; 87 psl. 
Kaina $1.

Dail. DAGYS

kar- 
bei

mos per amžius yra tos pačios ar 
keičiasi labai lėtai, gi dvasia ne
žino ribų ir jos gyvenimas kūry
bai daug platesnis ir gali būti vis 
naujas, kaip pats gyvenimas ir 
kovos būdai už jį yra vis nauji.

Abstraktinis menas naujas?!
Apsirinka tie, kurie sako, kad 

bedaiktis — abstraktinis geomet
rinių formų meno žanras yra 
naujas. Įsižiūrėkite tiktai gerai į 
abstraktų tapybos spalvas, gra
fiškas linijas, į jų išdėstymą 
plokštumose. Tada eikite gilyn į 
istoriją per virtuvių arboritinius 
baldus, sieninius popierius, langų 
bei durų užuolaidas, per visų lai
kų raštuotus drabužius, per iš
margintas bei glazūruotas plytas, 
koklius, grindų plokštes, per me
talo išlankstymus, medžio iš- 
pjaustymus, akmens Iškalimus, 
per visų laikų indus iki žilos se
novės ir jūs daugiausia rasite vi
sur tą patį abstraktinį (geometri
nį) jų išdekoravimo elementą, ku
rį turi ir dabartinės tapybos dro
bės. Tik dabartiniai darbai ' 
tais turi geresnę techniką 
įvairesnius dažus.

Formų grožis
Abstraktininkai pabrėžia _ 

žį. Bet grožis* Bėra būtinas ele
mentas tikrajam menui. Grožis 
būtinas tik pritaikomajam me
nui, taigi papuošalams. Meno te
oretikų yra sakoma, kad menas 
paremtas grožiu turi trumpą am
žių ir labai ribotą teritoriją, nes 
kas vienur, vienais laikais ir vie
niems žmonėms yra gražu, kitur 
bei kitiems ne. Tuo tarpu išreikš
ta kokia nors mintis ar dvasinė 
nuotaika — per amžius pasilieka 
ta pati.

Grožis? Kas jis yra? Sakoma: 
simpatija daro žmogų (net ir 
daiktą) gražiu. Pvz. kartą einu su 
draugu Vokietijoje medžiais ap
sodintu keliu ir sakau jam: gra
žu; jis atsako — jei būtų Lietu
voje, taip. Arba vėl. Kartą atva
žiuoja pas uošvę marti lygiai su
šukuotais plaukais. Po metų ji 
vėl apsilanko, bet jau su garbano
tais. Uošvė tada į ją pažiūrėjusi 
sako: — pernai buvai graži, o da
bar kaip žydė. Išvada aiški: jei 
daroma kaip įprasta; gražu, ki
taip — ne. Tik nešališki eksper
tai gali kalbėti apie formalinę 
kūrinio vertę nepaveikti jų dva
sinės priešingybės, bet tokių la
bai reta. Taigi nei saldus grožis, 
nei grubus bjaurumas nėra bazės 
meno kūriniui. Šie elementai ga
li būti labai šališkai suprantami. 
Daug svarbiau yra formos esteti
ka (bet ir čia galimi neaiškumai).

Pradedant mokykla^ ...

Kėdė — nemokamas priedas.

Didelis 18"x48" 
RAŠOMASIS STALAS

moksleiviui ar studentui

Arborito viršus.

MOHAWK FURNITURE
LTD.

2448 DANFORTH AVENUE 
Telefonas OX. 9-4444

ir
137 RONCESVALLES AVENUE 

Telefonas 537-1442
Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 VJT. iki 9

Abstraktinio meno teoretikai, 
norėdami pagrįsti tuščių spalvų 
ir formų žaismą (nes ir jie žino, 
kad vien grožio neužtenka), su
galvojo nepaprastų jausmų per 
paveikslą perdavimą žiūroviui ir 
egzistavimą nematomų daiktų ar 
būtybių už matomųjų spalvų bei 
linijų. Girdi, jausmas, įlietas į 
paveikslą ir persiduodąs iš jo 

(Nukelta į 7 psl.)

A. a. K. Pakštui atminti

DAUSUVIEČIUI

Tu svajojai taip plačiai, globaliai, 
Savo tautą kėlei tarp tautų!...
Ir išplėsti savo mažai šaliai 
Tu jieškojai žydinčių kraštu ...

Troškai, kad tviskėtų DAUSUVA 
Palmių šlamančių pavėsyj, 
Kur skambėtų ir daina sava, 
Ir smūtkeliai būtų pakelėse ...

O, kad neužželtų tavo pėdos!
Liktu gyvas tavo žodis 
Širdyse, kur tiesų, tikrą kelią . 
Dausuvon parodys.

Janina Narūne

Pakark piršlį, tą melagį!
ALB. BARANAUSKAS

filmo juostose. Tai atliko lietuvis 
filmo profesionalas Paulius Ja- 
siukonis, Yale universiteto tar
nautojas, dirbąs ten filmų skyriu
je. Garsas jau įrašytas, ir filmo 
negatyvas išaiškintas, tereikia la
boratorijose pagaminti patį fil
mą, tinkamą rodymui. Ikišiol P. 
Jasiukonis vertėsi savo lėšomis 
bei pažįstamų ir bendradarbių pa
rama, tačiau tolimesnis darbas 
susijęs su didesnėmis išlaidomis. 
Aukojant savo, kaip profesionalo 
darbą, dar lieka medžiaga, kuri 
gali atsieiti apie pusketvirto 
tūkstančio dolerių, čia jis jau ne
begalės išsiversti be tautiečių pa
ramos. Norima tad šiuo kreiptis į 
JAV ir Kanados lietuvius, pra
šant finansinės pagalbos tokiam 
naudingam projektui įgyvendinti. 

Filmas bus paruoštas tiek lie
tuviškai, tiek ir su angliškais įra
šais bei paaiškinimais. Jo rody
mas užtruks daugiau kaip valan
dą. Šiuo metu juo jau yra pareiš
kę susidomėjimo bent trys ame
rikiečių universitetai. Turint gal- 

(Nukelta Į 6 psl.)

Su vėstančiais orais artinasi ru
duo — vestuvių sezonas Lietuvo
je. Kas neatmena tų priešadven- 
čių, kai seklyčių grindys aima
nuodavo po šokančių padais, kai 
lempos gęsdavo nuo dainavimo! 
Apie ką daugiau ir bekalbėsi ru
deniop, jei ne apie tai, kur daro
ma alus, kieno užsakai baigia išei
ti, pas ką važinėja piršliai...

Štai viena tokia naujiena — 
greitu laiku lietuviškos vestuvės 
su visais papročiais bus parodytos 
čia, šiame žemyne, ir tai ne bet- 
kaip, o ekrane, su muzika, daino
mis, su natūraliomis spalvomis. 
Jas inscenizavo Putname Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserų 
bendrabučio mergaitės, su dide
liu pasisekimu jau nekartą paro
džiusios savajai ir amerikiečių 
publikai. Belieka jų džiaugsmu 
apdovanoti plačiąją visuomenę, 
ypač, kad ir amerikiečiai, ir ka
nadiečiai šiuo metu rodo tokio di
delio dėmesio įvairių tautų pa
pročiams bei liaudies kūrybai.

Su šia mintimi, minėtos lietu
viškos vestuvės jau yra įamžintos

PED. LITUANISTIKOS INSTITU
TAS Čikagoje yra išleidęs eilę veika
lų. Artimiausioje ateityje dar numato
ma išleisti dr. P. Skardžiaus “Lietuvių 
kalbos akcentologiją”, Pr. Pauliukonio 
istorijos metodiką (mecenatas — Liet. 
Tautinis Akademinis Sambūris), D. 
Veličkos konspektinę liet, kalbos me
todiką, V. Liulevičiaus “Pasaulio lie
tuvių istoriją”, dr. P. Joniko “Lietu
vių kalbos fonologiją ir fonetiką”, dr. 
J. Balio “Lietuvių liaudies pasaulė
jautą”. .

PROF. VACL. BIRŽIŠKOS “Alek- 
sandryno” III tomas turėtų išeiti iš 
spaudos apie Naujus Metus. Spausdi
namas M. Morkūno spaustuvėj, Čika
goj. Išėjus šiam tomui — LB Kultū
ros Fondas bus pastatęs vieną didžiau
sių paminklų lituanistikai. III tomas 
prasideda dviem mūsų literatūros šu
lais — Simanu Daukantu ir vysk. M. 
Valančiumi, kurio plati ir Įdomi bio
grafija atskleidžiama labai objektyvio
je šviesoje.

KOMP. BR. BUDRIŪNAS, Los An
geles, Calif., šią vasarą parašė muzi
ką tradicinei skautų vyčių dainai “Bu
dėkime vyčiai”. Šiuo metu B. Budriū- 
nas rašo III-čiajai dainų šventei kan
tatą.

K. BARĖNAS, rašytojas ir “Euro
pos Lietuvio” redaktorius, Britanijoj 
organizuoja išleisti literatūros met
raštį. Leidėjas Nidos Knygų Klubas.

RENGIAMAS KAPITALINIS LEI
DINYS apie pastarojo dvidešimtmečio 
laisvojo pasaulio lietuvių grožinę li
teratūrą. Leidėjas — “Į Laisvę” Fon
das Lietuviškai Kultūrai Ugdyti. Lei
dinys bus pavadintas “Laisvojo Pa
saulio Lietuvių Literatūra 1945-1965. 
Knyga redaguoja K. Bradūnas.

Pr. AL.

KANADOS VALSTYBINĖ BIBLIO
TEKA išsiuntinėjo visoms leidykloms 
priminimą, kad visos knygos, spaus
dintos Kanadoj arba išleistos kanadie
čių leidėjų turi būti atsiųstos ir bi
bliotekai. Pagal įstatymą, leidėjas 
privalo atsiųsti 2 egz. savo lėšomis 
per mėnesį laiko nuo išleidimo da
tos. Leidėjas, nesilaikąs šio įstatymo, 
gali būti baudžiamas pinigine bauda 
iki $25. Leidinius siųsti: Book Depo
sit, National Library of Canada, Pub
lic Archives Building, Ottawa 2, Ont 
Tuo būdu norima surinkti visus leidi
nius, išeinančius Kanadoj ir saugoti 
ateičiai.

DAINŲ ŠVENTĖS repertuaro ko
misijos pirmininku Niujorke išrinktas 
Alg. Kačanauskas, sekr. V. Mamaitis. 
Pirmininkas lankėsi Wilkes Barre, 
Pa, kur su vietiniais chorvedžiais ap
tarė dainų šventės reikalus. Pasitari
me dalyvavo “Dainos” dr-jos pirm. 
Kalnoskas, J. Šiaučiūnas, V. Romanas, 
J. Stankūnas; solistai: I. Stankūnaitė 
ir L. Stukas, “Garso” red. M. Zujus. 
Dar neįsiregistravę chorai kviečiami 
nedelsiant atsiliepti: V. Mamaitis, 209 
Clark Pl., Elizabeth, NJ., USA.

VILNIUJE VALST. GROŽINĖS LI
TERATŪROS LEIDYKLA nutarė iš
leisti JAV rašytojo Theodoro Dreyse- 
rio kūrinius. Leidžiami ir seniau į lie
tuvių k. išversti kūriniai, kaip “Ame
rikoniškoji tragedija” ir kiti. Visų 
Dreyserio raštų rinkinys sudarysiąs 10 
tomų. Vienas pirmųjų kūrinių “Geni
jus”, K. Vairo-Račkausko verstas, pa
sirodė jau seniau.

NESENIAI MASKVOJE ĮVYKU
SIOJE meninės fotografijos parodoje 
— “Septynmetis gyvenime” 20 darbų 
buvo eksponavę ir Lietuvos fotožur
nalistai. Žurnale “Sovetskoje foto” S. 
Fridliandas kritikavo Lietuvos foto
žurnalistus — esą jie dar neišsivadavę 
nuo kameriškumo, smulkių, nereikš
mingų temų. Fridliandas augštai ver
tino sovietinės ELTOS fotokorespon
dento M. Baranausko, “Lit. ir Meno” 
fotokorespondento R. Rakausko ir ki
tų darbus.

R. VOKIETIJOJE, Baltijos kurorte 
Gral-Mueritz, įvykusioje VI Pabaltijo 
šokių jaunimo stovykloje dalyvavo ir 
grupė pavergtos Lietuvos jaunuolių.

VASAROS METU VILNIUJE gas
troliavo visa eilė rusų teatrų: Charko
vo dramos teatras, vėliau atvyko tik 
prieš dešimtmetį įsteigtas Maskvos 
gastrolinis komedijos teatras. To teat
ro vyr. režisoriaus nuomone, Vilnius 
esąs teatrinis miestas, jame susikry
žiuoją kolektyvų keliai. Rugpjūčio 20
d. Vilniuje gastroliavo ir lenkų estra
dos meistrai.

LIETUVOJE IŠLEISTA LITERA
TŪROS KRITIKO J. Lankučio straips
nių knyga “Literatūra ir humanisti
niai idealai. Kritikas bando įrodinėti, 
kad po partijos 22 suvažiavimo Mask
voje lietuvių literatūroje įsivyraujan
ti socialistinio humanizmo dvasia.

BŪDINGĄ SMULKMENĄ savo laiš
ke “Tiesai” 192 nr. paskelbė Valst. 
respub. bibliotekos darbuotojas K. Pa- 
pečkys. Pasirodo, net ir dabar dau
gelis moksleivių ir net studentų, atė
ję į biblioteką, prašo padėti surasti 
knygą kataloge. Daugelis studentų 
dar nemoka iš knygos vaisingai pada
ryti išrašus, pasirinkti Knygą ir t.t.

“TIESA” SPAUSDINA plačiosioms 
masėms skirtų dainų gaidas ir žodžius. 
Paskelbta daina “Bus rytas, diena .. 
muzika Rimv. žigaičio, žodžiai Vacio 
Reimerio. Dainos ketvirtasis posmas 
skamba: “O krašte gimtasis ir bran
gus / Keliai ir darbai nematyti, / Te
bus nuostabus rytojaus žmogus, / Su 
mūsų širdies dalelyte”.

VADOVĖLIAI
Lituanistinėms

MOKYKLOMS
Kregždutė I d. — HI laida $2.25 
Kregždutė II dalis $3.00
Kregždutė III dalis $3.25
Klasės dienynai $0.75
Mokinio pažymėjimas $0.06
Maldaknygė vaikams
“Dievo Vaikas” $1.85

Gaunami:
Spaudos B-vėj “žiburiai” 

941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont., Canada 

ir pas visus lietuviškos spaudos 
platintojus.
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REALTORS

Reikia lėšų ir vaikų

2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8,900 pilna kaina* 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų, {mokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

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

James B. Gilbert Realtor
1495 Kipling Ave. North • Kipling Plaza • Rexdale
ISLINGTON — WESTHAMPTON, $4.000 imokėti, 6 kamb. bungalas, išklo

tas nauju kilimu, labai gražus poilsio kambarys su baru ir žaidimo kam
barys. Viskas turtingai ir skoningai įrengta. Savininkas iškeliamas.

REXDALE — KIPLING, $3.500 įmokėt, 6 kamb. didelis ranch-bungalas. 
Išbaigtas poilsio ir žaidimų kambarys. Prijungtas garažas su priv. įva
žiavimu. Sumažinta kaina skubiam pardavimui.

DIXON RD. — ISLINGTON, $8.000 įmokėti, 3-jų modernių butų — 14 k. 
beveik naujas mūrinis pastatas.Labai gražioje vietoje. Savininkas palie
ka kilimus ir daug kitų priedų. Žema kaina.

JANE — WILSON, $1.000 įmokėti, 6 gražių kamb. bungalas, tik 5 m. se
numo, švarus, rami ir graži aplinkuma, priv. įvažiavimas.

P. MALISAUSKAS
DARBO TEL CH 1-5205 NAMŲ TEL. 741-3124

Didžiausias pasirinkimas bungalovų, namų Westone, Westway, Rexdale, 
Thistletown rajonuose. Vietoje greitas ir sąžiningas patarnavimas. Taip 
pat turime įv. krautuvių, apartamentų, hotelių, motelių, farmų, vasarviečių.

SPORTAS
TARPMIESTINIŲ KLEVELANDAS- 

TORONTAS PIRMENYBIŲ 
REZULTATAI

Jaunių C klasė. Į augštį: J. Astraus
kas, A. Kryžanauskas, R. Petrauskas 
(visi Aušros) 5’%”; rutulys: J. Ast
rauskas, A. Kryžanauskas, R. Petraus
kas 30’9%”; diskas: J. Astrauskas, L. 
Stempužis (ž), J. Vaškevičius (A) 
96’4”; 60 y. kliūtinis: R. Petrauskas, 
Kliorys (ž), Degutis (Ž) 10 sek.; 75 
y.: J. Astrauskas, Stankevičius, R. Pet
rauskas 9:4 sek.; 50x4 estafetė: Pet
rauskas, Vaškevičius, Kryžanauskas, 
Astrauskas 27:5 sek.; į tolį: J. Astraus
kas, R. Petrauskas, A.z Kryžanauskas.

Jaunių D klasė. Beisbolo svied.: A. 
Bielinis (Ž), Stempužis, V. Kaknevi
čius (V) 195’1”; diskas: L. Stempužis, 
A. Kurpevičius (A), A. Cepukas (A) 
94’8”; 50'y.: L. Stempužis, A. Vaiče- 
liūnas (V), A. Petkus (Ž) 7:1 sek.; 
rutulys: L. Stempužis, A. Bielinis, A. 
Cepukas 32’8”; į tolį: L. Stempužis, 
Premeneckas (Ž), V. Kaknevičius 14’ 
2”; į augštį: A. Cepukas, L. Stempužis, 
A. Petkus 4’6”; 50x4 estafetė: Žaibas, 
Aušra, Vytis-Aušra, Aušra II 28:1 sek.

Jaunių E klasė. Į tolį: Premeneckas, 
Plačiakis (V), R. Kaknevičius (V) 
13’11”; į augštį: Premeneckas, R. Kak
nevičius, L. Plačiakis 3’11”; 40 y.: 
Premeneckas, L. Plačiakis, R. Kakne
vičius 5:8 sek.; beisbolo svied.: Pre
meneckas, R. Kaknevičius, S. Stempu
žis 178’5”.

Mergaičių C klasė. Diskas: M. Joku- 
baitytė (Ž), J. Simonaitytė (A), J. 
Ralytė (Ž) 5T6”; rutulys: M. Roma
novaitė, M. Gutauskaitė (A), M. Joku- 
baitytė 28’0”; 50 y.: M. Romanovaitė,
M. Jokubaitytė, M. Gutauskaitė 7:0 
sek.; į tolį: M. Romanovaitė, M. Joku
baitytė, M. Gutauskaitė IS’S”; 75 y. 
kliūtinis: M. Romanovaitė, M. Joku
baitytė, M. Gutauskaitė 9:8; 50x4 es
tafetė: I. Malinauskaitė, V. Juozaitytė, 
M. Gutauskaitė, M. Romanovaitė 28: 
2; Žaibas 29:7.

Mergaičių D klasė. Diskas: I. Jane- 
liūnaitė, V. Juozaitytė, Kairytė (vi
sos Aušros) 5T0; beisbolo svied.: R. 
Kairytė, V. Juozaitytė, R Petronytė 
(visos A) 104’0; 50 y.: L Malinauskai
tė, I. Janeliūnaitė, R. Jokubaitytė (ž) 
6:9 sek.; 50x4 estafetė: I. Janeliūnai
tė, J. Simonaitytė, T. Dubininkaitė, I. 
Malinauskaitė 30:9 sek.; II v. žaibas 
34:2 sek., III v. Aušra II 35:5 sek.

Mergaičių E klasė: Beisbolo svied.: 
E. Giedraitytė, Lr Vasiliauskaitė, D. 
Ralytė (visos žaibo) 103’0; 40 y.:

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų. farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
SWANSEA, $7.000 įmokėti, naujas 8 kambarių, 2 augštų, vand. alyva ap

šildomas namas, mod. virtuvė, garažas, privatus įvažiavimas. $23.500.
SWANSEA, $6.000 įmokėti, 6 kambarių mūro mod. bangaliukas, privatus 

šoninis įvažiavimas. $18.000. Netoli Bloor.
BLOR — DURIE, $4.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių, 2 augštų, 

šoninis privatus įvažiavimas, garažas. $19.000.
GLENLAKE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 5+5kambarių tikras dupleksas. 

Kaina $27.000.
HIGH PARK, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 augštų, 8 kambarių, 2 mod. 

virtuvių. Pirmame ir antrame augšte iš 4 gab. prausyklos. Augštas rū
sys. Vand. apšildomas, 2 mūro nauji garažai, privatus šoninis 9 pėdų 
įvažiavimas. $22.900. Jokio remonto nereikalinga. Tuojau galima užimti.

YONGE — Eglinton, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 metų senumo, 6 
butų apartmentas. Prašoma kaina $55.000. Geras investavimas, metinės 
pajamos $8.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai. 
J, KUDABA Namų telefonai) RU. 3-210S

Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą Ir sąžiningą patarimą

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. J gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

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

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

Giedraitytė, Vasiliauskaitė, V. Gata- 
veckaitė (A) 6:7 sek.; į tolį iš vietos: 
Giedraitytė, Vasiliauskaitė, Sušinskai- 
tė (visos ž) 6’8; į tolį: Giedraitytė, 
Vasiliauskaitė, V. Gataveckaitė 11’ 
10% ”; į augštį: Giedraitytė, N. Ma
čiulytė (S), Vasiliauskaitė 3’7”.

AUŠROS ŽINIOS -
šį šeštadieni 12 vai. Earlscourt sta- 

dijone, Lansdowne — St. Clair kam
pas, bus. pravesta II tarpmiestinių Kle- 
velandas — Torontas lengv. atletikos 
pirmenybių dalis. Varžybos vyks mote
rų, mergaičių B, jaunių A ir jaunių 
B klasėse. Vyrų klasės varžybos bus 
draugiško pobūdžio. Vakare 8 vai. Pri
sikėlimo muzikos studijoje bus sve
čiams bei visiems dalyviams arbatėlė 
ir šokiai.

Krepšinio ir stalo teniso treniruotės: 
mergaitėms antradieniais ir ketvirta
dieniais, berniukams — pirmadieniais 
ir trečiadieniais. Pradedantieji ir jau
nučiai 9-13 m. renkasi tuoj pat po mo
kyklos, vyresnieji — 7 v.v. Iki susi
skirstys komandomis visas treniruotes 
praveda prieš pora mėnesių iš Austra
lijos atvykęs žinomas krepšininkas ir 
treneris Stasys Ginčiauskas.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės Ryerson mo

kyklos salėje — Bathurst ir Dundas— 
tebevyksta sena tvarka — penktadie
niais nuo 7 vai. v. berniukams ir mer
gaitėms; 8.30 v.v. — suaugusiems. No
rintieji žaisti krepšinį berniukų, mer
gaičių, vyrų ir moterų klasėse mielai 
kviečiami į treniruotes.

Klevelando lengv. atletikos varžy
bose tedalyvavo 4 Vyčio lengvatlečiai. 
Dėl staiga pakeistos amžiaus ribos ir 
susisiekimo sunkumų, keletas pajėgių 
Vyčio lengvatlečių nedalyvavo. Be to, 
susilaukta ir keleto nesėkmių. A. Vai- 
čeliūnas varžybų pradžioj susižeidė 
koją; sutemus liko nepravestos kelios 
varžybos — trišuolio, šuolio iš vietos, 
kurios buvo vytiečių stiprybė. Nežiū
rint nesėkmių vytiečiai visuomet bu
vo pirmaujančių eilėse. Berniukų E 
klasėje — iki 10 m. — L. Plačiakis 
40 yd. bėgime laimėjo II vietą (6,0), 
šuolyje į tolį II v. (12-7%), į augštį III 
v. (3-9); R. Kaknevičius 40 yd. bėgi
me buvo III (6,1), šuolyje į tolį III 
(11-5), į augštį II (3-9) "ir sviedinuko 
metime II (167-0). Berniukų D klasėje 
iki 12 m., nežiūrint susižeistos kojos, 
A. Vaičeliūnas 50 yd. bėgime dar iš
plėšė II vietą (7,1) ir sviedinuko me-

Toronto Lietuvių Vaikų Namų vy
resnioji seselė Paulė sukvietė rėmėjas 
ir rėmėjus posėdžio. Dalyvavo 7 as
menys. Ta proga buvo visų pareikštas 
pageidavimas, kad į seselių rėmėjų 
veiklą įsijungtų daugiau lietuvių: vi
siems durys atviros, visi kviečiami. 
LVN yra išaugę į stambią instituciją, 
kurios išlaikymas daug kainuoja, be 
to, yra skola apie $50.000. Ją ankščiau 
ar vėliau reikės išmokėti. Lėšų kau
pimas tebėra pirmaeilis reikalas. To
dėl rėmėjų būrelis š. m. lapkričio 16 
d. ruošia tradicinį fantų bazarą ir šo
kių vakarą. Seselės prašo iš anksto 
visus torontiečius lietuvius paaukoti 
bazarui fantų, kuriuos galima atnešti 
tiesiai pas seseles 57 Sylvan Ave., To
ronto, arba į klebonijas. Be vaikų dar
želio LVN leidžia savo patalpomis pa
sinaudoti ir šiaip jaunimui. Šiokiadie
niais, o ypač savaitgaliais, čia vyksta 
įvairūs susirinkimai ir pramoginiai 
pobūviai. Trūksta pianino. Seselės jį 
planuoja įsigyti, bet geras instrumen-

Ateitininkų žinios

Už surengimą įkurtuvių baliaus <ir už taip gražią dovaną iš 
širdies dėkojame šiems brangiems bičiuliams:

p.p. L. V. Merkeliams, A. D. Baziliauskams, J. J. Karaliams, 
I. K. Prisčeponkoms, V. I. Prisčeponkoms, A. G. Sagevičiams, A. M. 
Seliokams, A. E. šelmiams, H. A. Stepaičiams, A. R. Ulbams, J. N. 
Uogintams, C. J. Valiukams, V. A. žalnieriūnams.

Taip pat nuoširdus ačiū Tėvui Rafaeliui, OFM, už telkimąsi 
pirmą kartą atsilankyti ir už susikaupimo maldą.

Nėra žodžių išreikšti viso to džiaugsmo, tačiau mintimis vi
sados mes pasiliekame su Jumis —

Mindaugas ir Marija šelmiai

PADĖKA
Nuoširdžiausias ačiū už suruoštą staigmeną — Įkur

tuves mūsų namuose: p.p. J. A. Vaškevičiams, J. S. Tumo- 
sams, J. O. Gataveckams, M. P. Šostokams, J. E. Bukšai- 
čiams, J. M. Tamošiūnams, A. I. Ramanauskams, V. L. Pep- 
sevičiams.

Alesė ir Pijus Grigai

MOKSLEIVIŲ SUSIRINKIME pr. 
sekmadienį buvo išrinkta nauja kuo
pos valdyba: Edvardas Puodžiukas, Jū
ratė Ceponkutė, Regina Kryžanauskai- 
tė, Algis Puteris ir Juozas Kvederys. 
Kuopos globėjai: mergaičių — sesuo 
Paulė ir Audronė Kuolaitė, berniukų 
— Vyt. Birieta; visos moksleivių kuo
pos globėjas — V. Kolyčius. Ed. Puo
džiukas įdomiai papasakojo apie pra
ėjusios vasaros stovyklą. Bendri susi
rinkimai bus daromi kas mėnesį, o 
tarp bendrų susirinkimų rinksis at
skirai mergaičių ir berniuku būreliai.

JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ 
BERNIUKŲ susirinkimas — šį sekma
dienį, rugsėjo 29 (L, .4 vai. p.p. Prisi
kėlimo muzikos studijoje. Kviečiami 
visi berniukai 9-12 m. amžiaus buvę ir 
nebuvę ateitininkais.

JAUNUČIAI ATEITININKAI, kurie 
priklausė šv. Jono Kr. parapijoj vei
kiančiam būreliui, ir tie, kurie norėtų 
priklausyti šiais metais, prašomi susi
rinkti ateinantį sekmadenį, rugs. 29 
d., 4 vai. p.p. parapjos salėje. Numa
toma jaunučius padalinti į du būre
lius, todėl kviečiami ir vyresniojo am
žiaus jaunučiai dalyvauti.

JAUNUČIŲ ATEITININKŲ susirin
kimas įvyko rugsėjo 22 d. LV Namuo
se. Dalyvavo 23 mergaitės, vadovavo 
sės. Loreta. Jaunutės at-kės buvo su
pažindintos su naująja LVN vedėja 
sės. M. Paule, kuri tuojau prisidėjo 

Inž. PR. RAZGAITĮ Klevelande, 
jo gimines ir artimuosius, 

mirus a.a. jo tėveliui Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

S. V. Aušrotai,
E. V. Krikščiūnai

Mielai STEFANIJAI BUBELIENEI,
jos šeimai ir artimiesiems, 
mirus mylimam Tėveliui

A. t A. J. ŠIMKUI Bostone, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Birutė ir Teodoras Stanuliai į

time II (183-5). V. Kaknevičius šuoly
je į tolį laimėjo III v. (13-10), šuolyje 
į augštį peršoko 4-0 ir 50 yd. perbėgo 
per 7,4. Estafetiniame bėgime 4x50 
yd., nors ir nedalyvaujant A. Vaičeliū- 
nui, vytiečiai palyginti pasiekė gerą 
pasekmę — 28,4. Čia pirmaisiais atbė
go žaibiečiai — 28,0 ir po jų Aušra — 
28,2. Šiose varžybose dalyvavo gausus 
būrys — apie 80 — lengvatlečių, ta
čiau pačioms varžyboms trūko rūpes
tingo pasiruošimo. A. S.

Parduodamas 50 
akrų tabako ūkis 

su visais pastatais ir įrankiais, 7 
kamb. naujas namas. Taip pat pa
sirinkimas ir įvairių kitų ūkių. 

Skambinti ar rašyti: Mary Slown, 
LE 1-1161, Extra Realty Ltd., 1043 
Bloor St. West, Toronto 4, Ontario. 

tas kainuoja nemažai pinigų- Būtų ge
ra, kad atsirastų geradaris ir paukotų 
tam tikslui reikalingą sumą.

Posėdyje buvo paliestas ir vienas 
nemalonus klausimas. Turime visame 
Toronte pavyzdingiausią vaikų darže
lį, pro kurį kaikurie tautiečiai, lyg ig
noruodami, praeina pro šalį. Kodėl 
taip yra ir kur to reiškinio priežastys? 
Šiais metais bus bandoma išsiaiškinti 
su šeimomis ir jieškoti priemonių tam 
nenormalumui pašalinti. Piniginis rei
kalas neturėtų būti kliūtimi, nes se
selės nepajėgiantiems daro dideles 
nuolaidas. Rimtesnis sunkumas — tai 
didoki atstumai nuo namų iki vaikų 
darželio, kas kartais trukdo pasinau
doti šeimoms seselių patarnavimu. 
Šioje srityje taip pat bus jieškoma 
priemonių, kaip tėvams padėti sutau
pyti laiką. Bet svarbiausia priežastis, 
tai stoka įsisąmoninimo, kad sava lie
tuviška įstaiga duoda vaikui daugiau, 
negu klaidingai įsivaizduojamas kita
taučių pranašumas, kurio iš tikrųjų 
nėra. V. S.

prie dainų ir pamokė šokti “Kalvelį”.
Iš jaunučių at-kių 10 mergaičių per

vesta į jaunesniąsias moksleives at-kes. 
Visos linksmos skirstėsi namo klau
sinėdamos globėją: “Ar kitą sekmadie
nį vėl susirinksime?” Sekantis jaunu
čių susirinkimas įvyks spalio 13 d., 3 
vai. p.p. Kviečiamos ir kitos mergaitės 
nuo 6 metų amžiaus.

Gražus dvidešimtukas jaunesniųjų 
moksleivių ateitininkių pradėjo veik
los sezoną sueiga rugs. 22 d. Jaunes
niųjų moksleivių at-kių būrelis šiemet 
išleidžia 6 nares į vyresniųjų mokslei
vių būrelį: Jūratę Urbonaitę, Onutę 
Rogers, Rūtelę Urbonaitę, Audronę 
Čeponytę, Aldoną Skrupskaitę, Janytę 
Simonaitytę.

Atvyko ir naujų mergaičių. Tikrai 
džiugu, kad atsirado naujų kandidačių, 
norinčių įsijungti į ateitininkių eiles. 
Sveikiname!

TORONTO ATEITININKAI nuošir
džiai dėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie vasaros stovyklos surengimo. Ypa
tinga padėka tenka mus parėmusiem 
lėšomis: šv. Jono Kr. parp. kleb. kun. 
P. Ažubaliui, Prisikėlimo par. kleb. 
Tėvui Placidui, Prisikėlimo katalikių 
moterų skyriui, Prisikėlimo katali
kams vyrams ir tretininkėm, šiais me
tais turėta daugiau išlaidų (simbolinė 
dovana studentam už vadovavimą), to
dėl finansinė parama yra ypatingai 
Įvertinama. Nuoširdus ačiū!

PONIA FLORENCE
. SPĖJA IR NURODO.

Visos jūsų problemos — didelės ar 
mažos, susilauks jos išsprendimo. 
Jei nepatenkintas gyvenimu, kreip
kis j ją. Jokio mokesčio, tik aukos.

TELEFONAS EM 3-9724.

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

visais kelionių reikalais, visame pasau-
• lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

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

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

TORONTO
Buv. PLB valdyba Toronte pr. 

savaitę sukvietė paskutinio posė
džio visus seimo ir Pas. Liet. Die
nų talkininkus. Jame buvo pasi
dalinta praėjusio seimo įspū
džiais, apžvelgti nuveikti darbai 
ir trūkumai. Visi kalbėtojai kon
statavo, kad PLB seimas su visais 
parengimais, pamaldomis, paro
domis buvo sėkmingas, ypač pa
sigėrėta Toronto lietuvių gausiu 
dalyvavimu. Pareikšta pastabų 
ypač dėl nusitęsusio baigiamojo 
koncerto. Dr. J. Sungaila paaiški
no, kad koncertas nusitęsęs dėlto, 
kad visi kviestieji kalbėtojai nesi
laikė jiems skirto laiko. Buv. PL 
B-nės ižd. inž. Cuplinskas patei
kė provizorinę apyskaitą: paja
mų turėta apie $15.000 ir beveik 
tiek pat išlaidų; likutis būsiąs pa
naudotas seimo darbų leidiniui. 
Tai suma, kurią daugiausia sudė
jo torontiečiai lietuviai. Bilietų 
parduota: į literatūros vakarą 
424, į balių Club Kingsway — 
1305, į O’Keefe Centrą — 1727, 
į baigiamąjį banketą — 278. Ne
užmirština, kad dalyvių visur bu
vo daug daugiau nei parduotų bi
lietų; pvz. O’Keefe Centre reikia 
pridėti programos dalyvius — 
daugiau kaip 100, svečius, parei
gūnus, kurie buvo gausūs. Taigi 
2000 dalyvių skaičius nėra per
dėtas.

J. Masionis ir J. Stalioraitis ati
darė naują automobilių pardavi
mo atstovybę. Parduodami Chev
rolet, Oldsmobile automobiliai ir 
Chevrolet sunkvežimiai. Parduo
tuvė yra ant 50 kelio šiapus Bol
ton miestelio, apie 8 mylios į 
šiaurę nuo 7 kelio. Atstovybė pa
vadinta “Albion Motors Ltd.” 
vardu.

B. Saulėnas, anksčiau vertęsis 
statyba, pradeda statybinių me
džiagų prekybą. Home Owners 
Centre — randasi Keele - Dundas 
St. West rajone — 2 Mulock Ave. 
Parduodamos Įvairios namų sta
tybai ir pataisymams reikalingos 
medžiagos.

Naujiesiems lietuviams versli
ninkams, jau turintiems ilgoką 
verslo praktiką, tenka palinkėti 
geros sėkmės, kurią turėtų lydėti 
posakis “savi pas savus”.

Mokyt. I. Cėsnaitė, viešėjusi 
pas savo gimines p. Žmuidzinus, 
išvyko Australijon, kur gyvena 
jos tėvai.

S. P. Širvinskienė, gyv. Brant- 
forde, Ont., teismo nubausta 5 
metų kalėjimo už vyro nužudymą. 
Teismas atsižvelgė į tai, kad vy
ras ją kankinęs ir nelaimės išva
karėse buvo pririšęs kieme prie 
stulpo kelioms valandoms. Nu
baustoji yra nelietuvė ir su savo 
vyru išgyveno 2 metus.

Pr. Kazala, seniau turėjęs eis
mo nelaimę, kurioje žuvo 3 as
menys, teisme rastas kaltas už ne
atsargų važiavimą. Sprendimas 
dar nepaskelbtas.

P. Mališauskas po ilgesnės per
traukos grižo dirbti i nejudomų 
nuosavybių pardavimo Įstaigą 
James B. Gilbert Realtor.

L. G. Odette, konservatorių 
kandidatas Dovercourt apyl., nu
siskundė, kad jo priešininkai nu
plėšę jo rinkiminius plakatus ir 
pareiškė trauksiąs juos teismo at
sakomybėn.

. Pakark piršlį...
(Atkelta iš 5 psl.) 

voje tai, kad šitoks filmas pagar
sintų Lietuvos vardą svetimųjų 
tarpe, jau nekalbant apie jo nau
dingumą mūsų pačių jaunimui! 
supažindinti su senolių papro
čiais, reikia tikėtis, kad ši mintis 
ras atgarsio lietuviškoje visuo
menėje.

Aukas prašoma siųsti P. Jasiu- 
konio bendradarbiui aktoriui Al
gimantui Žemaitaičiui šiuo adre
su: Alg. Žemaitaitis, 523 High
land Ave., Waterbury, Conn., 
USA. Pelnas, jei jo būtų, eis Į 
fondą tolimesniam lietuviškų fil
mų gaminimui. Ar nevertėtų pri
sidėti prie šio naudingo suma
nymo?

VERTINGAS,
ORIGINALUS PIRKINYS 

PARDUODAMA SU NUOSTOLIU. 
$12.000 pilna kaina, žemas imokėji- 
mas. Viena 5% % NHA hipoteka. 
Sis 2-jų miegamųjų kooperatyvinis 
apartamentas yra puikiam stovy, 
kilimai, balkonas. Parduodamas 
$2.000 žemiau savikainos. Savinin
kas apleidžia miestą. Arti New 
Yorkdale Shopping Centre — Bath
urst • Hwy. 401. Skambinti po 6 v.v. 
RU 2-1247.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RUNNYMEDE — BLOOR,
$3.000 įmokėti, 7 kambarių 1 
atskiras namas, naujas šildy- * 
mas, garažas su plačiu įva- ( 
žiavimu, didelis kiemas, ne- < 
toli Bloor, lengvas išsimokė- < 
j imas. Pilna kaina $17.500. < 

SWANSEA — BLOOR, !
Kaina $17300, 6 kambarių, < 
atskiras mūr. namas, 2 vir- ' 
tuvės, garažas, atvira skola. ' 

BERESFORD — BLOOR, '
$2.500 įmokėti, 7 kambarių < 
atskiras namas, naujas aly- 1 
vos šildymas, garažas, didžiu- * 
lis kiemas, viena atvira sko- ( 
la 15 metų. <

ISLINGTON — BLOOR, <
$5.000 įmokėti, gražus 6 k. < 
bungalas, vandens alyvos šil- < 
dymas, užbaigtas recreation < 

t kambarys, garažas su priva- ' 
čiu įvažiavimu, puikus di- J 
d Žiulis kiemas su įvairiais , 
medžiais, namas be skolų. « 

SWANSEA j
Visai naujas gražus 7 kamba- < 
rių atskiras namas, vandens < 
alyvos šildymas, balkonas, < 
garažas su puikiu privačiu ' 
įvažiavimu arti Bloor gatvės. J

HAVELOCK ST., J
10 kambarių atskiras mūri- ' 
nis namas, 2 vonios, garažas , 
su privačiu įvažiavimu, 4 k. < 
pirmame augšte, viena atvira 
skola balansui, netoli parko.

SWANSEA — BLOOR,
Apie $7.000 įmokėti, raupių 
plytų, 7 kambarių, atskiras 
namas, recreation kambarys, ' 
2 vonios, garažas su privačiu 
įvažiavimu, 4 kambariai pir
mame augšte, reikalingas vi
daus dažymo, pirmą kartą 
pardavimui. Viena atvira 
skola balansui.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
$6.000 įmokėti, 11 kambarių , 
atskiras namas, kvadratinis , 
planas, užbaigtas rūsys, van- < 
dens alyvos šildym., garažas ' 
su plačiu įvažiavimu. Atvira 
skola. ’

WELLAND, ONTARIO,
Apie $20.000 įmokėti, benzi- ' 
no stotis, mašinų taisymo < 
dirbtuvė, modemiškas ręsto- < 
tanas, maisto produktų krau- < 
tuvė ir 8 kambarių namas. < 
Benzino parduoda apie 100. ' 
000 galionų metams, metinė ’ 
apyvarta $85.000, labai gera J 
judri vieta, lengvos išsimo- < 
kėjimo sąlygos, reta proga > 
įsigyti puikų nuosavą biznį, < 
neaugšta kaina, skubus par- ' 
davimas.

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

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

t

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS priima užsakymus 
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.
ADVOKATAS-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 dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažų, motelių, įvairių biznių ir tt 

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.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

BLOOR — INDIAN RD. $14.900— 
mūrinis, 6 kambarių namas, mo
derni virtuvė, šildymas karštu 
vandeniu, platus įvahavimas, 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 modem, virtuvės; arti 
Queen gatvės.

Tarime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose Ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičlų.

Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius

PARKDALE RAJONE
$1.500 įmokėti, 12 kambarių 
mūrinis namas. Keturios vir
tuvės. Karšto vandens-gazu 
šildymas. Du garažai. Prašo 
$15.500. Viena skola 10-čiai 
metų.

RUSHOLME DRIVE
$5.000 įmokėti, originalus 
dupleksas po 6 kambarius. 
Du šildymo pečiai, karšto 
vandens alyva. $110 mėnesi
nė nuoma už butą. Prašo 
$24.000.

WESTONE
$8.000 įmokėti, originalus 
3-jų šeimų namas. Du bu
tai po 5 kambarius ir vienas 
butas 4 kambarių. Karšto 
vandens alyvos šildymas. 
$2.640 metinių pajamų iš 
dviejų butų. Prašo $28.500. 
Vienas atviras morgičius 10 
metų.

WELLANDE
$20.000 įmokėti, benzino sto
tis — garažas — restoranas 
ir 8 kambarių gyvenamasis 
namas. Parduodama virš 1OO. 
000 galionų benzino. Bendra 
metinė apyvarta virš $85.000. 
Geras ir moderniai įrengtas 
biznis. Prašo $65.000. Vienas 
morgičius iš 5% 16 metų. 
Vertas dėmesio pirkinys.

BOWLINK ALLEY
$50.000 įmokėti už 14 vie
netų (lanes) bowling biznį 
ir pastatą. Geras šiaurės va
karų rajonas. $34.750 meti
nių pajamų. Prašo $135.000.

VAKARŲ TORONTE
$15.000 įmokėti, puikus 23 
butų apartamentinis pasta
tas. Balkonai, garažai. Karšto 
vandens alyva šildymas. $30. 
000 metinių pajamų. Geras 
pirkinys su mažu įmokėjimu.

KINGSWAY RAJONE
$25.000 įmokėti, 21 butas, 
gražiausiame vakarų Toronto 
rajone prie Royal York ir 
Kingsway. Puikus 10 metų 
senumo pastatas, $28.000 me- 
tin. pajamų. Prašo $185.000. 
Labai gera investacija.

EGLINTON — KENNEDY
$30.000 įmokėti, 29 butų 
naujas pastatas. Balkonai, 
keltuvas, kilimai, recreation 
kambarys, intercome, gara
žai. $38.500 metinių pajamų. 
Prašo $245.000.

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

(prie Lansdowne Ave.) 
Namų telefonas: BE. 3-5996 

DIDELE 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, yra ančių, kalakutų, taip 
pat ūkiui reikalingi įrankiai; pil
na kaina $7.200, įmokėti $3.000. 

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

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

POILSIS IR DARBAS
Willy Hellpach, įžymus vokiečių 

geofizikas, neurologas nustatė, kad 
žmogaus energija gerokai svyruoja 
metų eigoje: kyla ir krinta pagal se
zonus, su didele duobe vidurvasary 
ir kreivės viršūne žiemos metu. Anot 
jo, žmogus savo darbuose dėlto turė
tų atitinkamai planuoti, nes antraip 
gamta gali jam vėliau “keršyti” už 
jos nuostatų nepaisymą ar net lau
žymą.

Deja, moderni civilizacija yra pa
grįsta pramone, taigi mašinų produk
cija. Mašina gi, gaudama alyvos veikia 
vienodu taktu — tiek žiemą, tiek va
sarą, dieną ir naktį. Ir žmonės, kurie 
dirba tom mašinom, negali kitaip, o 
tik derintis prie jų takto, nors tai ne
siderintų su natūraliu ritmu ir eitų 
vėliau sveikatos sąskaiton.

Pagal Hellpachą, žmogaus fizinė 
energija kasmet, maždaug nuo Kalė
dų, smarkiai kyla augštyn iki pat 
balandžio vidurio, o tada, nors jos ei
ga sulėtėja, bet vidury birželio pasie
kia savo zenitą. Po to jau aštriai krin
ta žemyn ir žemiausią lygį pasiekia 
vidury rugpjūčio mėn., po to ji lėtai 
vėl ima kilti augštyn iki Kalėdų. Gi 
nuo Kalėdų, kaip jau žinome, kilimo 
eiga darosi daug stipresnė.

Tuo pačiu gi laiku žmogaus psichi
nė energija turi gerokai skirtingą 
savųjų svyravimų eigą, būtent nuo 
Kalėdų iki balandžio mėn. kyla smar
kiai augštyn, po to krinta aštriai že
myn ir nueina iki savo minimumo vi
dury birželio (tada, kai mūsų fizinė 
energija yra jos viršūnėje), bet kyla 
lėtai nuo rugpjūčio mėn. vidurio.

Nuo rudens iki Kalėdų abi kreivės 
— tiek fizinės, tiek psichinės energi
jos kyla lėtai ir žymiai sustiprėja po 
Kalėdų. Toks esąs natūralus svyravi
mų ritmas ir kas juos laužo, rizikuo
ja iškristi iš šitokio biopsichinio rit
mo su neatitaisoma žala savo sveika
tai ateity. St. Bijūnas

DAUGUMA ŽMONIŲ LINKĘ 
IŠ ANKSTO SMERKTI KITUS
Vienas mūsų skaitytojų atsiuntė 

vertimą vedamojo straipsnio iš “The 
Sault Daily Star”, kuris jį paskelbė 
kiek seniau, bet jo mintys ir nuo
taikos tebėra gyvos ir dabar. Jame 
paliesti neigiami tautybių apibūdi
nimai, kurių vienas taikomas ir lie
tuviams. Tuo netenka stebėtis, nes 
jis ateina iš lenkų. Jis rodo netiek 
lietuvių būdą, kiek lenkų mentali
tetą. Red.

.“Lotyniškas žodis prae reiškia prieš, 
o judicium — sprendimas. Iš to kilęs 
angliškas žodis “prejudice” reiškia iš 
anksto sudarytą nuomonę ar sprendi
mą, palankų ar nepalankų (dažnai pa
starąjį), tikrai neištyrus visų faktų ir 
be jokio rimto pagrindo. Tokia nuo
monė ar sprendimas yra seni kaip ir 
pati žmonija.

Iš senų senovės žmonės turi palin
kimą nepatikėti ar atstumti tuos, ku
riuos jie laiko skirtingais nuo savęs 
dėl rasės, tikybos ar spalvos.

Amerikietis A. A. Roback, kuris 
pradėjo sudarinėti tarptautinio santy
kiavimo žodyną, buvo priverstas pa
keisti jo pavadinimą į “Tarptautinių 
užgauliojimų žodyną”, nes jis nesuge
bėjo rasti nei vienoj kalboj kompli- 
mentinių išsireiškimų kitoms tautoms. 
Jis rado daug užgauliojimų ir pasity
čiojimų.

Regis, prancūzai sako: “Italija yra 
negyvėlių (mirusių) kraštas. Tuo tar
pu italai sako: “Prancūzai daro vis
ką, bet nieko neišmano”. Lenkų prie
žodis sako: “Lietuvis yra kvailas kaip 
kiaulė, gudrus kaip žaltys”. Albanai 
sako: “Pasisveikinęs rankomis su grai
ku. suskaityk savo pirštus”.

Naujai atvykusius imigrantus daug 
kas vadina bendru terminu D. Ps., 
jeigu jie nėra vadinami specifiniais 
vardais, kaip antai: plepiai-rėksniai, 
bukagalviai, gremėzdai ir pan.

JAV pasityčiojimo žodis “kike” var
tojamas žydams pajuokti, “coon” — 
negrams, “spiek” pietų amerikiečiams 
pašiepti ir panašiai.

Šitie įprasti posakiai neva reiškia, 
kad visi nariai tam tikros grupės ar

tautos turi menkaverčių ir netikusių 
bruožų ar savybių. Tačiau tie patys 
bruožai gali būti būdingi daugeliui in
dividų savoje grupėje, bet to nepai
soma arba pateisinama, kad tam tik
ras asmuo yra ekscentrikas. Jeigu 
koks nors individas iš mažumos gru
pės, sakysim, naujai atvykęs imigran
tas, padaro ką nors netinkamo, tuojau 
kyla visų D. Ps. smerkimas, nes esą 
ko kito galima iš jų tikėtis? Visi D. 
Ps. tokie pat ir t.t. Panašios pastabos 
gali būti girdimos veik kasdien ir mū
sų draugiškame mieste.

Jeigu mums kas nors nepatiko, mes 
visi, vienu ar kitu metu, esame už tai 
ką nors kaltinę. Buvo kalti konserva
toriai, liberalai, unijos, miesto tary
ba, žydai, katalikai, gydytojai, komu
nistai arba betkuri grupė, kuriai mes 
patys nepriklausome.

Tokios nuomonės dažniausiai yra su
sidaromos dar beaugant, kai esame 
dar nepajėgūs daryti sprendimus. Vė
liau jie virsta nesąmoningais įsitiki
nimo ar jausmo įpročiais.

Vienintelis būdas nuo šių įpročių 
atsipalaiduoti, tai asmeninis patyri
mas, kuris neabejotinai parodys, kad 
minėti įsitikinimai yra visiškai klai
dingi. Kol to sulauksime, būkime at
sargūs naudodami tuos žodžius”.

MAISTO IR VAISTŲ 
PRIEŽIŪRA

Skaitytojas, pasivadinęs Darbininku, 
paskaitęs “TŽ” 36 nr. Canadian Scene 
paaiškinimą apie maisto ir vaistų prie
žiūrą, teiraujasi papildomų informaci
jų. Jam ypač rūpi klausimas, kaip pi
lietis turi gintis nuo parduodamo ne
švaraus maisto ir vaistų.

Canadian Scene savo atsakymuose 
paaiškina, kad kiekvienoj savivaldybėj 
yra sveikatos pareigūnas — Medical 
Officer, turįs plačias teises pagal 
“Public Health” įstatymą. Jis gali in
spektuoti patalpas, kur maistas laiko
mas, gaminamas, parduodamas. Jo ga
lioje yra šioje srityje daryti atitinka
mus patvarkymus ir net uždrausti par
davinėjimą. Kiekvienas pilietis dėl 
pirkto maisto krautuvėj gali rašyti 
skundą “Food and Drug Directorate, 
Department of National Health and 
Welfare”, Ottawa, Ont. Skundai, liečią 
maistą valgyklose, turi būti nukreipti 
į vietines įstaigas — Board of Health 
arba Medical Officer of Health.

Ankstyvesnis Darbininko klausimas 
buvo persiųstas Canadian Scene įstai
gai, bet ikišiol atsakymas negautas.

Red.

(Atkelta iš 5 psl.) 
žiūrovui, sudaro paveikslo vertę. 
Kas gali įrodyti ar patikrinti kas 
ir kaip ką veikia? Viskas veikia 
mus, ką tik gali pagauti mūsų 
penki pajautimo organai, bet tai 
dar neįgalina tų daiktų (ar jų sa
vumų) pavadinti meno darbais.

Antra. Kokią gi prasmę turi ne
žinomo asmens jausmai kitam 
asmeniui? Dažnai svetimo žmo
gaus jausmai būna nemalonūs ar 
net atstumiantys. Kas panorės 
pvz. gėrėtis kieno nors reiškia
mais jausmais, kai tas prispaudęs 
ausį, sukandęs dantis ar susi
ėmęs pilvą vaitoja? Visai kas ki
ta atkūrimas ar suvaidinimas (pa
mėgdžiojimas) kieno nors jausmų 
išraiškos. Niekas nesižavėtų tik
rojo pajaco kančios jausmais, bet 
visi žavisi aktoriais, sugebančiais 
sukurti kenčiančio žmogaus nuo
taiką. Taigi, ne gamta ar žmogaus 
gyvenimas yra menas, bet retas 
sugebėjimas juos gerai atvaizduo
ti ar perduoti laikomas menu. 
Kam svarbu kieno nors jausmai, 
kurių jis pagautas taškė dažus po 
tėvo, motinos ar mylimosios mir
ties, ar garsu klykė motina nete
kusi savo vaiko?! Menui svarbu 
meistriškas ir charakteringas ko 
nors atvaizdavimas bei sukurta 
situacija (tai kūryba).

Nematomi dalykai 
paveiksluose
O kaip su tais nematomais da

lykais, kurie, girdi, esą paslėpti 
už spalvų, kuriuos reikią pama
tyti, kad suprastum paveikslą ir 
jį pripažintum tikru meno kūri
niu?

Kadaise dail. K. Šklėrius savo 
jauniems studentams, piešian- 
tiems padėtą puodą ir vis norin
tiems ką nors daugiau jame įžiū
rėti, juokaudamas sakydavo: ne
žiūrėkit tik ilgai įsispyrę į vieną 
vietą, taip bežiūrint jums pasiro
dys, kad ten velniai šokinėja ... 
Taigi, abstrakto teoretikai nieko 
naujo nepasako kalbėdami apie 
pamatymą nematomų dalykų. Vi
si gerai žino, kad tik nakties tam
soje baugūs žmogaus jausmai pri
kuria žemiškų ir nežemiškų būty
bių, kurių tuo metu visai ten 
nėra.

tradicinį meną, kiti visai nelaiko 
menu ir sako: jis neseniai pasiro
dė ir greitai vėl pranyks. Mano 
pažiūra į jį yra aiški: abstraktas, 
kaip dekoratyvinis elementas, yra 
senas, kaip šis pasaulis; jis yra 
dabar kiekviename išdekoruota- 
me ir išmargintame daiktely. Jis 
egzistuos ir toliau žmogaus ran
kų išdirbiniuose ir gamtos pri
puolamai padarytose formose, bet 
jis nėra kūryba.

Jei kaikas sako, kad tik ab
straktas yra tikras menas, yra ša
liškas. Aš sutinku, kad buities 
reikmenų dekoravimui jis tikrai 
yra nepakeičiamas ir geriausias 
menas. Ir aš labai nemėgstu pvz. 
briedžio, meškos ar arklio galvos 
ant staltiesės, kilimo ar megzti
nio kupros. Nieko nėra čia tinka
mesnio už dailius abstraktinius 
marginius, mielai patraukiančius 
kiekvieno akį, o jei juos pakeistų 
ryškūs idėjinių ar religinių moty
vų vaizdai, daug kas turėtų nuo 
jų nusigręžti.

> (Bus daugiau)

BUVUSIOS VASAROS STOVYKLOS 
įvertintos bendroje arbatėlėje. Daly
vavo visa eilė vadovų iš Kanados ir 
JAV. Savo pastabas dėstė: v.s. O. Jur
kevičienė iš Čikagos, s. E. Šakienė iš 
Buffalo ir vietiniai vadovai. Be to, P. 
Gvildys ir G. Skrinskas rodė filmus iš 
“Romuvos” stovyklavietės šventinimo 
iškilmių.

RUGSĖJO 22 DIENĄ Mišiomis, ku
rias atnašavo kun. dr. Pr. Gaida, pra
dėtas Šatrijos ir Rambyno tuntų skau
tiškos veiklos sezonas. Pamokslą sakė 
Tėvas Paulius, OFM. Abu tuntai da
lyvavo organizuotai su vėliavomis. Pa
maldos užbaigtos Tautos himnu.

VILKIUKŲ SUEIGA šį šeštadienį, 3 
vai. p.p. skautų būkle. Dalyvauja visos 
trys draugovės.

VISI LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUN- 
GOS NARIAI, per savo vienetų vado
vus sumoka nario mokestį iki lapkri
čio 1 d.

IŠKYLA Į ROMUVĄ organizuojama 
šį šeštadienį. Visi skautai ir tėveliai, 
kurie gali važiuoti, prašomi pranešti 
OX 1-2632 s. V. Rušui. Išvykstama nuo 
Prisikėlimo parapijos 8 vai. ryto. Nu
matomi valymo darbai. F.

Lietuvių studentų žinios

VISŲ RŪSIŲ 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

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Mokslinis menas?
Kartą sekiau ciklą paskaitų 

per televiziją apie modernųjį 
meną. Tas paskaitininkas, norė
damas įrodyti abstrakto, kaip me
no, augštą vertę sugalvojo, kad 
abstrakte, kaip ir geometrijoje, 
yra panašios formos. Jo išvada— 
abstraktas esąs mokslinis menas. 
Toliau jis pastebėjo, kad labai iš
didinta patefono plokštelės ar 
lauko arimų nuotrauka iš lėktu
vo savo charakteriu primena vie
ną abstraktą. Taigi, jo išvada — 
abstraktas yra realistinis menas. 
Atsakymas jam yra trumpas: me
nas nėra nei mokslas, vaizduojan
tis formų tapatybes, nei fotogra
finis gamtos vaizdų perdavimas. 
Menas yra kūryba — įkūnijimas 
išgyventų momentų bei apsireiš
kimų. Menu yra laikoma ir gam
tos atvaizdavimas, jei dailininkas 
sugeba sukurti tinkamą nuotai
ką, savitą formą bei spalvą savo 
emocijų pagalba.

Abstraktas, kaip 
dekoratyvinis elementas
Beveik neįmanoma surasti be

šališkų abstraktinio meno vertin
tojų. Vieni jį kelia augščiau už

OILS LTD. 
AtstovasPirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

NAUJA BENZINO STOTIS - 
GARAŽAS

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

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

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.

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
Teikiama vad. “Road Service” • Darbų įkainavimai nemokami

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

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

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

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Farau<mar*cs 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

International 
Driving School 

WALDI 
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461 
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis trajcvisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir te€4^a« pa
mokos nemokamai.

NAUJA LIET. STUDENTŲ S-GOS 
CENTRO VALDYBA 1963-64 mokslo 
metams jau išrinkta; įeina šeši nariai 
iš Detroito ir vienas iš Čikagos.

Zaparackas Algis—pirm., 4120 Yor- 
ba Linda Drive, Royal Oak, Mich.; Ud- 
rys Arūnas — vicepirm.; Kausteklis 
Petras — ižd.; Bajorūnaitė Giedrė — 
sekr., 16210 Ilene, Detroit, Mich.; Bub- 
lys Algis — užsienio skyr. reikalams; 
Staniulytė Gina — spaudos ir infor
macijos reikalams; Valaitytė Audronė 
— čikagietė — parengimų reikalams; 
“Studentų Gairių” redaktorium pa
kviestas kol. Griškelis Rimantas, 8485 
Dixie Lane, Dearborn 6, Mich.

Visuotinis metinis lietuvių studen
tų suvažiavimas įvyks lapkričio 28 — 
gruodžio 1 d. Niujorke.

G. Staniulytė
PRASIDĖJO MOKSLAS visuose Ka

nados un-tuose ir augšt. mokyklose. 
Lietuvių studentų š.m. bus apie 200: 
Toronte 100, Hamiltone apie 10, Ota
voj apie 10, Londone, Halifakse, Wa
terloo, Windsore, Kingstone, Winni
pege, Edmontone, Vancouvery ir kt. 
po kelis, Montrealyje apie 60. Kelio
lika Kanados lietuvių studijuoja JAV.

STUDENTŲ EKSKURSIJA Į 
STRATFORDĄ, kur vaidinami Šeks
pyro veikalai, rengiama rugsėjo 28 d.

DR. J. GIRNIUS iš Bostono skaitys 
paskaitą Toronto akedemikams spalio 
5 d., šeštadienį, 7.30 v.v., Prisikėlimo 
muzikos studijoj tema “Intelektualo 
drama visuomenėj”. Kviečiami ir stu
dentai.

NAUJIEJI TORONTO UNIVERSI- 
TETO STUDENTAI kviečiami užeiti į 
studentų būstinę 997 College St. Ge
riausia užeiti sekmadieniais po 11 vai. 
pamaldų.

JUOZAS BUKŠAITIS, šiemet baigęs 
Humberside gimnaziją, ketina stoti į 
Kanados karo aviaciją.

ALGIS ŽALIAUSKAS, šiemet bai
gęs Humberside gimnaziją, gavo iš 
JAV sporto organizacijų stipendiją ir 
vyks studijuoti į Ohio un-tą.

MEDICINOS IR DANTŲ GYDYTO
JŲ valdybos ruoštasis pobūvis dr. J. 
Yčo namuose tos profesijos studentam 
praėjo labai sėkmingai. Atsilankė be
veik visi Toronto studentai medikai ir 
odontologai. Iš gydytojų, be v-bos 
pirm. dr. Yčo, dalyvavo: dr. M. Aršti- 
kaitytė-Ulinskienė, dr. St. Pacevičius 
ir dr. Kazlauskienė. Dr. J. Yčas išryš
kino pobūvio tikslą — suvesti visus 
profesionalus į vieną lietuvišką šeimą, 
siekiant bendru darbų įgyvendinimo; 
paaiškino taipgi apie gydytojo profe
siją, principus, etiką ir reikalą būti 
organizuotiems. Dr. St. Pacevičius 
kalbėjo apie Lietuvos medikų gyveni
mą jų laikais.

Parama Albertos 
studentams

Albertos studentams, pagal naują 
studentams remti įstatymą, yra padi
dintos paskolos. Studijuoją medicinos 
ir odontologijos fakultetuose gali da
bar skolintis ligi $700 į metus, iš viso 
ligi $2.500 pilnam kursui baigti. Be 
to, studentai gali prašyti stipendijų ir 
pašalpų. Pašalpos teikiamos nuo $100 
ligi $1.250; priklauso nuo studento 
mokslinio ir finansinio pajėgumo.

1962-63 m. daugiau kaip 7.500 stu
dentų pasinaudojo finansine pagalba. 
Nuo Karalienės Elzbietos Stipendijų 
Fondo įsteigimo 1959 m. balandžio 
mėn. yra išdalinta paskolomis $2.116. 
000 ir stipendijomis bei pašalpomis 
$3.850.000 Albertos studentams.

Teirautis galima Students' Assist
ance Board, Alberta Department of 
Education, Administrative Building, 
Edmonton, Alta. (Can. Scene)

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko- 
jo ir pirko pėdas: $100 Tėvas Barna
bas Mikalauskas, OFM, Niagaros pu
siasalio liet, klebonas. Jis anksčiau bu
vo aukojęs $100. Rangovas Skrebūnas 
jau antrą šimtinę paaukojo. $20: P. 
Lingė; $5: B. Matulevičius, J. Dims- 
kis; $3: A. Arštikonis; $2: A. Medelis, 
J. JurkŠys, K. Kaknevičius, B. Norkus, 
P. Dambrauskas, B. Prakapienė, J. Ša
rūnas. Visiems aukotojams nuoširdus 
skautiškas ačiū.

Iš visur po truputį
Havana. — N. Chruščiovas pa

dovanojo sovietinės gamybos au
tomobilį Kubos diktatoriui Fidel 
Castro.

Pekingas. — Kiniečiai ūkinin
kai verčiami dainuoti: “Saulė te
ka rytuose. Kinija turi Maotse- 
tungą, kuris planuoja gerovę vi
sai liaudžiai. Jis yra liaudies gel
bėtojas”. .. Po tokios dainos pa
sauliui turėtų būti aišku, kodėl 
Mao gina Staliną ir asmenybės 
kultą.

Achenas. — Iš V. Vokietijos 
buvo ištremti 25 jordaniečiai, ku
rie, pasinaudodami turistų vizo
mis, mėgino gauti darbus ir įsi
kurti Vokietijoje.

Londonas. — Britų jūrininkų 
sąjunga reikalauja dar kartą per
žiūrėti 1912 m. nuskendusio lai
vo “Titanic” nelaimės priežastis. 
Jie nori, kad būtų išteisintas jau 
miręs “Californian” laivo kapito
nas Lord. Jam buvo mestas kalti
nimas, kad jis, užuot suteikęs pa
galbą, pasitraukė iš nelaimės vie
tos ir leido nuskęsti 1.513 kelei
vių. Turima naujų įrodymų, jog 
tai būta kito laivo, kuris toje vie
toje ušsiėmė nelegalia žvejyba. 
Kapitonas Lord tvirtino nematęs 
“Titanico” ir nieko nežinojęs 
apie įvykusią nelaimę, nors jam 
tuo metu tekę būti 30 mylių at
stume nuo skęstančio laivo.

Saugus pasikalbėjimas
Žmona ir vyras dirba. Vyras 

turėjo viršvalandžių prieš strei
ką. Jisai skambina žmonai, kad 
dirbs tiek valandų, kiek reikės. 
Per telefoną jis porina jai, šneka
si kaip niekuomet. Staiga žmona 
paklausia:

— Kas yra su tavim? Kai par
eini namo, tai nė žodelio negaliu 
išspaust, o dabar plepi kaip nie
kados!

— O, Julyte! Labai paprastai! 
Aš esu už kelių mylių ir tu su 
lėkšte nepasieksi manęs, nors ir 
užkabintum ją ant telefono vielų!

K. Cin.
Prezidento kambarys

Miami Beach, Floridoj, sezono 
metu yra labai sunku gauti kam
barį viešbučiuose. Vienas vasaro
tojas, apėjęs jų keliolika, paga
liau paklausė vieno viešbučio tar
nautoją:

— Jei valstybės prezidentas at
vyktų čia, ar jam būtų laisvas 
kambarys?

— Žinoma, — atsakė viešbučio 
tarnautojas.

— Tad, leiskite man tą kamba
rį užimti, nes prezidentas neat- 
vyks... . <>t«|

Pietūs be adreso
Ponia Brown taria kaimynui:
— Ar negalėtumėte paimti šį 

pakietėlį ir numesti kur auto
buse?

— Kokiame?
— Vistiek betkokiame. Tai yra 

pietūs mano vyrui, kuris dirba 
miesto autobusų atrastų daiktų 
biure.

Mada ir kelnės
1798 m. vokiečių valdininkams, 

norėjusiems dėvėti ilgas kelnes, 
iš augščiau buvo pasakyta, kad 
tai nepadoru, kad reikią ir toliau 
laikytis trumpų, iki kelių, kelnių 
dėvėjimo.

Parinko Pr. Al.

APDRAUDA
RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
PRANAS BARAUSKAS
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kinija sužlugdė Vengrijos sukilimų?
Komunistinė Kinija sustiprino 

radijo transliacijas užsieniams, 
kuriose puola Sov. Sąjungą. Esą 
Sov. Sąjunga veda savo propagan
dą Kinijos teritorijoje. Tūkstan
čiai kiniečių buvę įvilioti Sov. Są- 
jungon, kur jie apmokomi šnipi
nėjimo darbams. Rusija atšaukė 
visus savo specialistus iš Kinijos. 
Pagal kiniečių radijo pranešimus, 
Kinija, o ne Chruščiovas nutarė 
sužlugdyti Vengrijos sukilimą 
1956 m. Kritišku momentu Niki
ta Chruščiovas norėjęs palikti 
Vengriją ir kapituliuoti, bet ki

niečių komunistų spaudžiamas 
ėmęsis drastiškų priemonių.

Panašūs puolimai girdimi ne 
tik per radiją, bet matomi ir Ki
nijos spaudoje. Maskva retkar
čiais atsikerta ir pagal “Izvesti- 
ją” nesą reikalo ginčysis, nes “ki
niečių komunizmas yra paremtas 
neįgyvendinamais idealais ir tuš
čiais pilvais”.

Sov. Sąjunga iš savo pusės pla
nuoja išmesti visus kiniečių stu
dentus iš savo universitetų ir su
stabdyti traukinį tarp Maskvos ir 
Pekingo, kuriuo gabenama anti- 
sovietinė literatūra iš Kinijos.

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvailes Ave. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvailes) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

namų, 
automobilių, 
baldų ir t.t.

DR. J. MATULIONYTE 
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. 4-4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

TELEVISION-RADIO-H j.p j Service — Dirbtuvė

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

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

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius \ 
Visų rūšių elektros į 

įrengimai ir pataisymai.
TeL RO. 7-9947

24 Humbendew Rd., Toronto.

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 Roncesvailes Avė.)
TEL. LE 5-9130

A. ČIŽIKAS
ALFA RADIO & TV

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

Tel. LE. 1-41SS • <72 Laaadowne Ave.

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

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

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

420 Roncesvailes Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems aklų 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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W
Ro&n 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

Dažai ir sienoms
VAŠKAS,popieris! šepečiai,
TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IŠ VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAL. PATARNAVIMAS
RO. 9-4612

DARBO VALANDOMIS
RO. 9-4131

NAMŲ
RO. 6-7132
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
—Šį sekmadienį vyskupai ren

kasi Romoje antrajai Vatikano 
santarybos sesijai. Nuo sekmadie
nio šv. Mišiose įvedama speciali 
malda į Šv. Dvasią.

— Su dideliu apgailestavimu 
išleidžiame į naują vietą kun. B. 
Pacevičių, į kurį atkreipė dėme
sį Toronto arkivyskupas Ph. Po- 
cock ir paskyrė naujoms parei
goms, atsižvelgdamas į jo darbą 
vyskupijoje per 12 metų. Per tą 
laiką kun. B. Pacevičius daug šir
dies įdėjo į mūsų parapijos gy
venimą, ypač rūpindamasis jauni
mu. Už tai jam priklauso visos 
parapijos padėka. Ir ateityje jis 
bus mielas mūsų parapijos sve
čias. Linkime jam geriausios sėk
mės naujame darbe.

— Jaunimo choro repeticijos— 
penktadieniais 6 v.v. ir šeštadie- 
mais — po šeštad. m-los pamokų. 
Jaunimo chorui vadovaus muz. 
Dalia Skrinskaitė, kuri nuo šio 
rudens dėsto muziką kanadiečių 
kolegijoje.

— Praėjusį ketvirtadienį į šv. 
Kazimiero kolegiją išvyko Matas 
Jarašiūnas. Linkime jam Augš- 
čiausiojo palaimos ir ištvermės.

— Šį ketvirtadienį 10 vai. ryto 
iš par. bažnyčios lietuvių kapi
nėse laidojamas a.a. Edvardas Ja
saitis - Janston. Velionies tėve
liams ir brolio šeimai giliausia 
užuojauta. '

— Prie parapijos Įsteigtas 
moksleivių klubas. Jaunimo klu
bo pobūviai su programa, kurią 
parengs pats jaunimas, vyks kas 
sekmadienį nuo 7 iki 11 vai. v. 

. Klubą globos kun. J. Staškevi
čius. Į pobūvius kviečiamas jau
nimas nuo 13 iki 18 m. amžiaus. 
Pirmasis klubo pobūvis Įvyksta šį 
sekmadienį, rugsėjo 29 d., 7 v.v. 
šv. Jono parapijos salėje. Minėto 
amžiaus kolonijos jaunimą malo
niai kviečiame atsilankyti.

— Šią savaitę par. kunigai lan- 
• ko parapijiečius šiose gatvėse: 
Gorevale, Bellwoods, Claremont, 
Manning ir Palmerston.

— Maloniai prašomi šeštad. 
mokyklos vaikų tėvai dalyvauti 
mokyklos tėvų susirinkime šį sek
madienį 12.15 vai. Prisikėlimo 
par. saleje.

. — Poros paskutiniųjų savaičių
laikotarpyje atnaujinta par. sale 
ir prie jos esą kambariai; išlietas 
cementu privažiavimas i “Tėv. Ži
burius” ir takai apie bažnyčią iš 
kiemo pusės.

— Sergančiam pp. Aušrotų sū
neliui Antanukui suteiktas Su
tvirtinimo sakramentas. Pagarba 
mažojo ligonio tėvams ir artimie
siems, kurie daug širdies parodo 
jųjų brangaus ligonio sunkiose 
valandose. .

— Sutuokta: Arvydas E. Ka
lendra ir Rama M. Aleksaitė; Um
berto Boffo ir Betty Hamburger.

Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas su ponia išvyko keliom die
nom atostogų.

Šalpos grupės “Daina” pirmas 
po vasaros atostogų susirinkimas 
— rugsėjo 29 d., 3 v. p.p., pas na
rę J. Kulikauskienę — 32 Statler 
Ave., tel. BE 3-9692. Visos narės 
ir šalpą remiančios maloniai kvie
čiamos atsilankyti. — Koresp.

Vieną iš šiauliečių sambūrio steigėjų
DR. KLEMENSĄ LIUTKŲ, ' 

sukūrusi lietuvišką šeimos židinį su ‘ 
p-le JULIJA CIRUŠYTE, 

sveikina ir linki laimingo gyvenimo —
/

Šiauliečių sambūris Toronte

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 2-0935 nuo 10 vai. ryto iki 
3 vai. p.p.; vakare nuo 9 vai. vak. iki 11 vai. vak.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lietuvoje mirus jų tėveliui, 

giliai.užjaučiame Leoną ir Praną 
Razgaičius bei jų artimuosius. Mi
šios už velionį bus šį šeštad., rug
sėjo 28 d., 8 vai. ryto.

— Praėjusį sekm., pradėdami 
veiklos metus, skautų Rambyno ir 
Šatrijos tuntai organizuotai ir su 
vėliavomis dalyvavo savo intenci
ja užprašytose Mišiose ir gausiai 
ėjo šv. Komunijos. Tai gražus pa
vyzdys visam kolonijos jaunimui! 
Skautų stovyklavietė dar skolose. 
Kuriems įmanoma, kviečiame pa
gelbėti jas sumažinti.

— Gėrimės savo studentais ir 
skautais, kurie, prieš pradėdami 
veiklos metus, taip gražiai susi
tvarkė ir išsipuošė savo patalpas 
ir būklą. Perleisdama tas patal
pas, parapijos vadovybė net ne
svajojo, kad jos taps tokiu gyvu 
ir mylimu kolonijos jaunimo 
centru.

— Praėjusį sekm. Toronto 
moksleivių ateitininkų kuopa pra
dėjo darbą jų veiklai skirtoje mu
zikos studijoje. Jaunesnieji ir 
jaunučiai at-kai berniukai, kurie 
veikia Prisikėlimo par. globoje 
ir kuriems vadovauja M. Bušins- 
kas, savo darbą pradeda šį sekm., 
4 vai. p.p., taip pat muzikos stu
dijoje.

— Praėjusi sekm. pradėti sek
madieniniai jaunimo pasilinksmi
nimai. Jie bus kas sekmadienį 
7.30 — 10 v.v. Jaunimo organiza
cijų vadovus kviestame pagalvo
ti, ar nebūtų Įmanoma, kad atski
rus vakarus,* net su trumpute kul
tūrine programėle, pravestų jau
nimo organizacijos, kaip studen
tai, skautai, ateitininkai aušrokai 
ir pan. Iš tokių pasilinksminimų 
būtų daugiau naudos, negu iš gry
nų šokių. Iš jaunimo vadovų lau
kiame pasisakymo.

— Par. choro repeticijos: ant
rad., 7.30 v.v. — moterys, ketvir- 
tad., 7.30 v.v. — vyrai. Kviečiame 
dar gausiau Įsijungti i choro ei
les!

—Jaunimo choro repeticija — 
ši penktad., 6.30 v.v. Priimami ir 
nauji choristai nuo 9 m. amžiaus.

— Par. biblioteka veikia kas 
sekmadienį po 10 ir 1 vai. Mišių. 
Prašome grąžinti senokai paimtas 
knygas; kaikurie jas yra išlaikę 
po metus ir daugiau.

— Kitą savaitę par. kunigai 
lankys parapijiečius, gyvenančius 
Rexdale ir Thistletown priemies
čiuose.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
• Į Neringos jaun. jūrų skautes-tus 

primami vaikai nuo 12 m., Į jūrų skau- 
tus-tes — nuo 12 m., ir į jūrų būdžius 
— nuo 18 m., gintares — nuo 16 m.

• Tunto vadovai ir instruktoriai yra 
išlaikę Kanadoje, kaikurie ir Lietuvo
je, jachtų vadų egzaminus ar turi 
“Canadian Power Squadrons” pažymė
jimus. Norintieji susipažinti su jūrų 
skautų užsiėmimais, kviečiami atvykti 
spalio 5 d. Į Ashbridge Bay, 51-mąją 
jūrų skautų bazę. Laikas bus praneštas 
vėliau.

• Jachtos perstatymo darbams jūrų 
skautai ir budžiai paskirstyti Į 4 gru
pes.

• Norintieji Įstoti į jūrų skautes-tus 
ar gauti papildomų žinių teskambina 
tunto adjutantui b.v^l. J. Kuprevičiui 
ME 3-2134. T.

LIETUVIAI ATIDARĖ

NAUJĄ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĘ

ALBION MOTORS...
✓

Chevrolet, Oldsmobile
automobiliai ir CHEVROLET sunkvežimiai
Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai.

Visais automobilių reikalais kreiptis:

JUOZAS STALIORAITIS
R.R. 3, Bolton, Ont.

JONAS MASIONIS
Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.

Šeštad. mokyklos tėvų susirin
kimas — šį sekmadieni maždaug 
12.15 v. p.p. Prisikėlimo salėje. 
Visus tėvelius prašome gausiai 
dalyvauti ir parodyti -dėmesį svar
biam liet, jaunimo mokslinimo ir 
auklėjimo darbui.

Šv. Pranciškaus mokykloje pri
trūkus patalpų, nuo šio šeštadie
nio visas pirmasis skyrius perke
liamas pas seseles Į Toronto Liet. 
Vaikų Namus, 57 Sylvan Ave. Pa
mokų pradžia — 9 vai. ryto. Pir
mojo* skyriaus mokiniai vyksta 
tiesiai į naujas patalpas.

Mokyklos taryba
Memorialinis koncertas velio

nies John Collingwood Read gar
bei rengiamas rugsėjo 29 d., 7.45 
v.v. International Institute, Col
lege St. 709. Dalyvaus eilė meni
ninkų, velionies draugų Įvairių 
tautybių. Ta proga minėtame in
stitute vienas kambarys bus pava
dintas jo vardu ir atžymėtas bron
ziniu Įrašu. Velionis turėjo daug 
bičiulių ir lietuvių tarpe.

įdomi paskaitą. — Pereitą pa
vasari Įsikūrusi' Toronto Liet. 
Akademikų Draugija savo darbo 
sezoną pradeda paskaita. Ją skai
tys žinomasis mūsų filosofas iš 
Bostono dr. J. Girnius. Tema: 
“Intelektualo drama visuomenė
je”. Paskaita Įvyks spalio 5 d., 
šeštadienį, 7.30 vai. vak. Prisikė
limo parapijos muzikos studijoje. 
Visus maloniai kviečiame akty
viai dalyvauti.

L. Akademikų Dr-jos v-ba
Gautas laiškas iš Lietuvos J. 

Čepaičiui, 962 Bloor St. W. Siun
tėjas J. Kaukėnas, Rotušės a. 7
27, Kaunas. Paštas adresato ne
rado. Atsiimti “TŽ” administraci
joje.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

Cigarečių kartonas 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 DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Mckf-nriclrnc — Nylon seamless—reg. $1.00 poralYlOreriSKOS KUJ i nes —spėčiau 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. $16.900 visa kaina, atskiras, originalus '"Duplex” 10 kambarių, 
vandeniu alyva apšildomas, 2 garažai, (mokėti 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 UPĖS. $31.500, 17 kambarių naujas “Triplex*. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 į mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. Įmokėti $10.000.

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

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

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park Ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.

PARDUODAMI

Rinkimai į Ontario parlamentą 
— ši trečiadienį. Visi lietuviai, 
turi teisę, turėtų balsuoti. Kaiku
rie kandidatai yra pastebėję, kad 
daug lietuvių neina balsuoti. Tai 
negarbė visai kolonijai.

Lietuvių Vaikų Namų darželis 
kviečia pasinaudoti šia priešmo
kyklinio auklėjimo Įstaiga ir leis
ti vaikučius nuo 3 iki 6 m. amž. 
Jiems yra speciali programa. 
Taip pat priimami vaikučiai ir pu
sei dienos nuo 8.30 iki 11.15 vai. 
Kreiptis LE 4-5773 arba atsilan
kant 57 Sylvan Ave.

A.a. Edvardas Jasutis-Janston 
mirė rugsėjo 22 d. Western ligo
ninėj po apendicito operacijos, 
susidarius komplikacijoms. Buvo 
19 m. amžiaus, mokėsi Centrai 
Tech, mokykloje. Paliko liūdin
čius: tėvą Kazimierą, motiną Leo
nę, brolį Jurgi ir sužadėtinę Sol- 
tovski. Tėvai atvyko Kanadon 
1927 m. iš Žagarės. Pašarvotas 
Chapel of Bates and Dodds, 
Queen St. W. prie Strachan Ave. 
Laidotuvės — ketvirtadienį 10 v. 
r. iš šv. Jono Kr. bažnyčios lietu
vių kapinėse.

“Latvija-Amerika”, latvių laik
raštis Toronte, Įsidėjo dvi klišes 
iš Pasaulio Lietuvių Dienų — B. 
Murino paveikslą “Pavasario nuo
taika” ir jungtinį “Varpo” ir Ha
miltono A V parapijos chorą.

A. Kalendros — R. Aleksaitės 
jungtuvės Įvyko rugsėjo 21 d. šv. 
Jono Kr. bažnyčioje. Apeigose ir 
vestuviniame pokylyje dalyvavo 
daug giminių ir šeimos bičiulių 
iš JAV ir Kanados. Jaunųjų tėvai 
yra veiklūs Toronto visuomeni
ninkai.
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Protesto laiškai rašytini “Life” 
žurnalo redakcijai, paruošusiai 
specialų nr. apie Sovietų Sąjun
gą. Ten* visai nepaminėta Pabalti
jo okupacija; viskas aprašyta, lyg 
jos nebūtų. Adresas: Editor 
“Life” Magazine, Rockefeller 
Center, New York, N.Y., 10020, 
USA.

Ontario premjerui J. Robarts 
ir Toronto konservatorių kandi
datams i parlamentą buvo su
rengtas priėmimas Royal York 
viešbutyje pr. pirmadienį. Daly
vavo virš 1000 svečių, kalbėjo 
premjeras Robarts, paminėdamas 
konservatorių partijos atsiektus 
laimėjimus per 20 metų valdžio
je; pabrėžė bendradarbiausiąs su 
federacine valdžia kuri partija ją 
besudarytų. Iškėlė visą eilę On
tario parlamento išleistų Įstaty
mų, kaip darbo, socialinėje srity
je,* žmogaus teisių reikaluose ir 
pan. Nepagailėjo kieto žodžio ir 
liberalų partijai, kuri, anot jo, sa
kosi darysianti tą patį, tik geriau. 
Etninei spaudai atstovavo 19 
kviestų atstovų, jų tarpe ir “TŽ” 
koresp. Iš lietuvių matėsi J. Ma
tulionis ir dr. J. Kaškelis.

Išnuomojamas 5 kambarių butas Il-me 
augšte ir 2 kambariai IH-me augšte. 
Jane — Baby Point rajone. Telefonas 
762-8407. ■ .

Naujai dekoruotas 4 metų, 3 miega
mųjų BUNGALAS Scarboro rajone. 
Privatus sodas matomas iš saliono, 
medžiai ir gyvatvorė, arti mokyklų ir 
bažnyčių, ir apsipirkimo. Tik 7 minu
tės iki Hwy. 401. Viena 6% NHA at
vira hipoteka. Pilna kaina $15.800. 
Mėnesiniai mokėjimai įskaitant ir nuo
savybės mokesčius $113.00. Telefonas 
2844565.

High Park rajone išnuomojami 3 šva
rūs kambariai ir virtuvė be baldų, II 
augšte. Yra elektrinė plyta, garažas. 
Skambinti kasdien nuo 8 v. ryto iki 3 
vai. p.p., šeštadienį — visa diena. Tel. 
RO 94291. <
ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba
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

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

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.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito ttf ITAC” 
Kooperatyve Lf IA4O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Ui depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,25%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, nž 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 iM 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.

MONTREAL. Que
Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Primenama parapijiečiams, 

kad ateinantį šeštadienį — rugsė
jo 28, 8 vai. vak. parapijos salėje 
ruošiama grybų vakarienė, į ku
rią visi kviečiami.

— Dr. V. Kudirkos šeštad. mo
kykla, pradėdama mokslo metus, 
dalyvavo šv. Kazimiero bažnyčio
je organizuotai. Susirinko apie 50 
mokinių. Ta proga klebonas kun. 
dr. F. Jucevičius pasakė labai 
reikšmingą pamokslą, ypač įsidė
mėtiną tėveliams. E. N.
Aušros Vartų parapijos žinios
— AV mokyklų mokslo pradžia 

ir registracija prasideda šio mėn. 
28 d. įprastose patalpose ir įpras
tu laiku.

— Daugelis tėvų norėtų, kad 
jų vaikučiai gražiai lietuviškai 
kalbėtų ir kartu būtų paruošti 
pirmajam mokyklos skyriui. Ne- 
bedelskite, bet registruokite vai
kučius į Lietuvių Vaikų Darželį. 
Daugiau informacijų gausite pa
skambinę 766-9397.

— Marijos sambūrio susirinki
mas įvyko rugsėjo 22 d. seselių 
vienuolyne.

— Vėlinių vokelius gausite šią 
savaitę. Malonėkite jais pasinau
doti, prisimindami savo mirusius 
artimuosius sudėtinėse šv. Mišio
se Vėlinių proga arba atskirai.

— NMP seserų rėmėjai lapkri
čio 3 d. rengia bazarą. Visi mūsų

Moderniuosius šokius Toronto 
un-to fizinio auklėjimo skyriuje 
dėsto J. Kvietytė, dabar pakelta i 
lektores. Jos kursą lanko 300 stu
denčių, besiruošiančių būti gim- 
nostikos mokytojomis. Be to, ji 
yra YM-YWHA draugijos mokyk
los moderniųjų šokių skyriaus ve
dėja. Tai hebrajų vadovaujama 
įstaiga, tačiau 60% jos mokyto
jų bei tarnautojų yra kitų tauty
bių. Jos mokykloje Spadina — 
Bloor gt. yra Įvairių kursų, ku
riais naudojasi visokių tautybių 
žmonės ir Įvairaus amžiaus. Yra 
ir viena kita lietuvaitė. Kas domi
si moderniuoju šokiu, gali kreip
tis i J. Kvietytę tel. LE 3-1029.

United Appeal—jungtinė rink
liava Toronto labdaros Įstaigoms 
remti bei išlaikyti prasidėjo rug
sėjo 23 d. Vyriausias vajaus vado
vas — J. D. King, vienas Ford 
Motor Co. direktorių. Užsimota 
surinkti $9 mil. United Appeal 
remia ir International Institute, 
kuris rūpinasi naujųjų ateivių 
kultūriniais reikalais. Pagal UA 
biuletenį, lietuviams tame insti
tute atstovauja J. R. Simanavi
čius. -

PADĖKA
Nors keliais žodžiais noriu pareikšti 

gilų dėkingumą Lietuvių Vaikų Na
mų Rėmėjams už darnų ir gražų ben
dradarbiavimą bei pasiaukojimą, už 
suruoštas išleistuves, gausias dovanas 
ir aukas.

Didi padėka tenka gerb. svečiams: 
gen. konsului dr. J. žmuidzinui, dr. 
J. Sungailai, “Tž” red. kun. dr. Pr. 
Gaidai, J. R. Simanavičiui, gerbia
miems klebonams — kun. P. Ažuba
liui ir Tėvui Placidui, OFM, ateitinin
kų sendraugių pirm. V. Kolyčiui, 
moksleivėms at-kėms, skautams ir jų 
atstovui Vyt. Skrinskui, K. Liet. Ka
talikių Moterų Draugijos centro val
dybai ir jos atstovei Z. Daugvainienei, 
Maironio šeštad. mokyklos vedėjui J. 
Andruliui, tėvų komiteto pirmininkui 
p. šeškui ir visoms kitoms organizaci
joms bei jų atstovams, pavieniams 
asmenims bei šeimoms už tartą gražų 
atsisveikinimo žodį bei suteiktas do
vanas.

Atsidėkodama už Jūsų gerumą, pra
šau Viešpatį gausiai atsilyginti vi
siems, kurie dėl Jo vardo daro mums 
gera.

Su giliu dėkingumu Jūsų Kristuje, 
Sesuo M. Margarita 

Montrealis

District Estate
Brokers

Montreal Real Estate Board Nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS 

P. ADAMONIS — RA 2-4735 
P. JASUTIS
M. ROTH 

— LA 2-7879
— RE 7-9353

kolonijos lietuviai prašomi prisi
dėti fantais. Siųskite seselių ad
resu: 1450 de Seve, Montreal 20, 
PQ-

— Šią savaitę bus aplankytos 
Jacques-Cartier, Longueuil ir ki
tos dešiniojo šv. Lauryno upės 
kranto vietovės. Lankys kunigai: 
St. Kulbis ir L. Zaremba.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliavoje surinkta $315.

Place des Arts “La Grande Sal
le” oficialiai buvo atidaryta pr. 
šeštadienį Montrealio simfoninio 
orkestro koncertu. Tai seniai 
Montrealyje lauktas Įvykis, nes 
iki šiol neturėta geresnės salės 
koncertams; buvo naudojamos 
mokyklų, kareivinių ir net spor
to salės. Place des Arts yra ult- 
ramodernus $20 mil. pastatas, pa
čiame miesto centre, kuris pri-, 
lygsta Toronto O’Keefe’s ir Van
kuverio panašiems centrams. Ati
daryme dalyvavo Kvebeko min. 
pirm. Jean Lessage ir daug kitų 
Įžymybių. Bilietai Į koncertą sie
kė $100; vėliau bilietai bus tarp 
$2.50 — $5. Salėje telpa 2990 
klausytojų, tinka operų ir baletų 
pastatymui. Neapsieita ir be ne^ 
susipratimų. Dėl unijų trukdymų 
buvo bijomasi, kad salė nebus lai
ku užbaigta, o atidarymo naktį 
Kvebeko separatistai, vad. savo 
laiku iš federacinės tarnybos pa
šalinto dr. Chapute, triukšmingai 
demonstravo. Demonstrantai ma
no, kad Place des Arts vadovy
bėje vyrauja angliškosios mažu
mos elementas. Demonstrantų 
buvo apie 350, policija 15 iš jų 
suėmė.

Dail. Kasiulio, gyv, Paryžiuje, 
du darbai yra išstatyti Montreal 
Gallery 1446 Sherbrooke St. W., 
kur šiuo laiku vyksta europiečių 
dailininkų paroda, pavadinta 
“European Paintings”. Džiaugia
mės matydami savo tautieti tarp 
rinktinių Europos menininkų.

Dail. Anast. ir Ant. Tamošai
čiai iš Kingstono ir dail. J. Rač- 
kus iš. Toronto pr. savaitgalį lan
kėsi Montrealyje pakviesti Į vie
nos svetimtautės parodos atidary
mą “Museum of Fine Arts” pa
talpose. Ta pačia proga dailinin
kai šeštadienį aplankė ir kitas 
Montrealio meno galerijas, pažįs
tamus, o sekmadienio rytą grįžda
mi namo užsuko i Otavos meno 
galeriją. Dail. A.* Tamošaitienė 
buvo ką tik grįžusi iš Los Ange
les, Kalifornijoje, kurios paroda 
turėjo gražų pasisekimą. Tai ant
ra A. Tamošaitienės paroda šiais 
metais. Dail. A. Tamošaitis ren
giasi savo parodai Čikagoje, Čiur
lionio meno galerijoj. Džiaugia
mės dail. Tamošaičių darbingu
mu bei energija ir linkime ge
riausios sėkmės.

Pianistas K. ir D. Smilgevičiai 
savo namuose turi turbūt didžiau
sią Montrealio lietuvių tarpe me
no paveikslų rinkinį. Tai daugiau- 
šia lietuvių dailininkų kuriniai, 
ne tik Kanadoj ir JAV gyvenan
čių dailininkų darbai, bet net iš 
tolimosios P. Afrikos ir Europos- 
atkeliavę. Smilgevičių meilę me
nui geriausiai gal parodo vienas 
paveikslas, atsivežtas iš Kauno 
per karo audras. “Čia daugiau pa
veikslų, kaip paskutinėj Lietuvių 
Dienu parodoj Toronte”, pastebėk 
jo viešnia, apžiūrėjusi Smilgevi
čių rinkinį. Pastaba primena 
Montrealy kursuojančias kalbas, 
kad Toronto paroda buvusi blan
ki ir negausi. Kaip ten buvo, gal 
išgirsime apie tai sęaudoj, o pia
nistą K. Smilgevičių ir ponią 
sveikiname sukaupus savo na
muose tokį gražų ir brangų lietu
višką meno rinkinį, -v-

Tik tvirtai patys tikėdami 
Lietuvos laisvės atgavimu ir 
aukodami įtikinsime ir kitus.

Remk TAUTOS FONDO 
darbą! . •

Torontas. — Humane Society 
1962 m. surado namus 5.394 šu
nims, katėms ir kitiems nami
niams gyvuliams. Inspektoriai 
tarnybos metu padarė 95.000 
mylių.
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Royal Globe - 
London-Lancashire

APDRAUDŽIAMA: .
Gaisro atveju
Automobilių nelaimės atveju 
Garantijos (Bonds) atveju 
Nelaimingų atsitikimų atveju 
Nuomų nustojimo ar prekybos su
trukdymo atveju
Vagystės, stiklų sudužimo, Įvairių 
mašinų naudojimo atveju 
Asmeninių nelaimingų atsitikimų 
atveju.

Nėra apdraudos, kurios Royal Insur
ance Co. Ltd. negalėtų duoti.

ATSTOVAS: — . .

Adomonis 
Insurance Agency 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

G. RUKŠĖNAS — 768-8640 
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