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Saitai ir laisvė
Sovietų satelitinių kraštų žmonės, atsidūrę išeivijoj, savo sai

tus su gimtaisiais kraštais yra jau gerokai atstatę. Ypač praėjusią 
vasarą buvo pajustas didesnis laisvumas, ir geležinė uždanga šiek 
tiek prasiskleidė. Kitokioj situacijoj tebėra pabaltiečiai. Jų gim
tieji kraštai nėra satelitai, o visiškai okupuotos valstybės, kurios 
nors ir yra vadinamos “tarybinėmis respublikomis”, bet faktiškai 
rusų pavergtos ir padarytos pajūrio provincijomis. Išeivijos sai
tai su jomis tebėra kalėjimiški. Apie juos buvo daug rašyta, daug 
sielotasi, bet beveik nieko apčiuopiamo nepasiekta. Viena tautos 
dalis yra vienoj Atlanto pusėj, kita antroj. Ir viena, ir kita pusė 
trokšta natūralių saitų. Likusiems tautiečiams Lietuvoje rūpi sa
vieji užjūriuose, o išeiviams — tėvynėje vargstą ir didvyriškai 
kenčią broliai. Tas dvi dalis skiria ne Atlantas, o imperialistinė 
rusų galybė, prisidengusi mesijaniška komunizmo skraiste. Tai 
Rytų imperializmas, užsimojęs palaidoti Vakarų imperializmą. 
Pastarasis palengva trupa, o pirmasis tebežvangina ginklais ir 
grasina, nors viduje jau ima atsiverti plyšiai, kurie gali būti jam 
fatališki. Jei kiti vakariečių kraštai raudonojo imperializmo grės
mę jaučia tik iš tolo ir ja nelabai tiki, tai Lietuva jau beveik 
ketvirtį šimtmečio kenčia pačios grėsmės viduje.

Taigi, abi tautos dalis skiria imperializmas, kurio subyrėjimo 
procesas gali būti ilgas. Mūsų gyvenimas, kad ir labai narsiai be
silaikytume, eina vakarop. Suprantamas tad išeivijos noras atsta
tyti karo ir okupacijos nukirstus saitus. Tiesa, šiokie tokie saitai 
yra, bet jie tokie skurdūs, kad laisvojo pasaulio žmogui sunku ir 
įsivaizduoti. Oficialių sovietinių pareigūnų skatinami ryšiai per 
“Tėvynės Balsą”, per dabar pasirodžiusi Vokietijoj “Nemuno 
Kraštą” toliau kompartijos žmonių beveik nesiekia. Jų ratas toks 
siauras, kad vargu ar pateisina išlaidas. Bendrauti išeivijos par
tiečiams su Lietuvos partiečiais kelias jau seniai laisvas. Komu
nistiniai išeivių laikraščiai taip pat įsileidžiami. Bet tai toli gražu 
nepaliečia išeivijos masių. Kaikurie mūsų tautiečiai iš nekantru
mo ėmė organizuoti išeivijoj šiokias tokias grupes, manydami, 
kad tuo būdu pralauš raudonojo imperializmo duris. Viena jų 
taip toli nuėjo, kad pirmoj eilėj pastatė saitus su okupuota Lie
tuva, o kovą už jos laisvę paliko nuošaly. Girdi, vistiek mūsų ko
va nesėkminga, beviltiška, palikim tad ją galingiesiems, o mes 
rūpinkimės lietuvybe, atremta į saitus su gimtuoju kraštu. Pana
šia linkme suka ir paskiri asmenys, kuriems pirmoj eilėj rūpi 
betkokia kaina atstatyti ryšius su Lietuva ir joje jieškoti atspa
ros savo išeiviniam gyvenimui. Pastarasis jiems pasidaręs dvasiš
kai - kultūriškai skurdus, ir todėl reikią jieškoti atgaivos tėvynėje.

Deja, tos grupės bei paskirų asmenų pasirinkta bazė pasiro- 
dėdė neįtikinanti pirmiausia dėl pasirinkto klaidingo principo — 
bendrauti su Lietuva, bet nekovoti už jos laisvę. Argi mes esa
me tokie elgetos, kad tėvynės ilgesio pagauti lauktume tik jos 
pagalbos? Juk mes atsidūrėm užsieniuose ne klausdami ką tėvynė 
mums duos, bet ką mes jai duosime. Mūsų pareiga pirmoj eilėj 
kovoti už pavergtos tėvynės išlaisvinimą. Tegu ta kova kol kas ir 
nėra sėkminga, bet tai nereiškia, kad jos galime išsižadėti arba ją 
palikti kitiems. Gyventi laisvėje ir nekovoti už vergijos panaiki
nimą tėvynėje yra neabejotinas nusikaltimas. Net ir tuo atveju, 
jei nelaimėtume, negalėtume pateisinti savo abejingumo. Kova 
visom turimom priemonėm ir išgalėm yra mūsų pagrindinė misi
ja laisvajame pasaulyje.

Antra vertus, ligšiolinės pastangos tos grupės žmonių, kuri 
siekia vadinamo “kultūrinio bendradarbiavimo” su dabartine Lie
tuva, nežiūrint jų gerų intencijų, pasiekė tiktai partiečius, kurie 
kaip cerberiai neprileidžia prie tautos. O jeigu yra buvę pozityvių 
kontaktų su paskirais žmonėmis Lietuvoje, tai tik asmeninių san
tykių ribose ir be anos grupės malonės.

Trečia, asmenys, kurie pasišovė į partizaninį saitų Mezgimą su 
Lietuva platesniu mastu, nepasižymėjo apdairumu. Jų sąmoningas 
ar nesąmoningas smilkymas sovietinių pareigūnų adresu sukomp
romitavo juos išeivijos akyse. Sovietinių širdžių tas nesuminkšti
no, o laisvuosius lietuvius nuteikė prieš tokią laikyseną. Kelias į 
Lietuvą laisvajam lietuviui ar jo kūrybai kaip buvo uždaras, taip 
ir tebėra. Visam tam žygiui vieno tereikia: teatsidaro pavergtos 
Lietuvos durys, ir lietuvis su lietuviu savaimingai susitiks. Taigi, 
pagrindinis tiltas į Lietuvą yra ne propagandinių grupių ar ko
mitetų steigimas, 6 laisvė.

Kas naujo Kanadoje?

Savaitės įvykiai

Naujos vėliavos reikalu nesu
tariant, parlamente sudaryta 15 
parlamento narių komisija, ku
ri vėliavos reikalą svarstys 6 sa
vaites ir savo nuomonę pateiks 
parlamentui.

Komunistinė Kinija neturėtų 
būti išskirta iš Jungtinių Tautų, 
pareiškė L. B. Pearson" nes ji 
esanti daug pavojingesnė, jeigu 
yra palikta nuošaliai.

Cigarečių vartojimas Kanado
je kritęs 4%. Tabako b-vės pa
kėlė cigarečių kainas 1 et. už 
dėžutę.

100 jaunų kanadiečių išvyko 
į įvairias Afrikos valstybes, kur 
dirbs daugiausia mokyklose 
kaip mokytojai. Jie buvo išsiųs
ti valstybės lėšomis panašiai, 
kaip JAV “peace corps”.

Medicinos ir odontologijos fa
kultetai yra perpildyti. Į 

odontologijos fakultetą Toronto 
un-te iš 466 tinkamų studentų 
su 71-75 vidurkiu ir "un-tas pri
ėmė tik 128. Western un-tas me
dikams turi 60 vietų, o kandida
tų buvo 200. Otavos un-tas turi 
I" kurse (pre-med) 78 vietas, o 
kandidatų buvo 300. Queen’s 
un-tas tepriėmė 71, 100-tui ne
buvo vietos. Visoj Kanadoj yra 
12 medicinos mokyklų, kurios 
gali priimti tik 2 iš 3 studentų.

Ontario provincijoj 4 medicinos 
fakultetai išleidžia 350 gydyto
jų, tačiau jų didelė dauguma iš
vyksta į JAV. Paskutiniais me
tais 417 gydytojų, baigusių Ka
nadoj mokslus persikėlė į JAV. 
Dabar yra prašoma daugiau lė
šų medicinos mokykloms pra
plėsti.

Kanados studentai yra susi
būrę į “Canadian Union of Stu
dents”. Sąjungos kongresas pra
ėjusią savaitę įvyko Toronte, ta
čiau, visų nustebimui, Kvebeko 
provincijos studentai iš tos są
jungos išstojo ir įsteigė savo.

Kanados darbininkai automo
bilių pramonėje nori gauti vie
nodus atlyginimus, kaip ir tą pa
tį darbą dirbą JAV. Iki šiol 
JAV darbininkai gaudavo nuo 
40 et. iki $1,40 į valandą dau
giau, negu kanadiečiai. Unijų 
sutartys baigiasi š.m .pabaigoje.

Kvebeko provincijos šūkis “Je 
me souviens” yra pasenęs, pa
reiškė prov. premjeras J. Le
sage. Tas šūkis reiškia “Aš atsi
menu” ir juo prisimenama pran
cūzų kova už išlikimą Kanadoje. 
Premjeras mano, kad praeitis 
neturi būti pamiršta, tačiau rei
kia statyti ateitį, kurios niekad 
nebus galima sukurti svajojant 
tik apie praeitį.

Mokslas vėl prasidėjo ne tik laisvojo pasaulio, bet ir pavergtos Lietuvos augštosiošė mokyklose, ši 
studentė, rimtai susitelkusi, gilinasi į mokslą Lietuvos universitete, kur tebedvelkia slegianti oku
pacinė ir marksistinė dvasia, bet lietuvių širdyse švyti neregima laisvo rytojaus viltis.

Ateis ir Pabaltijui apsisprendimas?
“Pabaltijo valstybės turės tei

sę į tautinį apsisprendimą”... 
Tokį pareiškimą padarė Švedijos 
komunistų partijos vadas C. H. 
Hermansson, o liudininkais gali 
būti visi švedų televizijos žiū
rovai.

POLITIKAI TELEVIZIJOJ
Rugsėjo 10 specialioje televi

zijos programoje buvo eilė švedų 
komunistų vadovui pasisakyti 
parlamentinių rinkimų vajaus 
klausimais. Žiūrovų akivaizdoje 
išdėstęs savo partijos rinkimi
nius šūkius, jis turėjo drauge at
sakyti ir į paklausimus, kuriuos

Norima įkurti kultūrinį cent
rą, kurio" tikslas būtų skatinti 

ir finansuoti įvairias etninių 
grupių dailės parodas, teatro 
pastatymus ir koncertus. Tokį 
pasiūlymą paskelbė kultūros ty
rimo institutas. Esą reikalingas 
didesnis bendradarbiavimas su 
etninėmis grupėmis.

United Church laikraštis “Ob
server” Kanadoje rašo, kad įvy
ko tai, ko dauguma protestahtų 
bijojo. Katalikų skaičius Kana
doje per paskutinius 20 metų 
pakilo iš 41,8% iki 45,7% visų 
krašto gyventojų, šiuo metu vi
su vaikų iki 15 m. amžiaus net 
52% yra katalikai. Anglikonų 
yra 18% virš 65 m. ir tik 12% 
žemiau 15 m. “Observer” rašo, 
kad katalikai laimėjo lopšio ko
va “battle of the cradle”. Tačiau 
toks katalikų prieauglis, laikraš
čio nuomone", nebesukelia rūpes
čio, nes daugumas katalikų yra 
jau persiėmę Jono XXIII ir Pau
liaus VI dvasia.

Gerai baigusiems 13-tą skyrių 
universitetų durys yra atviros, 
tačiau tie. kurie baigia 50-60 
vidurkiu iš viso turi sunkumų 
pakliūti į betkoki universitetą. 
Praktika yra parodžiusi, kad daž
nai ir blogiau gimnazijas baigę 
jaunuoliai universitete tampa 
gerais studentais, šiuo metu 
jiems beveik nėra sąlygų.

J.GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

ta proga pateikia toje pačioje 
programoje dalyvaujantieji kitų 
partijų atstovai.

Dabartinis Švedijos kp vadovas 
yra jaunesnis amžiumi už kitų 
partijų galvas, tik šiemet išrink
tas šioms pareigoms. Nuo savo 
“stalinistinio” pirmtako jis ski
riasi ne vien tik akademiniu išsi
lavinimu; todėl su dideliu susido
mėjimu buvo laukiama, ką naujo 
pasakys savo programinėje kal
boje.

Visiems krito į akis pirmiausia 
naujas kalbos stilius. Pagrindi
nis smūgis buvo nukreiptas tik 
prieš stambiojo kapitalo vieš
patavimą. Bažnyčia ir sostas tik 
labai atsargiais ir nuosaikiais žo
džiais užkabinti; pradingo visi se
nieji komunistų priekaištai kara
liui ir kunigams. Labiausiai se
nuosius, “pensijon išėjusius” par
tijos veteranus, anot vieno stebė
tojo, turėjo sukrėsti Hermansso- 
no atsakymas, ko nori švedų ko
munistai. Ogi: “Daugiau pajamų 
paprastiems žmonėms, kad kiek
viena šeima, jeigu nori, galėtų 
turėti automobilį ir savo vasar
namį”. .. Tas posakis man primi
nė kažkada anksčiau girdėtą juo
ką — kuo skiriasi švedas social
demokratas nuo komunisto? Mat. 
vienas turįs du vasarnamius, o 
kitas tik vieną ...

PABALTIJO KLAUSIMU
Bet, šiaip ar taip, tos ir pana

šios mintys apie asmeninę nuosa
vybę gal ir gali padėti sužvejoti 
vieną kitą rinkėjo balsą partijai, 
bet visai nesiderina su tradicine 
komunizmo samprata. Dar ma
žiau derinasi su ligšioline parti
jos linija tie pareiškimai, ku
riuos Hermansson padarė, atsa
kydamas savo politiniams opo
nentams.

Mums, be abejonės, Įdomiau
sias jo atsikirtimas Pabaltijo 
klausimu, kurį iškėlė “dešinių
jų” — konservatorių partijos at
stovas Nils Carlshamre. Kompar
tijos vadovas trumpai drūtai pa
reiškė, kad, jo nuomone, Pabal

tijo valstybės turės teisę į tautini 
apsisprendimą. Atsakymas buvo 
nelauktas, todėl konservatorių 
atstovas mėgino savo klausimą 
tiksliau suformuluoti: ar Pabal
tijo valstybės tokią teisę jau tu
ri? Tačiau šioje vietoje įsikišo 
diskusijų vadovas ir žodį atidavė 
kitam. Ir gal visai teisingai, juk 
jeigu pasakyta “turės”, tai tuo 
pačiu aišku, kad dabar neturi.

Ar toks fakto pripažinimas 
švedų komunistų vadovui būtų 
tik netyčia išsprūdęs? Vargiai. 
Jis labai aiškiai pasisakė, kad 
Sov. Sąjunga nėra švedų komu
nistų idealas. Net pažadėjo, kad 
protestuosiąs, jeigu žydams Rusi
joje nebus leidžiama kepti ne
raugintos duonos.

Pagaliau dėmesį reikia atkreip
ti į tai, kad išsireiškimas busi
muoju laiku “turės” teikia žy
miai daugiau vilties, negu šaltas 
ir abejingas konstatavimas “ne
turi”.

SUJUDINS VAKARIEČIUS?
Dar labiau keista darosi, kad 

mūsų viltis pradeda žadinti... 
komunistas, kokios bebūtų jo in
tencijos. Tuo tarpu demokratinės 
jėgos tokių vilčių žadinti dar vis 
“nedrįsta”. Štai rėžiantis pa- 
vyzdis. «

Lankydamasis neseniai Čeko
slovakijoje, Chruščiovas vienoje 
savo kalbų piktai išjuokė ameri
kiečių rengiamą pavergtųjų sa
vaitę ir pavadino “kvailu plepa
lu” mintį išlaisvinti R. Europą.

“Dagens Nyheter”, komentuo
damas tą Chruščiovo kalbą, ne 
tik jai neprieštaravo, bet dar pri
tarė: “žodžiai apie JAV vadovau
jamą R. Europos išlaisvinimą, 
kaip dažnai nurodyta, yra visiš
kai svetimi tikrovei; Amerikos 
vyriausybė taip pat niekad nėra 
ko nors padariusi tiems žodžiams 
paversti veiksmu.”

Toliau liberalinis laikraštis nu
rodo. esą prileidžiama tik tai, kad 
R. Europos režimai pamažu pa
sidarys mažiau slegiantys ir švel- 
nės iš vidaus... štai didžioji 
“viltis”, kurią bepajėgia įžiebti 
vadovauiantys Vakarų demokra
tijos politikai.

Gal švedų komunistu vado žo
džiai pajėgs juos sugėdinti?

PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS GEN. CH. DE GAULLE 
ATSKRIDO J P. AMERIKĄ ir pradėjo lankyti jos kraštus. Jį 
lydi visa eilė augštų pareigūnų. Kol kas didelių minių jis ne
sutraukia. Pasiryžęs, aplankyti 10 valstybių per 26 dienas ir pa
sakyti 55 kalbas. Jose jis kelia reikalą telktis tautoms apie tre
čiąją jėgą, kuriai jis atstovauja. Vengia rūgščių išsireiškimų 
apie JAV.
Maltos sala, valdyta britų 164 

m., tapo nepriklausoma valstybe 
rugsėjo 20 d. Iškilmes drumstė 
darbiečių partijos šalininkai, pro
testuoją "prieš nepalankią sutar
tį su Britanija. Maltos sala turi 
122 kv. mylias ploto ir 330.000 
gyv. Tai 25-ji britų kolonija, gau
nanti nepriklausomybę.

Vatikanas pasirašė sutartį su 
komunistine Vengrijos vyriausy
be. Pagal ją, popiežiui vėl leidžia
ma paskirti vyskupus bei palaiky
ti ryšius su Vengrijos hierarchi
ja. Komunistinei vyriausybei pa
žadėta, kad Katalikų Bendrija 
nesikiš į politinius reikalus. Pau
lius VI jau paskyrė 5 naujus vys
kupus. Vatikano santaryboj da
lyvauja 11 Vengrijos vyskupų. 
Kardinolo Mindszenty klausimas 
tebėra neišspręstas.

P. Vietname išsilaikęs valdžio
je gen. Khanh jau suiminėja 

sukilimą rengusius karius, nors 
buvo pasižadėjęs jų nepersekioti.

Prancūzijoje paskelbtas pirmas 
biudžetas be deficito nuo 1920 

m. Finansų min. skelbia, kad pa
didintos sumos numatomos iš
leisti keliams tiesti, mokykloms 
statyti, socialiniam draudimui. 
Sumažinami mokesčiai asmenims, 
kurie turi mažesnes pajamas.

“Pirmutinis mano, kaip prezi
dento, veiksmas bus išvyti da

bartinį JAV kr. apsaugos sekr. 
McNamara,, — sako sen. Gold- 
wateris, respublikonų kandidatas 
į prezidentus. Jis grasina jam už 
dideles išlaidas. McNamara iš sa
vo pusės aštriai puola senatorių. 
Abu yra respublikonai.

Čilės naujasis prez. Eduardo
Frei yra laikomas stipriu anti- 

komunistu, aiškiu kataliku, apsi
sprendusiu kr. demokratu ir JAV 
šalininku. Jis yra reformų šali
ninkas, tarpininkas tarp kaimo ir 
miesto. Buvo didelis mirusio pre
zidento Kennedy gerbėjas.

Kipras derasi su Rusija dėl 
ginklų pirkimo. Maskvoj sėdi 
Kipro delegacija su prekybos 
min. priešaky jau antra savaitė.

Graikijos karalius Konstanti
nas vedė Danijos princesę Oną 

Mariją. Abu yra jauniausi iš da
bar karaliaujančių porų. Prince

SPARTI SANTARYBOS EIGA
Vatikano santarybos III sesija 

gerokai paspartino savo darbus ir 
nebeleidžia dalyvaujantiem eks
pertam duoti viešus asmeninius 
pareiškimus spaudai. Tą pareigą 
atlieka spaudos biuras, kuris 
trumpai informuoja apie santary
bos eigą, kuri buvo paspartinta 
dar ir tuo. kad dalyviai turi įteik
ti savo numatomus pareiškimus 
iš anksto raštu santarybos mode
ratoriams. Jei šie randa, kad kal
bos yra pasikartojančio turinio, 
leidžia kalbėti tik vienam siūlo
mos nuomonės atstovui. Šiuo me
tu yra svarstomi klausimai ,susi
ję su Krikščionių Bendrija. 
Svarstant Išganytojo Motinos Ma
rijos klausimą, kard. Leger iš 
Montrealio siūlė nevartoti oficia
liuose pareiškimuose Tarpinin
kės titulo, kuris esąs nesupranta
mas nekatalikams. Daugiau balsų 
buvo už titulą “Bažnyčios Moti
na”. Plačiai buvo diskutuojamos

Pasaulio lietuviu jaunimo seimas
PL B-nės valdybos sumany

mas organizuoti pasaulio lietuvių 
jaunimo šeimą buvo svarstomas 
pereitą savaitgalį Tabor, Mich., 
vasarvietėje specialiame pasitari
me, kuriame šalia Bendruomenės 
atstovų dalyvavo ir jaunimo at
stovai. Nutarta tokį seimą šaukti 
1966 m. Darbo Dienos savaitga
lyje Detroite. Tikimasi seime su
laukti ne tik daug JAV ir Kana
doje augusio mūsų jaunimo, bet 

sė perėjo į ortodoksų tikėjimą.
Iš rytų Berlyno vėl pabėgo ke

turi vyrai ir viena mergaitė pro 
spygliuotą vielą. Vienas vengras 
pabėgo Prancūzijoj iš ten gastro
liuojančios trupės ir paprašė po
litinės globos.

N. Chruščiovas pareiškė Mask
voje besilankantiems japonų par
lamentarams, esą sovietai turį 
naują baisų ginklą — neatominį". 
žinovai spėlioja, kad tai gali bū
ti mirtinų spindulių arba bacilų 
ginklas. Politikų nuomone, tai ki
niečiams pagąsdinti ginklas. Nors 
Kinija ir nesiruošia pulti Sov. 
Sąjungos, tačiau reikalauja apie 
500.000 kv. mylių teritorijos.

Raud. Kinija remia Indonezi
jos agresiją prieš Maleziją, o 
JAV — Maleziją. Sukamo jau 
yra šiuo metu pasiuntęs naujų 
partizanų į Malezijos valstybę 
apie 2.000 asmenų. JAV nutrau
kė pagalbą Indonezijai, kuri turi 
200.000 vyrų armiją.

Komunistinė Vokietija sutinka 
išleisti 3 mėn. apie 3 mil. vokie
čių į V. Vokietiją: vyrus 65 m., 
moteris — 60 m. amžiaus. Moty
vas — nereikėtų mokėti jiems 
pensijų bei maitinti tiek nedir
bančių asmenų. Ir Rusijos bolše
vikai išleidžia iš Lietuvos važiuo
ti žmonėms tik tik apie 70 m. am
žiaus.

JAV laivyno du naikintojai 
Tonkin įlankoje vėl buvo privers
ti apšaudyti keturis pasirodžiu
sius torpedinius laivus, kurie ne
žinia kam priklausė.

N. Chruščiovas žada ginklų vi
siems, kurie kovoja su okupantu. 
Lietuviams reikėtų paprašyti 
ginklų kovoj su rusų okupantu.

Lenkijoj po mėsos skandalo aiš
kėja naujas 600.000 dol. ir auksi
nių monetų, kurios buvo slapta 
išvežtos iš Lenkijos.

Nežiūrint visokių pasigyrimų, 
Lenkijoj daug bedarbių, ir darbi
ninkai eksportuojami į" Prancūzi
ją ir į Čekoslovakiją. Jau skati
nama privati iniciatyva ir leidžia
ma steigti restoranus, kavines 
ypač vasarvietėse. Taip pat lei
džiama atidaryti privatiems asme
nims optikos ir precizinių reik
menų krautuves.

vyskupų teisės. Patvirtinta nuo
monė, kad vyskupai yra apaštalų 
įpėdiniai, o popiežius — sv. Pet
ro įpėdinis; visi jie sudaro apaš
talinę kolegiją. Jos valdžiai vyk
dyti praktiniame gyvenime, atro
do, bus- sudaryta vyskupų taryba 
— senatas, kuriam teks" spren
džiamasis vaidmuo Bendrijos val
dyme, o Vatikano kurijai — tik 
vykdomasis. Krikščionių Bendri
jos nariais laikomi visi krikšty
tieji ir tie nekrikštytieji, kurie ne 
dėl savo kaltės nėra pakrikštyti, 

Į bet sąmoningai ar nesąmoningai 
išreiškia savo norą. Netrukus bus 
svarstomas religinės laisvės klau
simas. Svarstymuose ir balsavi
muose vyrauja naujosios linkmės 
atstovai. Nežiūrint paspartintos 
eigos, visdėlto abejojama, ar su 
šia sesija santaryba pasibaigs. 
Kaikas mano, kad teks dar karta 
vyskupams susirinkti po ilgesnės 
pertraukos — 2 ar 3 metų.

ir sudaryti sąlygas atvykti bent 
50 atstovų iš kitų laisvojo pasau
lio kraštu — Europos. Australi
jos ir P. Amerikos.

Pasitarime PLB valdybai at
stovavo pirm. J. Račiūnas, vykd. 
viceoirm. St. Barzdukas, nariai 
— Kamantas ir p. Lenkauskienė. 
Kanados LB krašto valdvbai at
stovavo Iz. Mališka. Lukoševičiū- 
tė, Mikalajūnaitė, V. šipelis (visi 
keturi iš Montrealio) ir G. Rin- 
kūnaitė iš Toronto.
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KUR YRA KANADOS 
LIETUVIŲ FONDAS?

Didžiausių vakarinės Europos 
kompartijų vadai neseniai mirė 
Sov. Sąjungoj. Prancūzas Tho
rez ir italas Togliatti plačiai bu
vo paminėti ne tik sovietų, bet ir 
vakarietiškoje spaudoje. Palmiro 
Togliatti jau 1956 m. bandė rusų

Nors jau antri metai veikia K. 
L. Fondas, bet kaikas dar nežino 
kur jis yra. “TŽ” nr. 34 kores
pondentas iš Saiilt St. Marie ra
šo, kad apyl. valdybas paprašy
tas A. Skardžius sutiko būti KLF 
atstovu ir tuo reikalu buvo para
šytas laiškas į centrą jau du mė
nesiai, bet negautas atsakymas.

Labai gaila, kad koresponden
tas nenurodė kokiu adresu buvo 
parašytas raštas, nes Lietuvių 
Fonde toks laiškas negautas.

Šia proga turiu pranešti, kad
K.L. Fondą “valdo” ne vienas 
centras, bet du: taryba, kaip prie
žiūros organas (adresas 1033 
Bruce Ave., Windsor, Ont.) ir 
valdyba — vykdomasis organas 
(adr. 325 Seaton- St., Toronto 2, 
Ont.). Pastarasis adresas buvo 
skelbtas “TŽ” nr. 27 (žiūr. str. 
“Fondo organizavimas baigtas — 
reikia šimtinių”). Fondo pinigai 
laikomi ir įnašai priimami net 
keturiuose “centruose”: Toronto 
lietuvių kredito bankuose “Para
ma” ir Prisikėlimo parapijos; 
Montrealyje — “Litas”, Hamilto
ne — “Talka”. Šių bankų adresai 
yra skelbiami kiekviename “TŽ” 
ir NL” nr. Gali kilti klausimas, 
kam reikalinga tokia KLF de
centralizacija? Mat, siekiama, 
kad L. Fondo tinklas apimtų vi
są Kanados teritoriją, o antra, 
dėlto kad Fondas negali išlaiky-

Prancūzijos - Vokietijos krizė?
(Tęsinys iš pr. nr.)

DE GAULLE NUSIVYLIMAS
Didesnį nusivylimą De Gaulle 

patyrė, kai Adenaueris, preziden
to Kennedy lankymosi metu Vo
kietijoj, išvakarėse prabilo į tau
tą: “JAV buvo pirmas kraštas, ku
ris mums padėjo po mūsų sugriu
vimo. Marshall© plano dėka ame
rikiečiai mus įgalino iškopti iš 
kraštutinio skurdo ir atstatyti mū
sų nesuskaičiuojamus griuvėsius. 
Ir vėliau, kai Rytai grėsė mūsų 
ir Vakarų Europos laisvei, vėl 
JAV dėka mes buvom priimti į 
Atlanto Sąjungą ir Į laisvų tautų 
bendruomenę. Mes to niekuomet 
nepamiršim!...” Kitą dieną pa
čiam prezidentui jis pasakė: “... 
niekas ir niekuomet mūsų nega
lės atskirti nuo JAV. Mes žinom, 
kad vadovaujamasis vaidmuo ten- 

, ka jums ne vien dėl jūsų bran
duolinių ginklų didesnio pajėgu
mo, bet ir dėl* jūsų politinės iš
minties bei jūsų moralinės jėgos, 
kurią jūs parodėt kaip nugalėju
si tauta ir ištiesėt ranką nugalė
tajam ... 10 birželio (1963 m.) 
jūs pasakėt, kad JAV respektuos 
savo Įsipareigojimus ginti Vaka
rų Europą, ir Vakarų Berlyną. Ir 
geriau sustiprinti Atlanto Sąjun
gos suartėjimo jūs negalėjot...”

VAŠINGTONAS 
AR PARYŽIUS?

Atsižvelgiant į tokius oficialius 
ir viešus pareiškimus yra sunku 
vadinti Adenauerį “golistu”, kaip 
kaikųri prancūzų* spauda tai tei
gia. Jo Įpėdinis Erhardas dar 
tvirčiau yra įsitikinęs, kad Bon- 
na privalo palaikyti su Vašingto
nu ypatingai glaudžius santykius. 
Tą. jis pabrėžė savo deklaracijoj 
Bundestage ir dar pridūrė: “Vy
riausybė laiko savo politikos es
miniu dalyku gerų santykių tarp
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tį kokios nors vieno “centro” 
įstaigos su raštine ir sekretorė
mis, nes Fondo lėšos yra- nelie
čiamos ir reikia pasitenkinti mi- 
nimalinėmis išlaidomis.

Kai jau Fondas yra suorgani
zuotas, įgaliotiniais ar atstovais 
gali būti tik Fondo nariai. Ka
dangi KLF nėra KLB padalinys, 
tai įgaliotiniui nereikia apylinkės 
valdybos skyrimo ar parinkimo; 
užtenka, kad jis, atsiųsdamas sa
vo įnašą, tik praneštų*Fondo val
dybai savo sutikimą būti įgalio
tiniu. Vienoj apylinkėj ar kolo
nijoj gali būti ir daugiau negu 
vienas įgaliotinis. Kiekvienas lie
tuvis, pritariąs Fondo idėjai ir 
prisidėjęs įnašu, gali būti Fondo 
įgaliotinis * ir jo pareiga yra 
skleisti šią idėją lietuvių tarpe.

Fondui labai svarbu, kad visos 
KLB apylinkių valdybos įneštų 
po šimtinę ir pasidarytų Fondo 
nariais, nes jos, būdamos lietu
vių kolonijų veikimo priešakyje, 
galėtų Fondo ugdymą žymiai pa
greitinti. Iki šiol iš 20 B-nės apy
linkių tik Toronto, Otavos ir Del
hi apylinkių valdybos yra prisi
dėjusios. Tikimės, kad šiais me
tais bent didžiosios apylinkės, 
kaip Montrealis, Hamiltonas, 
Sudbury, Vankuveris dar prisi
dės. 4 Inž. P. Lelis, 

vald. sekretorius 
ir reikalų vedėjas

J. LANSKORONSKIS
Mūsų bendradarbis Paryžiuje

Europos ir Britanijos palaikymą 
ir jų stiprinimą.” Vadinasi, iš pir
mųjų dienų tais dviems punktais 
jis pareiškė savo nesutarimą su 
De Gaulle. Tuoj po pirmojo vizi
to prezidentui De Gaulle Erhar
das pareiškė: “Negalimas daly
kas, kad mus verstų pasirinkti 
Paryžių ar Vašingtoną.”

EUROPINĖ POLITIKA?
Taigi, De Gaulle buvo perspė

tas, kad Vokietija nesileis nusu
kama nuo tradicinės pokarinės 
politikos, pagristos Įsitikinimu, 
jog dabartinėse sąlygose jos sau
gumas, kaip ir visos Europos, pri
klauso nuo veiksmingo JAV Eu
ropoje buvimo. De Gaulle, grįžęs 
iš Bonnos po paskutinio vokiečių- 
prancūzų “jungtinio kabineto po
sėdžio”, liepos 23 d. spaudos kon
ferencijoje rado reikalo prancū- 
zų-vokiečių nesutarimus viešai, 
prieš pasaulio žurnalistus, pabrėž
ti. žodžio ir prancūzų kalbos 
meistras, jis savo antiamerikietiš- 
kumą moka pridengti ne vien sva
riais, dažnai visiems Europos 
partneriams priimtinais argumen
tais, bet ir labai mandagiu, nors 
išdidžiu, didelio senjoro tonu, ku
riame beveik visada slypi agresin- 
gumas.

De Gaulle priminė visiems ži
nomą tiesą, kad dabartinė tarp
tautinė padėtis žymiai skiriasi 
nuo tos, kuri po karo leido JAV 
vykdyti Europoje neginčijamą 
pirmavimą ir privertė tą Europą 
atsidurti priklausomybės būklė
je. Jis tokiai būklei priešpastatė 
“nepriklausomos Europos” sąvą- 
ją viziją ir ši kartą savo nepasi
tenkinimą, kartėli išliejo ant sa
vo “draugu” vokiečių. Federaci
nė Vokietija, kalbėjo jis, dar ne
tiki, kad Europos politika turi bū
ti europiška ir nepriklausoma. 
Dėl tos priežasties, nežiūrint 
prancūzų-vokiečių sutarties, dar 
nesą bendros Prancūzijos-Vokie- 
tijos politikos. Pagal ji, Italija, 
Beneluksas, Olandija dar mažiau 
linkę Į bendrą europinę politiką. 
Neturėdama paramos “šešiuose”, 
Prancūzija visdėlto nenustos tvir
tos laikysenos. Jei esą Vokietija 
suprastų savo likimą, ji Prancū
zijai padėtų. Gaila, sako genero
las, ir pavojinga,... nes jei daly
kai tokiame netikrume ilgiau už
sitęs, fatališkai ilgainui pasi
reikš abejingumo prancūzų tau
toje, sumišimo vokiečiuose ir 
pas kitus Ekonominės Bendruo
menės narius; susiformuos 
tikras polinkis pasilikti kur 
ma laukiant galbūt naujo 
sklaidymo..

GRASINIMAS 
AR NULIŪDIMAS?

Ar tas paskutinis sakinys

tam 
esa

yra

ga. Italų kompartijos generalinis 
sekretorius bandė įtikinti, kad 
kompartijų įvairumas, daugelis 
centrų, demokratiškumas, tikro
viškų dalykų sprendimas yra žy
miai svarbesni už dogmatiškąjį 
užsisipyrimą, kuris šiuo metu tė
ra priedanga rusų ir kiniečių 
kompartijų nesutarime. Maskva 
nepritarė Togliatti naujajai tak
tikai. Rusų - kiniečių kompartijų 
ginčui Įsisiūbavus net Maskvai iš
tikimiausios kompartijos ėmė 
dairytis ir j ieškoti tautinio kelio 
į socializmą. Rusų kompartija, 
jau pranašavusi netolimą komu
nizmo įsigalėjimą, ima svirti i so
cializmą.

•ž.-‘Jas

o
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W. GORDON, 
Kanados finansų min., kurio 
iniciatyva įvykdytas bepro- 
centinių studentų paskolų 
planas. Apie tai žiur. “TŽ” 
38 nr.

naujas įspėjimas, pagrasinimas? 
Vargu. Greičiau tai faktinės pa
dėties liūdnas konstatavimas. Ne 
vienas De Gaulle mano, kad 
Bendroji Rinka yra grynai eko
nominė, turinti tik pereinamąją 
reikšmę. Ji buvo sugalvota kaip 
žingsnis į politinę Europą. Jei 
“šeši” leistųsi paveikiami “po
linkio pasilikti kur esama”, be 
abejonės Ekon. Bendr. krizė 
Įvyktų, atgimstančio siauro na
cionalizmo liga padarytų daug 
nuostolių. Galimas dalykas, kad 
šios grėsmės akivaizdoje staiga 
pasireikštų viešoji europinė opi
nija, jau dabar brandesnė ir ge
riau organizuota nei De Gaulle 
vaizduojasi; gal pasireikštų bend- 
dras sąjūdis, sugebantis palenkti 
svarstykles bendrų europinių po
litinių institucijų link. Galbūt, 
bet tai nėra tikra; negalima leis
tis i avantiūras, kurios gali blo
gai baigtis. Mes esame prispirti 
kurti politinę Europą — sako De 
Gaulle partneriai. Tam esą dar 
keli metai.

Opozicija, kuri reiškiasi tarp 
De Gaulle iš vienos pusės, ir tarp 
Atlanto S-gos ir Ekon. Bendr. iš 
kitos pusės, nėra spaudos išma
nyta. Ją sukurstė pats De Gaulle 
ir jis tai pripažįsta. Tokioj padė
ty ne vieni vokiečiai, bet ir kiti 
partneriai stengiasi išvengti vi
siško lūžio tarp Vokietijos ir 
Prancūzijoš. šiuo atveju pagrin
dinis dalykas ne palaikyti De 
Gaulle draugystę jo vienatvėje, 
bet grąžinti Prancūziją į Atlanto 
Sąjungos prieglobsti ir į laisvų 
bei lygių narių Europą.

N. Delhi. — Indijos komparti
jos žiniomis, suimta apie 10.000 
komunistų, kėlusių riaušes prieš 
valdžią. Vyriausybes gi žiniomis, 
suimta 4.000; jie agitavę žmones 
prieš valdžią dėl kylančių maisto 
kainu, e

t

Apginkluojami komunistai SAVAITGALIAIS
Pastaruoju metu Kuba prista

to vis didesnius ginklų kiekius 
Įvairiems pietų ir vidurinės Ame
rikos kraštams. Tie ginklai skiria
mi partizanams — Castro simpa- 
tikams ar kairiųjų radikalų parti
zanų grupėms. Ginklai pristato
mi: Kolumbijai, Venecuelai, Hai
ti, Ekvadorui, El Salvador, Hon- 
durui, Guatemala!, Britų Gvija- 
nai ir Domininkonų respublikai. 
Ginklai gabenami žvejų laivais 
arba lėktuvais. Pastarieji paky
la iš San Julian aerodromo. Gink
lų paskirstymas atliekamas ma
žoje Pinos saloje. Ten Įrengti net 
Sožeminiai ginklų sandėliai.

inklų transportų vyriausiu or
ganizatorium yra Nikolai Daek- 
menko, savo metu atitinkamai

Togliatti ankstesnieji žygiai su
laukė atgarsio. Italų komparti
jos laikraščiai “Rinascita” (Atgi
mimas) ir “Unitą” (Vienybė) pa
skelbė jo “testamentą”, kuris ne
priimtinas kiniečiams, bet vargu 
jis bus palankiai vertinamas ir 
Maskvoje.

Pesimistinis žvilgsnis
Palmiro Togliatti tamsiomis 

spalvomis piešia nūdienio pasau
lio įsibėgėjimą. JAV rasinis ne
sutarimas galįs nuvesti į didelę 
suirutę. Europos Ūkio Bendruo
menėje įsigalinti monopolinė pa
dėtis. Tarp Bendruomenės kraš
tų ir JAV vykstančios aštrios 
ūkinės rungtynės. Šiaurinio At
lanto Sąjungoje vyrauja nesuta
rimai, kuriuos išugdė De Gaulle. 
“Šių nesutarimų nereikia perdė
ti. Kaikuriuos prieštaravimus 
mes turėtume išnaudoti, tačiau 
dar Europoj šiam tikslui nesame 
surikiavę savo pajėgų. Vietnamo 
ir Kipro įvykiai gali sudaryti 
įtampą, kurios metu visų kraštų 
komunistai būtų Įjungti Į 'kovą.”

Komunistų pakrikimas
Žymiai tamsesnėmis spalvomis 

jis piešia komunistų klystkelius. 
Vakarinės Europos didžiosios ko
munistų partijos esą tesiverčia 
tik politine propaganda, tačiau 
politiniame gyvenime nedalyvau
ja. Betkuria kaina kompartijos 
turinčios tapti dideliais sąjū
džiais, kurie išeitų iš politinio už
sisklendimo.

Rusų ir kiniečių kompartijų 
ideologinis ginčas *esąs ne tik 
bergždžias, bet ir pavojingas. Pa
vojus gali padidėti, kai abi kom
partijos suskilsiančios ir pradė
siančios atvirą skirtingų stovyk
lų kovą. Jo nuomone, komparti
jos turi liautis kalbėti apie ide
ologiją ir svarstyti tikroviškus 
klausimus, kurie jas jungia ir 
skiria. Kompartijų vienybė esan
ti būtina. Togliatti aštriai puola 
Kinijos kompartijos diktatūrą, 
tačiau atsargiais žodžiais leidžia 
suprasti, kad ir sovietų kompar
tija turi pasirinkti demokratinę 
santvarką, o ne tik kalbėti apie 
liaudies demokratiją.

Italijos kompartija pateko į 
prieštaravimus. Jos vadovybė 
persekioja Kinijos kompartijos 
šalininkus, tačiau; ji ir šiandieną 
nepritaria Maskvos kompartijos 
norui vadovauti, jos diktatūrinei 
santvarkai ir net Maskvoje kvie
čiamajam kompartijų suvažiavi
mui, kuris gali sukurti dvi kovo
jančias komunistines stovyklas.

Ateizmo pasmerkimas
Italijos kompartija siekia sąly

gų, kad kiekvieno krašto komu- 
nfstai galėtų laisvai tvarkytis. 
Vieton vienos vadovybės — mo- 
nocentriškumo, jis siūlo partijų 
sutarimą — policentriškumą. Jei 
rusai, ir ypač kiniečiai, kreipia 
ypatingą dėmesį į filosofinius 
klausimus, komunistinę dogmati
ką, italų kompartija siekia prisi
taikinti'prie tikrovės ir pagerin
ti darbininkijos padėtį. Rusų ko
munistų akimis žiūrint, italų 
kompartijos nusistatymas siekti 
laisvės, remtis demokratine san
tvarka yra pavojingas mostas. 
Nors rusų kompartijos ideologo
L. Iljičiovo manymu, ateistinė 
propaganda rusuose nieko gero 
nedavė, tačiau jos neatsisako. 
Vieton senų ateistinių veiklos bū
dų Togliatti įieško naujų, veiks
mingesnių. Jis ateizmą laiko at
gyventu ir jį visai atmeta.

Komunistų bendravimas 
su Katalikų Bendrija
Palmiro Togliatti daro netikė

tą posūki, kuris sulauks atatran
kos ir sovietuose: “Organizuota
me katalikų pasaulyje ir aplamai 
katalikų masėse pasireiškė aiškus 
posūkis kairėn popiežiaus Jono 
laikotarpyje. Pagrinde ir dabar 
tebeveikia tos pačios sąlygos ir 
tas pats paskatas sukti kairėn; tą 
mes turime suprasti ir remti. 
Tam reikalui sena ateistinė pro
paganda nebetinka.

Tikroji religinės sąžinės pro
blema, jos turinys ir šaknys ma
sėse bei jos sprendimo būdas rei
kia nušviesti kitaip nei praeity
je, jei norime pasiekti katalikų 
mases ir būti jų suprasti. Kitaip 
mūsų “ištiestoji ranka” bus lai
koma grynu išsisukinėjimu ir be
veik veidmainyste.”

Šiuo metu Sov. Sąjungoje ir 
kituose kraštuose sunkiai paken
čiamas varžymas asmens ir de
mokratinių laisvių. “Susidaro 
Įspūdis, kad kompartijose ir už 
jų ribų vyksta labai lėtas posū
kis į laisvę: laisvai svarstyti kul
tūrinius ir net politinius klausi
mus”. Jis nurodo: “Mes turime 
būti laisvės skelbėjais šviesuo
liams, menininkams ir moksli
ninkams”. Jis plačiai įrodinėja, 
kad laisvė ir demokratija gali 
daugiau patarnauti buržuazinei 
valstybei sugriauti už priespaudą.

Togliatti pripažįsta ir tautines 
apraiškas, kurios galinčios būti 
visai skirtingos kiekviename 
krašte. Jis reikalauja kiekvienam 
kraštui savistovumo, autonomi
jos, kuri neturinti būti pažeista 
komunistinio centro užsimojimu 
primesti savo valią.

Šiuo metu vyksta įdomūs deši
niųjų posūkiai į kairę ir kairių
jų į dešinę. Togliatti vienu mos
tu bando sugriauti sovietų kom
partijos piramidę, kuri remiasi 
diktatūra. Jis pasirenka ne tik 
naują taktiką, bet ir paliečia dog
mas, kurias rusai ir kiniečiai ko
munistai laiko neliestinais ko
munizmo pagrindais. Praktiškasis 
italų kompartijos posūkis į social
demokratus, kurie jau tapo bur
žuazine partija, matyti, padarė 
įspūdžio ir Chruščiovui, nes jis 
jau šneka apie komunistų ir so
cialistų bendravimą.

apmokytas Sov. Sąjungoje, Len
kijoje ir R. Vokietijoje.

Varšuva. — “žycie Warszavy” 
paaiškino, kad geresnės kokybės 
cigarečių trūkumas Lenkijoje at
sirado dėl gyventojų palinkimo 
rūkyti geresnes cigaretes, kurios 
gaminamos iš importuoto tabako. 
To tabako įvežimas ateityje pa
kilsiąs.

Bonna. — Nuo 1961 m., kai bu
vo pastatyta Berlyno siena, iš so
vietinės zonos į vakarų Vokietiją 
buvo perkelta apie 70*000 asme
nų, talkinant R. Kryžiui.

Vengrijoj bus atšauktas draudi
mas kunigams laikyti Mišias be 

specialaus leidimo ir sakyti pa
mokslus.

Dažna šeima Lietuvoj turi ar
timųjų laisvajame pasaulyje, 
ypač1 Amerikoj. Sov. Sąjungai 
Lietuvą laikant žiaurioj okupaci
joj, ryšiams palaikai su mūsų 
artimaisiais Lietuvoj vienintelis 
būdas yra paštas, užtikrintas Pa
saulio Pašto Konvencija, kurią ir 
Sov. Sąjunga yra pasirašiusi. Bet 
tas užtikrinimas Lietuvos gyven
tojams yra ribotas okup. Lietu-

Maurice Lamontagne, 
Kanados valstybės sekreto
rius ir ministeris, kuriam 
pavesta rūpintis Kanados 
valstybės šimtmečio minė
jimu. Jo žinioje yra taip 
pat CBC, filmų taryba, 
valstybinė galerija ir bib
lioteka ir kitos valstybinės 
Įstaigos. Vienuolika metų 
jis buvo Lavalio un-to eko
nomikos profesorium. Bu
vo atvykęs į Torontą daly
vauti taut. ‘ grupių meno 
festivalyje, kurio progra
mą atliko 1500 dalyvių. 
Festivalis jam paliko ma
lonų Įspūdį; pažadėjo ir 
ateityje remti tokius festi
valius.

NEPRITRUKITE

MOLSON

CANADIAN

Pasirūpinkite, kad turėtumėte užtektinai 
Molson Canadian Lager alaus savaitga
liui. Molson Canadian alus yra šviesus, 
švarus ir specialiai pagamintas kanadiš- 
kam skoniui. Atsigaivinkite kanadišku... 
draugišku alučiu.

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786

voj veikiančia sovietiška pašto 
cenzūra, nors ji dabar kiek švel
nesnė, negu buvo Stalino laikais.

Lietuvon leidžiama siųsti paš
tu: paprasti laiškai, paprasti atvi
rukai, registruoti laiškai, reg. 
laiškai su atsakymu, aerogramos, 
siuntinėliai, siuntos su pristaty
mu (Special delivery), siuntiniai 
(per specialius priėmimo punk
tus); laiškai, atvirukai, reg. laiš
kai, siuntinėliai oro paštu.

Adresuojant pašto siuntas Lie
tuvon, neužtenka žinoti teisingus 
adresus. Svarbu adresus rašyti 
lietuviškai.

Tarptautinė pašto kalba yra 
prancūzų, tad vartotinas lotynų 
raidynas; net ir pačion Rusijon 
pašto siuntų adresai gali būti ra
šomi vien lotynų raidynu.

Lietuvos pašto Įstaigų pavadi
nimai Pasaulio Paštų Sąjungos 
sąrašuose (Universal Postal Un
ion’s “Dictionaire des Bureaux 
de Poste”) yra Įtraukti vien lietu
viškai: Vilnius, Kaunas, Klaipė
da, Šiauliai, Tauragė, Vilkaviš
kis, Žagarė ir t.t.

Pašto siuntos ūš laisvojo pasau
lio Lietuvoje adresatus gali pa
siekti tik prie lietuviško adreso 
gale prirašius “Lithuania” ar 
“Lituanie”, bet, siunčiant iš at
skirų kraštų, atitinkamų kraštų 
paštai reikalauja prirašyti tų 
kraštų kalba Sovietų Sąjungos 
pavadinimą, pvz., siunčiant iš 
JAV “Soviet Union.” ar “U.S.S.
R. ”, kadangi šiuo metu Lietuva 
yra de facto sovietų okupuota ir, 
kaip valstybė, atskirai laikinai 
nėra Pasaulio Pašto Sąjungos na
rys, kaip ji buvo 1918-1940 m.

Nėra reikalo pašto siuntas Lie
tuvon adresuoti dviem kalbom ar 
dviem rašybom, kaip kartais siun
tėjų iš Lietuvos adresai nurodo
mi. Nėra reikalo prie lietuviško 
adreso prirašinėti “Lietuvos S.
S. R.”. (Turbūt Maskvos Įsakyti

(Nukelta į 7 psl.)
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LIETUVIAI STUDENTAI DISKUTUOJA

Studentai ateitininkai S. Amerikoje savo sueigose ir 
stovyklose diskutuoja įvairius klausimus. Čia pateikiame 
keletą diskusijų santraukų, iš kurių matyti dabarties mūsų 
studentų galvosena. Redakcija.

★ * *
z

Kodėl žmonės stato sienas,
b ne tiltus?

Pirmiausia aptarėme “sienos” 
sąvoką. Siena simbolizuoja 
konfliktą tarp dviejų žmonių. 
Ji iškyla tarp jaunesnių draugų, 
kai vienas geriau mokosi ar vie
nam kas geriau pasiseka. Tarp 
kitų sienos kyla dar žmonėms 
nesusipažinus — vien iš girdė
tų blogų nuomonių apie žmogų.

Sienos kyla dėl žmonių jaut
rumo ir baiminimosi, kad žmo
nės juoksis iš mūsų silpnybių. 
Tačiau mes neturėtume bijoti 
pasauliui rodyti tą vidujinį “aš”. 
Kartais reikia turėti sieną, kaip 
šarvą, kuris apsaugo mus — 
ypatingai-išėjus į verslo pasaulį.

Sutarėme, kad* tiltas yra drau
gystė — dviejų žmonių susitiki
mas ir supratimas vienas kito. 
Meilė, kuri išauga iš draugystės,

Kodėl studentijoje pirmauja 
tikslieji mokslai?

Vadovavo KĘSTUTIS GIRNIUS

Mūsų būrelis pasižymėjo gan 
karštom diskusijom. Visdėlto 
priėjome prie šiokių tokių išva
dų. Buvo lengva nustatyti, kad 
daug daugiau studentų domisi 
tiksliaisiais mokslais, o ne hu
manitariniais. Radome daug 
priežasčių' šiam palinkimu! į 
tiksliuosius mokslus.

1. Tėvai stumia. Po Lietuvos 
okupacijos, humanitarai, kurie 
pabėgo iš Lietuvos, turėjo dirb
ti fabrikuose. Inžinieriai ir me
dicinos daktarai galėjo tęsti to
liau savo profesijas. Tėvai šį 
reiškinį dar ir dabar pergyvena.

2. Baigęs tiksliuosius moks
lus studentas gauna darbą su ge
resniu atlyginimu.

3. Lietuviams, kaip ir vokie
čiams, labai patinka titulai, pvz. 
inžinieriaus, daktaro...

4. Humanitariniai mokslai

Taip kalbėjo poetas Bradunas
Sočiai ir skaniai pavalgę pus

ryčius išėjome pasigėrėti Daina
vos tyru oru ir šildančia saulu
te. Dešimtą valandą buvom var
po sušaukti poeto Kazio Bra- 
dūno paskaitai “Dviejų kartų 
santykiavimas”. Savo kontrover
sinės paskaitos perdavimu po
etas nuo pačių pirmų žodžių už
imponavo savo publikai. Poetas 
pareiškė, kad santykiavime nei 
jaunoji karta turi prisitaikyti

PRANEŠIMAS 
VISIEMS ONTARIO GYVENTOJAMS APIE 
PRAPLĖSTĄ FIZIOTERAPIJOS TARNYBĄ

• 4*

Nuo 1964 m. rugsėjo 14 d., pirmadienio imtinai, Ontario provincijos 
gyventojai turės teisę gauti be jokio mokesčio sveikatai reikalingą 
fizioterapijos gydymą teikiamą privačiai Ontario provincijoj prakti
kuojančių registruotų fizioterapininkų, kurie dalyvauja praplėstoje 
fizioterapijos tarnyboje, tvarkomoje Ontario ligoninių komisijos. Gydy
mas turi būti prirašytas pilnai kvalifikuoto gydytojo ir atliktas fizio- 
terapininko arba jo tiesioginėje priežiūroje. Maksimalinis gydymo lai
kotarpis gali būti duodamas iki 3-jų savaičių, nebent ilgesnis laikas 
būtų gydytojo prirašytas.

GYDYMAS NAMUOSE
Jei, gydytojo nuomone, pacientas negalėtų lankytis fizioterapininko 
įstaigoje, gydymo išlaidos būtų padengtos ir paciento gyvenvietėje, 
tačiau tokiu atveju fizioterapininkas galėtų imti vieno dolerio mokestį 
už vizitą iš paciento ar pacientų, nežiūrint koks pacientų skaičius būta 
aptarnautas vizito metu.

Pogrindinis šios papildomos tarnybos tikslas įgalinti ligonius pasi
naudoti kaip galint veiksmingiau turimomis fizioterapijos priemonė
mis. Visa tai bus finansuojama federacinės valdžios ir Ontario 
provincijos.

Kaikurie fizioterapijos patarnavimai pagal šį ploną neteikiami. 
Jie gali būti gaunami privačiai susitarus su fizioterapininkų.

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION
TOTRONTO 7, ONTARIO

Vadovavo ŽIVILĖ SLEKYTĖ

kyla, kai žmogus gali priimti vi
sas savo ir kito silpnybes. Mums 
reikia daug daugiau tiltų pasau
lyje, nes mažai žmonių yra tik
rai laimingi;

Yra sunku išugdyti tikrą 
draugystę tarp moters ir vyro. 
Daug lengviau tos pačios lyties 
asmenims susidraugauti, nes 
dažnai žmonės mano, kad vyro 
ir moters susipratimas ir buvi
mas kartu jau reiškia meilę.

Vienas diskusijų dalyvis pa
reiškė, kad kiekvienas žmogus 
stato sienas tarp savęs ir kitų, 
tačiau vienos sienos yra tvirtes
nės, kitos silpnesnės. Dar kitos 
sienos turi langus, pro kuriuos 
kiekvienas žmogus ką nors skir
tingo mato.

yra sunkesni už tiksliuosius, nes 
reikia daug mąstymo. Formu
lių išmokimo ir jų pritaikymo 
nepakanka.

Buvo taip pat nutarta, kad lie
tuvių visuomenei reikia daug 
humanitarų, nes jie gali mums 
geriau išaiškinti mūsų likimą, 
mūsų tremtį ir mūsų pareigas 
savo tautai bei tėvynei. Taip pat 
būrelio dėmesys buvo atkreip
tas į daktarus Damuši ir Liule- 
vičių, kurie baigę tiksliuosius 
mokslus reiškiasi lietuvių visuo
menėje savo humanitariniu iš
silavinimu.

šis būrelio pranešimas buvo 
sąmoningai kontraVersinis, nes 
mes norim išjudint žmones, kad 
jie domėtųsi svarbesniais klau
simais — bendru mąstymu ir 
minčių išreiškimu.

prie senosios, nei senoji atsisa
kyti savo nuomonių ir sekti jau
nąją. Jaunoji karta turi statyti 
ant senosios pagrindų, o senoji 
neturi, be atodairos kritikuoti 
jaunosios sumanymus. Poetas 
Bradūnas pastebėjo, kad ateiti
ninkuose tas santykiavimas tarp 
sąjungų gražiai pasireiškė. Pa
skaita buvo užbaigta pastaba, 
kad mūsų karta nebūtų pasku
tinioji aktyvioji lietuvių karta.

ONTARIO

Nijolė Šernaitė šį pavasarį baigė Tillsonburgo, Ont, Annandale 
gimnaziją pirmąja mokine, gaudama pažymio vidurkį net 81,25. 
Ji vienintelė iš visų abiturientų baigė 13-tą klasę, išlaikydama 
egzaminus iš 11 dalykų. Nijolė už savo pasižymėjimą buvo atitin
kamai atžymėta — gavo $400 Ontario stipendiją ir priimta į 
Toronto un-to odontologijos fakultetą. Iš un-to kolegijos gavo 

papildomą ANN She- 
paro stipendiją $500.

N. Šernaitė dar visai 
jaunutė abiturientė ir 
šalia savo tiesioginio 
mokslo gimnazijoje bu
vo taipgi gabi sporti
ninkė. Toronto lietu
viai studentai šiemet 
savo gretas sustiprins 
nauja gabia kolege.

Nijolė yra viena pir
mųjų Lietuvių Namų 
Hamiltone narė, įnešu
si $100 1957 m. lapkri
čio 18 d. ir antrą šim
tinę 1959 m. gegužės 
4 dieną.

N. Šernaitės nuotrau
ką, kaip geriausiai bai
gusią Tillsonburg gim
naziją, š.m. rugpjūčio 
14 d. įsidėjo “The Till
sonburg News”.

Geriausios sėkmės to
limesnėse studijose!

Sk. St.

Kaip išlaikyti individualumą
miIV6rsiteteVadovavo ALDONA ZAILSKAITĖ

Pirmiausia aptarėm individu
alumą. Sutikome, kad jis yra tu
rėjimas savo idėjų ir atviras pri
ėmimas kitų idėjų; taip pat ne
bijojimas pažinti ir išreikšti sa
vo charakterį. Studentas pasi
renka žmogišką idealą ir mėgi
na ji pasiekti.

Ėjome toliau prie temos — 
kaip šis individualumas pasireiš
kia masiniame universitete, ne
gu mažame, nes dideliame būna 
daugiau organizacijų, iš kurių

Kanados ateitininkų praėjusios vasaros stovyklos vadovai N. 
Wasagoj. Iš kairės — komend. R. Vaštokas, V. Vasiliauskas, Tė
vas G. Kijauskas, SJ, B. Sakalauskas ir kt. Nuotr. Vyt. Bubelio

Ar gerai, kad lietuviai 
partizanai kovojo?

Visi sutikome, kad kova buvo 
būtina, nes parodė pasauliui, 
jog lietuviams laisvė yra svarbi. 
Tačiau mes turim su kovos bu
vimu ir reikšme supažindinti 

kiekvienas gali pasirinkti priim
tinesnę.

Savo individualumą ugdom 
per kitus žmones ir knygas. Bu
vimas lietuviu ir ypatingai atei
tininku padeda studentui būti 
individualiu amerikiečių univer
sitetuose.

Baigėm klausimu: “Ką indivi
dualumas gali duoti žmogui?” 
Suminėjom, kad jis duoda savi
garbos, pasitikėjimo savimi, ug
do asmenybę.

Vadovavo MILDA GRUŠAITĖ 

daugiau žmonių, nors ir skleis
tame senas žinias ir jau mirusių 
vardus.

Kaikas prasitarė, .kad apie 
partizanų buvimą užtenka kal
bėti ir jaudintis, bet po tolimes
nių diskusijų tai paneigėm.

Kalbėdami apie Amerikos 
vietą partizanų kovose, sutikom, 
kad Amerika turi rūpintis sa
vais politiniais reikalais. Visdėl
to Amerika, būdama vakariečių 
fronto vadovė, yra įpareigota 
ginti Vakarų laisvę. Mes norė
tume, kad Amerika iškeltų Lie
tuvos klausimą Jungtinėse* Tau
tose.

Kilo klausimas apie mūsų pri
sidėjimą prie partizanų kovos. 
Kadangi paskutiniu metu Lietu
voje vyksta ne tiek fizinis, kiek 
dvasinis naikinimas, tai mums 
reikia griebtis dvasinių priemo
nių ir sąmoningo veikimo kaip 
lietuviai.

Aptardami moters vietą rezis
tencinėse kovose, iškėlėm jos 
rolę kaip motinos, kuri įdiegia 
laisvės dvasią vaikuose; kaip 
ryšininkės, kuri parūpina parti
zanams maisto, drabužių, doku
mentu; kaip atsišaukimų ir 
laikraštėlių platintojos, kaip 
slaugės, kovotojos šalia partiza
nu ir kankinės.

SU P E R TEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

DR. M. ANYSAS

Minime panelės Elzės Jankutės 
70 metų sukaktuves, nors jos tik
roji gimimo diena buvo kiek 
anksčiau. Ji yra gimusi Bitėnuo
se, ten pat, kur ir visiems labai 
gerai žinomas jos tėvas Martynas 
Jankus, akivaizdoje senojo pada
vimais apipintojo Rambyno, ku
ris per daug šimtmečių iki šiol 
liko laisvų lietuviškų* giminių 
simboliu.

Negalima kalbėti apie mūsų 
solenizantę, nepaminėjus jos tėvo 
Martyno Jankaus, kuris savo il
game ir nuotykių pilname gyve
nime nuo pat pirmųjų iki pasku
tinių dienų veikė lietuvių tauti
nėje* dirvoje. Jis kartu su kitais 
bendraminčiais čia kūrė Lietu
vos laisvės pamatus. Jo gyvenimo 
rodyklė buvo abiejų lietuviškų 
kraštų gyventojų tautinis atbudi
mas, jų laisvės atgavimas ir jų 
susijungimas į vieną politinį vie
netą. Jis budino Mažosios ir Di
džiosios Lietuvos gyventojų ma
ses žodžiu ir raštu, priėjo prie to, 
kad mažlietuvįški politiniai atsto
vai pateko net į vokiečių cieso
rystės ir Prūsijos karalystės sei
mą, ir ten, kaip pvz. kunigas dr. 
V. Gaigalaitis, jame išbuvo atsto
vu nuo 1903 iki 1918 m. Jokia 
pasaulinė jėga negalėjo nustelb
ti M. Jankaus noro pasiekti Ma
žosios Lietuvos dalies, vėlesnio 
Klaipėdos krašto, prijungimo 
prie Lietuvos. Todėl ne be pama
to mūsų solenizantės tėvas buvo 
pavadintas Mažosios Lietuvos pa
triarchu. Jo gyvenvietė Bitėnuo
se, prie Rambyno kalno, buvo 
daug dešimtmečių savo rūšies 
“Mekka” lietuvių tautos atbudi- 
nimo ir nepriklausomybės atga
vimo veikėjams.

Sakoma, kad žymūs tėvai savo 
darbais dažnai nustelbia savo 
vaikų veikimą, kad nieko nebe
lieka apie juos kalbėti. Bet šiuo 
atveju mūsų solenizantės veiki
mas ėjo greta jos tėvo ir dažnai 
vienas kitą papildydavo. Jeigu 
patriarchas buvo vaidila, kuris 
uždegė tautinę ugnį, tai jo duktė 
Elzė buvo ta senųjų laikų vaidi
lutė, kuri ją saugojo.

Panelė Elzė yra gimusi 1894 
m. liepos 16 d. Jos motina buvo 
Anė Puknikė iš Pilkalnės. Gausi 
buvo Jankų šeima — 8 vaikai. 
Jos motina mirė 1913 m. Elzei 
jau paūgėjus. Nuo to laiko ji per
ėmė Bitėnų šeimininkystę ir dir
bo visą laiką, kol Jankų šeima 
gyveno Bitėnuose.

Jau I D. kare žiaurus likimas 
ištiko Jankų šeimą. Užėmus ru
sų kariuomenei jų kraštą, Jankų 
šeima buvo su daugybe kitų vie
tinių gyventojų deportuota i Ru
siją ir apgyvendinta už Volgos. 
Įprasta maskoliška tvarka, visa 
šeima buvo išskirstyta, 1915' m. 
ten mirė jų senelis Martynas ir 
jauniausias 4 metų sūnus End- 
rius. Kitas sūnus Nikas žuvo 
1918 m. fronte. Karui baigiantis, 
patriarchas savo lėšomis grįžo 
namo jau 1918 m. birželio mėn., 
o panelė Elzė su šeimos likusia 
dalimi — 1918 m. pabaigoje.

Vos sugrįžęs, patriarchas pra
dėjo veikti. Buvo Įsteigta Mažo
sios Lietuvos Taryba. Įvyko Klai
pėdos krašto atskyrimas nuo Vo
kietijos. Lankėsi pas jį daug pa
žįstamų ir svetimų. Šolenizantė 
visą laiką liko namų šeimininkė. 
Atėjo sukilimo metas. Ji priklau
sė Bitėnų šaulių būriui. Nors so- 
lenizantė pati nedalyvavo su 
ginklu rankose, bet aktyviai pri
sidėjo prie sukilimo, iš tam tikrų 
vietų pirkdama ir dalindama 
ginklus tiems, kurie žygiavo 
Klaipėdos link.

Po Klaipėdos krašto prijungi
mo prie Lietuvos Bitėnus lan
kančiųjų eilės nenutrūko. Į klau
simą, kurie žymesni asmens at
vykdavo, šolenizantė atsakė: pa
klausk, kas neaplankė Bitėnų? 
Atrodo, kad tik Lietuvos prezi
dentų trūko. Bitėnuose lankėsi 
visi gubernatoriai nuo pirmojo 
iki paskutinio. Ekskursijų eilės 
nenutrūko. Dalyviai norėjo pa
matyti Rambyną ir patriarchą. 
Visos ekskursijos buvo priimtos 
Bitėnuose, nežiūrint jų pasaulė
žiūros ir pagal išgales mūsų sole
nizantės pavaišintos. Bitėnuose 
esančioje garbės knygoje buvo 
šimtai garbingu pavardžių, jų 
tarpe ir japoniškomis raidėmis 
Įrašas japonų atstovo Lietuvoje 
Šigimura, kuris su užsienių rei
kalų ministerijos vedama ekskur
sija* buvo pasiekęs Bitėnus ir pa
nelės Elzės buvo pavaišintas.

Ryšium su veikla šaulių eilėse,

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKES LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

p. Elzė buvo paskirta šaulių mo
terų tarybos nare ir apdovanota 
šaulių žvaigždėm ir sukilėlių 
ženklu. Ji Lietuvos nepriklauso
mybės laikais buvo ruošėja Mo
tinos Dienos krašte, kurios tuo
met turėjo didelės politinės 
reikšmės ir praeidavo pavyzdin
gai. Ji taip pat buvo Užsienio 
Lietuviams Remti Draugijos Pa
gėgių skyriaus valdybos narė.

Šolenizantė rinkdavo senų vie
tinių žvejų dainas, kurias ji kar
tu su savo tėvu dainuodavo. Se
noviškų dainų jai teko Įdainuoti 
i magnetofoną Lietuvos švietimo 
minsterijoje. Ir dabar jų yra 
daug jos atmintyje. Neseniai ji 
jų įdainavo jūros skautams.

*1939 m. kovo mėn. įvykiai skau
džiai palietė Jankų šeimą. Buvo 
aišku, kad įnirtę Trečiojo Reicho 
pareigūnai * gali* griebtis žiaurių 
priemonių prieš patriarchą. Slap
tai j’is paliko Bitėnus, kad nepa
tektų į hitlerininkų rankas. Elzė 
ir Kristupas paliko Bitėnuose. Su

Sesuo Domininką (Kliukaitė) priima motinos palaiminimą pries 
pirmuosius vienuolinius įžadus Putname, Conn.

Mokiniai pasisako 

Lietuviška mokykla - ne baudžiava
Prasideda mokslas visose šeš

tadieninėse lietuviškose mokyk
lose. Jų yra beveik visose koloni
jose. Vienur mokinių skaičius 
siekia 600, kaip Toronte, kitur, 
mažesnėse kolonijose, lietuvišką 
mokyklą lanko tik 6 mokiniai. 
Bet mokomasi visur. Visi tomis 
mokyklomis rūpinasi, nes jų 
svarba neabejotina.

“žąsies penėjimo” metodas
Norėtųsi bent trumpai i šešta

dieninę mokyklą pažvelgti iš pa
čių mokinių pusės. Visi tėvai ži
no* kaip daugumas vaikų tos mo
kyklos nemėgsta, žinoma, tai dar 
nieko nepasako. Vaikai iš viso 
apie ateiti negalvoja ir jeigu ne
būtų verčiami, tai daugumas į jo
kią mokyklą neitų. Betgi negali
ma užsitverti siena nuo paties 
jaunimo ir Į juos visiškai neatsi
žvelgti. Galima tas pačias žinias 
perduoti vienaip ir kitaip. Dauge
lis vyresniųjų mokytojų gina “žą
sies penėjimo” metodą. Esą rei
kia dėstomąją medžiagą tik kimš
ti mokiniui, ir ji jame “pasiliks”. 
Rezultatai nevisada būna geri.

Mokinių pasisakymai
Leiskime pasisakyti pačiam 

jaunimui. Kanados ateitininkų 
vasaros stovykloje buvo paskleis
ta anketa apie lietuvišką mokyk
lą, kur, nepasirašant pavardės,

nekantrumu juodu laukė sutarto 
ženklo iš Kauno radijo stoties: 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis teka”. 
Galiausiai teko šį signalą išgirs
ti; reiškė tėvas buvo laimingai 
pasiekęs Kauną.

Daug pavojų solenizantei ir 
jos broliui Kristupui teko pergy
venti karo metu. Einant karui 
prie galo, 1944 m. spalio 7 d. vo
kiečių Gestapo jėga išvarė Jankų 
šeimą* ir kitus Bitėnų gyventojus 
iš jų gyvenviečių kelionei į Vo
kietiją. Kas nenorėjo išvykti, bu
vo grasinamas sušaudyti. Per 
Bartensteiną ir Mecklenburgą 
Elzė su sergančiu tėvu atsidūrė 
Flensburge, kur patriarchas mirė 
ir buvo palaidotas. Vokietijoje 
1952 m. mirė ir ten buvo palai
dotas jos brolis Martynas, kuris 
iki II D. karo buvo vandens ke
lių meistras Dravernoje, Klaipė
dos apskrityje.

1951 m. mūsų šolenizantė at
vyko su broliu Kristupu ir sese
rimi Edda į Kanadą. Sesuo Urtė 
apsigyveno Čikagoje. Ir čia sole- 
nizantė nenustojo tautiškai vei
kusi. Visuose lietuviškuose pa
rengimuose ji aktyviai reiškiasi. 
Ji neužmiršo ir savo senųjų or
ganizacijų. Ji ir dabar yra Mar
tyno Jankaus, Brocktone, ir Pūt- 
vio šaulių būrio Toronte garbės 
narė; Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio Toronto skyriaus 
vicepirmininkė, Evangelikių Mo
terų Draugijos ilgametė pirmi
ninkė ir dabar išrinkta garbės 
pirmininke. Toliau ji yra Mažo
sios Lietuvos Moterų Ratelio il
gametė pirmininkė iki šios die
nos ir tradicinio šiupinio inicia
torė.

Mes visi linkime mūsų didžiai 
gerbiamai solenizantei geros svei
katos ir ilgiausių metų. To paties 
linkime ir jos broliui* Kristupui, 
sūnui garsiojo patriarcho, kuris 
kartu su savo šeima ir seserimi 
pergyveno visas Jankų šeimai li
kimo skirtas linksmas* ir sunkias 
gyvenimo valandas.

stovyklautojams reikėjo parašyti 
savo nuomones. Jaunesniųjų 
grupė, iki 13 m. amžiaus, beveik 
visi parašė neigiamai, esą mo
kyklos nemėgsta. Daugelis jų net 
neaiškina kodėl. Jie einą tik to
dėl, kad tėvai verčia.

Vyresniųjų pasisakymai yra 
skirtingi. Daugelis jų supranta, 
kad lietuviška mokykla yra reika
linga, daugelis pasisako mėgstą 
atskirus dalykus, kaip istorija ir 
kt., bet beveik visi ... kritikuo
ja mokytojus.

Vienas 16 m. berniukas rašo: 
“Lietuvių kalba yra labai svarbi. 
Bet man ten nuobodu. Dažnai vi
są valandą prasėdime besiklausy
dami, kaip kitas vaikas stenėda
mas linksniuoja “medis”... Lie
tuviška mokykla turėtų būti ar
čiau anglišku mokyklų standar
to.”

Kitas 15 m. berniukas sako: 
“Lituanistinė mokykla, mano ma
nymu, yra labai naudinga. Aš no
riu eiti, bet norėčiau, kad ji bū
tų Įdomesnė. Mažesnieji lietuvių 
kalbą labiau pamėgtų, jeigu būtų 
lietuviškų komikų. .*.”

14 m. mergaitė:* “... Mūsų mo
kytojas, vietoje kad mokytų ką 
nors, visą laiką mus bara ir šau
kia, kad mes niekam netikę, kad 
mes blogi lietuviai ir pan. Kokia 
man nauda iš tokių pamokų? Tą

(Nukelta f 7 psl.)
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UŽSIENIO SVEČIAI gatvėms daugiau naudoti betoninių
Pastaruoju metu Lietuvoje prade- monolitinių ir surenkamų dangų, o 

jo dažniau lankytis įvairios komunis- šaligatviams — spalvotų betono 
plokščių.

KOMPARTIJA ŠIENAUJA
Kompartijos vadai ir ministerių 

taryba jau rugpjūčio mėn. pradėjo 
verkšlenti dėl pašarų trūkumo gyvu
liams. Alytaus, Ignalinos, Kapsuko, 
Kretingos, Lazdijų, Molėtų, Prienų, 
Skuodo, Trakų, Ukmergės, Švenčio
nių ir Eišiškių rajonų kolchozuose ir 
sovchozuose šieno paruošta tik 3645 
nuošimčiai to kiekio, koks buvo nu
matytas popieriniuose planuose. Ba- 
rami kolchozai: “Žymūs plotai, ku
riuos numatyta šienauti, nuganomi, 
todėl gyvuliai neaprūpinami šienu, 
kurio, kylant gyvulininkystei, reikia 
vis daugiau.” Kolchozininkai ragina
mi šienauti atolus, surankioti visus 
šiaudelius laukuose, kaupti pelus, o 
šieno apsauga turinti būti patikėta 
tik sąžiningiems asmenims. V. Kst.

tinių užsienio kraštų delegacijos. At* 
sakydami į lietuvių komunistų vizitą, 
čia lankėsi Erfurto partiečiai: pra
monės ir statybos biuro vadovas F. 
Šelhomas, ideologinės komisijos na
rys H. Richteris, statybos darbuoto
jai — E. Hanas, V. Rotas, H. štolis 
ir kt. Jie lankėsi Vilniuje, Kaune ir 
Jonavoje, kur susipažino su azotinių 
trąšų gamyklos statyba. Vilniuje tai
pogi svečiavosi Bulgarijos inžinieriai, 
kurie Sov. Sąjungoje domisi sambia- 
plokšių namų gamyba. Jiems buvo 
parodyta Vilniaus gelžbetonių kons
trukcijų gamykla nr. 1.

MIRĖ R. LUKINSKAS
Vilniuje mirė žurnalistas Romual

das Lukinskas. Nepr. Lietuvos lai
kais dėl prokomunistinių pažiūrų jis 
buvo pašalintas iš mokytojų semina
rijos ir, baigęs kooperacijos kursus, 
dirbo buhalteriu įvairiose bendrovė
se. Žurnalistika susidomėjo sovie
tams Lietuvą okupavus. Pokariniais 
metais velionis dirbo Klaipėdos laik
raštyje “Raudonasis švyturys”, Kau
no “Tarybų Lietuvoje”, “Kauno Tie
soje” ir vėliau skyriaus vedėju “Tie
soje”. Sveikatai pablogėjus, pasitrau
kė iš laikraštininko darbo ir perėjo 
i literatūrinį, sukurdamas keletą ko
munizmą. garbinančių apybraižų bei 
apysakų, šiuo metu renkama jo pas
kutinioji knyga “Gamtos klaida”.

AVIACINEI GRUPEI —
20 METŲ
Lietuvos civilinės aviacijos grupė 

paminėjo 20 m. sukaktį. Orinio susi
siekimo apimtis esanti padidėjusi 34 
kartus, o keleivių pervežimas — 28. 
Vilnius turi tiesioginio susisiekimo 
linijas su Maskva, penkiomis “bro
liškųjų” respublikų sostinėmis, kai- 
kuriais didesniais pramonės cent- 
rais. Šios grupės aviatorių šeima, do* 
ja, gana mišri; “Tiesoje” liksniuoja- 
mi pilotai — Kudria, Makarevičius, 
Pliasunovas, Baryšnikovas, Gaidama
vičius, Račkauskas, Jaskelevičius; 
mechanikai — Valichovas, Varnas, 
Kaminskis, Michailovas; inžinieriai 
ir technikai — Saliachovas, Seliukas, 
Subočius, Tiškevičius.

KELIŲ STATYTOJŲ
KONFERENCIJA
Vilniuje buvo sušaukta kelių staty

bos ir komunalinių organizacijų kon
ferencija, kurioje dalyvavo atstovai 
iš Maskvos, Leningrado, Kievo, Mins
ko, Charkovo, Celiabinsko, Lvovo ir 
kt. miestų. Nutarta pagrindinėms

“ŠIRVINTOS” SKAUČIŲ TUNTAS 
naujus darbo metus pradeda tunto 
sueiga rugsėjo 27 d., sekmadienį, 3 
v. p.p., parapijos salėje. Visoms skau
tėms ir paukštytėms dalyvavimas bū
tinas. Maloniai kviečiame tėvus ir vi
suomenę atsilankyti. Trumpai pami
nėsime Tautos šventę ir praleisime va
landėlę nuotaikingoje laužo progra
mėlėje. Tėvai, norintieji įregistruoti 
dukreles į skaučių organizaciją, pra
šomi skambinti D. Gutauskienei tel. 
JA 9-6982. Priimamos mergaitės nuo 
7 m. amžiaus. Tutininkė

JAUNIMO CENTRO statybos paruo
šiamieji darbai jau pradėti. Aptverta 
tvora, griaunami namai. Pagaliau Ha
miltono jaunimas turės erdvias patal
pas savo tikslams.

SPAUDOS BALIAUS koncerto pro
gramoje, kuris įvyks lapkričio 7 d., 
sutiko dalyvauti žymieji mūsų meni
ninkai: sol. Pr. Bičkienė, aktoriai

Alg. Žemaitaitis ir E. Dauguvietytė 
Kudabienė.

HAMILTONO ATEITININKŲ ruo
šiamai loterijai fantus aukojo: kun. 
B. Mikalauskas, OFM, iš St. Ctahar- 
ines foto aparatą; prekyb. J- Tumosa 
iš Toronto — transistorinį radiją; Z. 
Žilinskas iš Burlington — paveikslą; 
S. šetkus iš St. Catharines — paveiks
lą; statyb. A. Liaukus iš Hamiltono — 
plaukų džiovintuvą; ateitininkai sen-

Sault S. Marie, Ont
JAUNIAUSIA TAUTIETE. — Bu

vo pakrikštyta Audrė-Ona, Klemen
tinos ir Kazimiero Slyžių dukrelė. 
Krikšto tėvai — D. Girdzevičiūtė ir 
Sigitas Blekaitis iš Hamiltono. Be 
Audrės, K. K. Slyžiai augina dar du 
sūnus ir vieną dukrą, K. Sližys dirba 
“Algomos” plieno fabrike pačiame 
moderniausiame skyriuje. Lietuviš
kiem reikalam visada jautrus; ėjo 
įvairias pareigas apyl. valdyboje. Šei
mos šventės — šaunių krikštynų pro
ga jo namuose buvo susirinkę gausūs 
bičiuliai. Linkime Slyžių šeimai daug 
laimės bei pasisekimo, ypač auklėjant 
jaun. kartą gerais Kanados lietuviais.

STREIKUOSIME AR NE? — Toks 
klausimas dažnai kyla keliasdešimčiai 
mūsų kolonijos tautiečių, dirbančių 
didžiausioje mūsų miesto darbovietė
je “Algoma” plieno fabrike, kuris yra 
antruoju savo didumu Kanadoje, o 
vienuoliktuoju visoje Š. Amerikoje ir 
kuriame š.m. liepos pabaigoje, įskai
tant vasaros atostogų pakaitalus, dir
bo 8300 darbininkų. Šioji darbovietė 
yra tikros “aukso kasyklos” visam 
mūsų miestui, nes vidutiniškai per 
mėnesį išmokama darbininkų algoms 
ir miestui už prekes bei įvairius pa
tarnavimus apie $5% mil. (per pirmą 
1964 m. pusmetį išmokėta $36% mil.) 
Galima įsivaizduoti kas atsitiktų mies
tui, jei ši “dolerių upė” vieną dieną 
sustotų plaukusi... Darbo sutartis 
tarp “Algoma” plieno fabriko ir dar
bo unijos pasibaigė š.m. rugpjūčio 1

d., o derybos dėl naujos darbo sutar
ties pradėtos š.iii. gegužės mėn., bet 
tuo tarpu nei iš vietos nepajuda. 
Prieš keletą savaičių darbo unija iš
sikvietė pagalbon Ontario darbo mi
nisterijos atstovą tarpininkauti, tačiau 
jokių rezultatų nepasiekta ir, kaip ra
šo vietinis “Sault Star”, derybos lai
kinai visai nutrukusios. Sekančią sa
vaitę vėl grįš atgal į mūsų miestą tas 
pats tarpininkas, kuris, jei nebus su
sitarta, visas derybas perduos specia
liai sudarytai tarpininkų komisijai — 
Conciliation Board, o jei tada nebus 
pasiekta susitarimo, tai bus streikas, 
nes unija jau dabar turi plieno dar
bininkų įgaliojimą pradėti streiką. Iš 
darbo unijos pareigūnų girdėti, kad 
atsižvelgiant į labai didelį fabriko 
gaunamą pelną ir tai, kad kanadiečiai 
plieno darbininkai yra savo gamyba 
pirmieji visame pasaulyje, su mažes
niu darbo valandų skaičiumi pagami
nantieji didesnį plieno kiekį, unija 
yra nemažai užsispyrusi, o “Algoma” 
labai mažai siūlo... Pats mažiausias 
šiame plieno fabrike valandinis atly
ginimas yra $2.05 — toks pat kaip ir 
Hamiltono plieno fabrike, kuris irgi 
veda derybas naujai darbo sutarčiai 
sudaryti. Tačiau atrasime ir tokių tau
tiečių, kurie nedaug ką pakilę nuo 
paprasto darbininko atlyginimo, bet, 
įskaitant viršvalandžius ir tonažą, per 
metus uždirba apie $10.000! Sunku 
atspėti kuo viskas baigsis. Tikėkimės, 
kad streiko bus išvengta. J. Sk.

draugiai — patefoną. Loterijos trau
kimas įvyks lapkričio 7 d. spaudos ba
liaus metu Royal Connaught viešbu
čio salėje. Loterijos knygutės jau at
spausdintos ir pradedamos platinti. 
Ateitininkai prašo visus hamiltonie- 
čius padėti kuo daugiau išplatinti bi
lietų. Gautasis loterijos pelnas eis 
jaunimo veiklai plėsti.

J. JURGAITIS viešėdamas Toronte 
pas dukterį susižeidė; paguldytas East 
Toronto General ligoninėje. Linkime 
greit pasveikti. J. P.

P. A, JAKUBAUSKŲ PADĖKOJE 
“Tž” nr. 38 praleista p. G. Stabingie- 
nės pavardė, kuri turėjo būti inicia
torių tarpe. Šiuo padėka papildoma.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
įvyko rugsėjo 6 d. Knights of Colum
bus salėje. Pamaldas tėvynės intenci
ja atlaikė kun. B. Mikalauskas, OFM, 
ir pasakė pritakytą pamokslą; šventės 
minėjimą atidarė vald. pirm. A. Vis- 
kontas, o paskaitą skaitė stud. A. Vis- 
kontas, jaunius. Meninę dalį išpildė 
seserys: B. ir A. Bogušytės ir V. But
kutė: visos iš St. Catharines, Ont. Bo
gušytės pagrojo akordeonais, o But
kutė skambino gitara. Prieš keletą 
metų ją valdė akordeonas, o dabar 
jau Birutė valdo jį, kainuojantį 
$1.500. Eilėraščius deklamavo wellan- 
dietės: S. čepukaitė ir D. Izokaitytė. 
Jaunoms menininkėms, stud. A. Vis- 
kontai už gražią paskaitą ir kun. B. 
Mikalauskui, OFM, apylinkės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

Nors ir mažoje Wellando kolonijo
je minėjime galėjo būti daugiau žmo
nių, o ir iš tų keletas nelaukė pabai
gos — kažkur išskubėjo. Vis tie ne- 
sibaigią rūpesčiai. Valdyba, kurioje ir 
aš esu, galėjo viską paruošti truputį 
kruopščiau. Baigiamajame žodyje pir
mininkas valdybos vardu ateityje ža
dėjo viską geriau patvarkyti. M. S.

OTTAWA, Ont

Svarbu mokslo metu^ pradžioje

Arborito viršus

POPULIARIAUSIAS, DIDELIS 48”xl8”

STORAS, PRAKTIŠKAI 
NESULAUŽOMAS

MENO PARODA IR JUBILEJUS. 
Rugsėjo 13 d. arkivyskupijos rūmų 
salėje Otavos lietuviai paminėjo K. 
Donelaičio 250 m. gimimo sukaktį ir 
šventė savojo organizuoto gyvenimo 
15 metines.

Visos iškilmės prasidėjo 11 vai. dail. 
A. Tamošaičio paveikslų parodos ati
darymu. Apyl. kultūros vadovui J. 
Dauniui apibūdinus parodą ir pačiam 
dail. A. Tamošaičiui tarus savąjį žo
dį, iškilmių šeimininkas apyl. v-bos 
pirm, pakvietė krašto v-bos pirm. dr. 
P. Lukoševičių atidaryti parodą.

12 vai. įvyko iškilmingos pamaldos, 
kurias atlaikė katedros klebonas 
mons. Gelinas ir pasakė pritaikintą 
pamokslą. Šv. Mišios buvo atnašautos 
mirusiųjų šios B-nės narių intencija, 
kurių net 9 mirė per tuos 15 metų.

Iškilmių salėje, kur buvo ir meno 
kūrinių paroda, įvyko iškilmingas ak
tas. J iškilmes atsilankė eilė žymių as
menų: kr. v-bos pirm. P. Lukoševičius 
su ponia, “NL” red. J. Kardelis su po
nia, mons. Gelinas. Tik parodos atida- 
ryman specialiai buvo atvykę iš Mont- 
realio p.p. Nagiai, Jonynai ir kt. Iš 
gretimų apylinkių: p. Palilioniai iš 
Kingstono, p. Marčiukaičiai iš Pem
broke ir kt.

Apie K. Donelaitį apžvalginę pa
skaitą skaitė A. Paškevičienė. 15 me
tų veiklos apžvalgą padarė apyl. pirm, 
inž. A. < Paškevičius, pateikdamas 
kruopščiai surinktu duomenų apie 
įvairios veiklos sritis: religinę, tauti
nę, reprezentacinę ir šalpos. Iš pateik
tų duomenų išryškėjo atskirų narių

NESUGADINAMAS... net ir plak
tuku nepramušamas, nesuraižomas 
ir neįlenkiamas!

Pilno dydžio 
48” x 18” viršus

• Gražus riešutinio

medžio apdirbimas

© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A, Valstybės

PREL. J. BALKONAS prez. L. 
Johnsono paskirtas į JAV bendruome
nės santykių komitetą — National 
Committee for Community Relations. 
Komiteto pareiga yra padėti bendruo
menėms ir asmenims, kurie yra. dis
kriminuojami ar skriaudžiami dėl ra
sės, spalvos, lyties, religijos ar tau
tybės.

INŽ. J. JASAITIS, LB tarybos su
važiavime perrinktas Amerikos Liet. 
B-nės pirmininku, sudarė naują “ka
binetą”. Į jį įeina: M. Rudienė, inž. J. 
Jurkūnas, Z. Dailidka, J. Ignatonis, 
M. Šimkus, Paštukas, V. Radžius ir K. 
Kleiva.

B.

Kidykas atlaikė pirmąsias Mišias lietu
viškai vietos lietuviams. Tai buvo ne
eilinė diena šios kolonijos lietuviams 
ir visi dėlto džiaugėsi.

Britanija
LONDONO IR APYLINKĖS LIE- 

TUVIAI įsigijo bendrose Londono ka
talikų kapinėse sklypą. Dabar ruošia
si jį papuošti gražiu lietuviško stiliaus 
paminklu. Projektą paruošė dail. V. 
Jokūbaitis.

rašomasis 
stalas.

Tik 
ribotam 
laikui

$0095
■ abu baldai

rašomasis 
stalas

Patogios spintelės su užtraukiamam durelėm

NEPRADEGINAMAS . . . deganti 
cigaretė nepradegins nei apgadins!

NESUTEPAMAS . . . atsparus dė
mėms, net ir nagų lakui ar rašalui!

NEMOKAMAI!
Perkant rašomąjį stalą 
duodama tokios pat spalvos 
kėdė.

Pirkite mokinių rašomąjį stalą tik 
už S39.95... ir gausite puikią, 
modernią, aptrauktą kėdę 
nemokamai!

s9.95
vertės

MOHAWK FURNITURE LTD
vakaruose, 137 Roncesvalles Avė.

Tel. 537-1442
rytuose, 2448 Danforth Ave 

Tel. OX. 9-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

atstovavimu lietuviams kitur: J. Ši
manskis, B. Žilinskaitė, A. Paškevi- 
čienė; skaitytų paskaitų skaičiumi: 
dr. A. Šidlauskaitė, prof. Ramūnas - 
Paplauskas, A. Paškevičius. Daugiau
sia kadencijų vadovavo B-nei A. Paš
kevičius — 7; dr. A. Šidlauskaitė — 
2. Iš vėliau atvykusių ir įsijungusių 
į B-nės veiklą — J. Daunys, kultūri
nės veiklos srity.

Pabaigoje B-nės pirm, padėkojo vi
siems bendrai už visokeriopą veiklą 
ir rado reikalo dar paminėti jų kai- 
kuriuos atskirai: B-nės dv. vadovus: 
kun. dr. J. Razutį, Tėvą J. Kubilių, 
SJ, ir kun. dr. V. Skilandžiūną; iš se
nųjų ateivių — p. Pranckevičienę; vė
liau — dr. A. Šidlauskaitę, dr. Ramū- 
nus-Paplauskus, J. Šimanskį, žiliskie- 
nę su dukra, Morkūnus, Gabalių, Za- 
bulionius ir Ivonaitį. Iš dar vėliau įsi
jungusių į B-nės veiklą: Danius, Bal- 
sevičus, Radžius ir dr. Jurkus.

Dovanos knygomis buvo skirtos dail. 
Ant. Tamošaičiui, dr. A. Šidlauskai
tei, J. Šimanskiui ir J. Daniui. Visam 
atžalynui, kuris pastruoju metu liko 
gana judrus, teko dėžė saldumynų.

Garbės prezidiume buvo: dr. P. Lu
koševičius, J. Kardelis, dail. A. Ta
mošaitis, mons. Gelinas, kun. dr. V. 
Skilandžiūnas ir buvę p-kai: dr. Ra- 
mūnienė-Paplauskienė, J. Šimanskis, 
Danys ir Daunius.

Visi garbės prezidiume buvę svei
kino ir pareiškė savo linkėjimus B-nei. 
Taip pat buvo gauta sveikinimų raš
tu: “Tž” red. kun. dr. P. Gaidos ir

DONALD L. JACKSQN, televizijos 
komentatorius, kurio programa per- 
duodama sekmadieniais 9.45 v.v. per 
Los Angeles televiziją 13 kanalu, daž
nai mini Lietuvos vardą ir kelia reika
lą, kad JAV aiškiai pasisakytų Pabal- 
tijo kraštų laisvinimo reikalu. Atei
tyje jis yra pažadėjęs vieną iš savo 
programų ištisai paskirti Lietuvos by
los reikalui.

“DRAUGO” RED. J. PRUNSKIS iš- 
vyko atostogų į Šiaurės Floridą, kur 
nėra šienligę sukeliančių dulkių.

DR. A. ŠIDLAUSKAITE iš Otavos 
rugsėjo pradžioje dalyvavo tarptaut. 
psichologų kongrese Los Angeles 
mieste.

R. ŽIČKUS dalyvavo Amerikos che
mikų suvažiavime rugpjūčio 31 d. ir 
rugsėjo 4 d. Čikagoje; atstovavo “Jer- 
rel-Ash” bendrovei.

T. PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOJ 
Kennebunkporte, Maine, pamokos pra
sidėjo rugsėjo 14 d.; naujų mokinių 
yra 30.

INŽ. V. VOLERTAS, JAV LB Ta- 
rybos vardu, pasiuntė lietuvių krep
šinio rinktinės išvykos vadovui inž. 
V. Adamkavičiui telegramą, sveikin
damas jį ir visą rinktinę su laimėji
mais Australijoj ir Kanadoj.

LOS ANGELES LIETUVIAI ŽUR
NALISTAI šaukia savo susirinkimą 
rugsėjo 26 d. Skyriui pirmininkavęs 
S. J. Paltus pasitraukė iš pareigų; pir
mininko pareigas laikinai eina VI. Ba- 
kūnas.

KUN. P. URBAITIS, ilgus metus 
misijonieriavęs Kinijoj, paskutiniu 
laiku važinėjo Europoj, jieškodamas 
saleziečių gimnazijai lietuvių moki- 
nių. Britanijoj jis pareiškė: “Dar 
Vaižgantai ir Kudirkos tebėra gyvi!” 
Iš Bradfordo ruošiasi važiuoti Į sale
ziečių gimnaziją 4 berniukai, iš Roč- 
dalės — 2, iš Mančesteri© — 6, iš 
Stoke-on-Trent — 1, iš Nottingham© 
— 1 ir iš Londono — 3.

Prancūzija
“LIETUVA KANKINE” — šitokiu 

pavadinimu straipsnį su trimis stam
biomis iliustracijomis įsidėjo salezie
čių leidžiamas žurnalas “Bulletin Sal
esman”. Apgailestauja, kad didžioji pa
saulio spauda perretai kalba apie ty
loje kenčiančius bolševikų paverg
tuosius; primena Lietuvos kančias 
okupacijoje, pasakoja apie saleziečių 
įstaigas Lietuvoje ir jų išlaikomą lie
tuvišką gimnaziją Italijoj; pažymi, 
kad saleziečiai Lietuvoje įsikūrė prieš 
30 metų ir reiškia daug broliškų sim
patijų tautai, kuri “desperatiškai ko
voja, kad neprarastų savo sielos”.

VYT. JANUŠONIS Wisconsin© un- 
te, Madison, augščiausiais pažymiais 
išlaikė magistro egzaminus iš anglų 
kalbos ir literatūros.

įnašas bendroje veikloje. Pirmaujan-1 &uv- pirm. agr. B. Saulėno. 
čiais atskirose srityse pranešėjo buvoį ----
paminėti šie asmenys: įvairių eitų pa
reigų kadencijų skaičium — A. Paš
kevičius, J. Šimanskis, V. Trečiokas; [ 
dalyvavimu parengimų programose ar*

Po iškilmingo akto Įvyko ten pat 
suneštinės vaišės — kavutė Po visų 
iškilmių vakare apyl. pirm, savo bute 
suruošė priėmimą pagerbti atvyku
sioms svečiams. Korespondentas

VANCOUVER, B.C
JEI NERAŠOM ,NEREIŠKIA, KAD > very j e yra 808 lietuviai; pačiame Van- 

NEVEIKIAM. — Apie Vankuverio 
lietuvių gyvenimą spaudoje mažokai 
terašoma. Apyl. v-bos pirm. B. Vilei
ta savo rašte “TŽ” redakcijai sako, 
kad nerašymas spaudai nereiškia ne
veikimo, be to, korespondentų apra
šymai nevisada būna teisingi. Per pas
taruosius metus buvę rašyta daugiau, 
bet nuveikta mažiau. Kalbėdamas apie 
praeitį, rašto autorius sako:

“Čia savo laiku lietuvių vardas 
skambėjo ir skamba gan garsiai. Dar 
tik porą metų atgal dažnai galima bu
vo išgirsti per radijo bangas lietuviš
ką dainą bei muziką su priedu, kad 
prieš 500 metų Lietuva buvo didžiau
sia valstybė Europoj ir dabar yra ru
sų okupuota.

Vankuverio lietuviai dalyvavo įvai
riuose tarptautiniuose pasirodymuose 
ir parodose. Lietuviški rankdarbiai, 
gintaras ir tautiniai kostiumai žavėjo 
lankytojus didžiausiame Vankuverio 
Queen Elizabeht teatre, Pacific Na
tional Exhibition. Nebuvo naujiena 
pamatyti vietos dienraščiuose atvaiz
dą lietuvaitės su tautiniu kostiumu.

Lietuvos trispalvė plevėsavo prieš- 
komunistinių demonstrantų eilėse ir 
didžiausiame P.N.E. parade.

čia lietuviai nepraleidžia nei vienos 
progos kur tik galėjo ir gali dalyvau
ti. Visa tai liudija vietos laikraščių iš
karpos, nuotraukos, organizacijų ve
damos knygos ir įrekorduotos juoste
lės. Taigi, jei kam yra noras šį tą pa
rašyti apie Vankuverio lietuvius, vi
suomet gali gauti faktais pagrįstos 
medžiagos...

Nėra paslaptis, kad lietuviai mėgs
ta išgerti, bet nemanau, kad Vanku
verio lietuviai geria daugiau ar ma
žiau kaip kitų kolonijų, ir iki šiol dar 
nė vienas Vankuverio lietuvis, grįž
damas ir lietuviško parengimo dėl 
girtumo nenuvažiavo nei į daboklę, nei 
į ligoninę. Taip pat ir kaulai dar ne
buvo aplamdyti, kaip kaikas prikiša. 

Tautiniu atžvilgiu Britų Kolumbijos 
lietuviai yra stiprūs ir jokio nutautė
jimo pavojaus nėra. Tik didesnę veik
lą išvystyti neįmanoma dėl lietuvių 
negausumo.

Nors lankantieji kunigai ar kiti as
menys iš kažkur atsiveža 600-800 šim
tų lietuvių skaičių, tačiau pabuvę ne
gali rasti net trečdalio to skaičiaus. 
(Pagal 1961 m. visuotinio gyventojų 
surašymo oficialius duomenis Vanku-

kuverio mieste — 488. Red.)
Aš tikiu, kad prieš 10 metų gal ir 

buvo toks skaičius lietuvių, nes tais 
laikais į eilini parengimą ar gegužinę 
susirinkdavo apie šimtas lietuvių. Da
bar liko mažiau kaip pusė. Dauguma 
išvyko kitur gyventi. Senosios emigra
cijos lietuvių tuo laiku ateidavo ne
mažai, dabar ateina vos keli. Didesnė 
dalis nuseno, nedirba, gyvena iš pa
šalpos ar senatvės pensijos ir nenori 
rodytis, tap pat jau namažai jų yra 
mirę.

Tad bent dabar mūsų kolonijai ne
įmanoma įsigyti savo tautinių namų 
bei bažnyčios, ne dėlto, kad mes fi
nansiškai nepajėgūs, bet dėlto, kad 
nėra kam pripildyti bažnyčią ar na
mus nors kartą į mėnesį. Galvoju, jog 
be reikalo rašoma “ir vėl atidėtas na
mų pirkimo reikalas” ...

Bažnyčios ar namų įsigijimas buvo 
svarstomas per 15 metų, buvo tam 
tikslui ir komitetas išrinktas, net lie
tuvių klubas įsteigtas, bet rezultatai 
visuomet tie patys. Pigiau ir praktiš
kiau išsinuomoti reikalui esant

Šiais metais naujoji Bendruomenės 
valdyba jau suruošė: Motinos Dienos 
minėjimą, vieną šokių vakarą ir tris 
gegužines. Ant. Pilibaičio ir kitų ge
rų tautiečių pagalba buvo padaryta 
virš upelio, pikniko vietoj, didelė ir 
graži platforma šokiams; nudažyti pa
statai ir lieptas. Buvo organizuojama 
lietuvių vaikams stovykla su didelė
mis užbaigtuvių iškilmėmis, bet lietus 
ir šalta vasara neleido plano įvykdy
ti.” Balys Vileita

Australija
LIUDAS KĘSTUTIS VARNAS, 13 

m. amžiaus, rugpjūčio 31 d. eismo ne
laimėje buvo suvažinėtas. Neatgavęs' 
sąmonės mirė rugsėjo 1 d. Liko tėvai: 
Elena ir Kęstutis Varnai, broliukas 
Linas 9 m. ir sesutė Ramunė 6 m. Ve
lionis buvo gimęs Adelaidėje.

ADELAIDĖS MENO MOKYKLOS 
III kurso studentas Vytas Kapočiū- 
nas, 20 m., Melburne Įvykusiame 
Australijos jaunųjų menininkų kon
kurse, kuriame dalyvavo 450 meninin
kų. laimėjo I premiją. Konkurso ko
misijoj buvo Viktorijos valstyb. gale
rijos direktorius, Melburno un-to dai
liojo meno departamento dir. ir kt. 
Laimėtoji premija — 100 gvinėjų jam 
buvo Įteikta Adelaidėje ir rodoma 
per televiziją.

RIMA IR JULIANA GERMANAI- 
TĖS, liet, tauti. šokių akordeonistės, 
Adelaidės mieste akordionistų kon
kurse laimėjo iš eilės po kelias premi
jas: pirmąsias, antrąsias ir trečiąsias.

Brazilija
ŠV. MIŠIOS LIETUVIŠKAI. Rug

pjūčio 16 d. Sao Paulo mieste lietu
viai Tėvai jėzuitai: J. Bružikas ir J.

Vokietija
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ GRUPĖ 

V. Vokietijoje gyvena Memmingene, 
Bavarijoje — per 200. Dauguma jų
— ligoniai, senukai, vaikai. Į Mem- 
mingeną BALFas nuolat siunčia pa
ramą pinigais, drabužiais, knygom. 
Veikia vargo mokykla ir “Kęstučio” 
skautų draugovė, kuriai vad. Br. če- 
pulevičius. Ji sumanė pastatyti lietu
vių apgyventame rajone lietuvišką di
delį kryžių. Burmistras ne tik tam su
manymui pritarė, bet ir žemės skly
pelį paskyrė; dievdirbys Kinčinas su
projektavo, skautai jau šiek tiek mar
kių surinko, bet vistiek dar trūksta 
poros šimtų dol. Galintieji padėti 
prašomi siųsti aukas: BALF 105 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211.

STRAIPSNIS APIE LAISVE. “Jei 
kenčia vienas Europos narys, tai drau
ge kenčia ir visa Europa. Nė viena 

j tauta negali ir neprivalo pasijusti 
• esanti laisva, kol tebėra nors viena 
pavergta tauta” — rašo Erik Thom
son Įtakingame vokiečių žurnale “Ost- 
europa”, kuris yra skirtas tirti Rytų 
Europos klausimams. Paskutiniame 
šio mėnesio žurnalo numeryje Thom
son ilga studija apžvelgia prieš 24-ris 
metus Įvykusią Pabaltijo valstybių 
okupaciją.

HAMBURBE lietuvių vyrų - sporto 
rinktinė. “Baltika” miesto ir krašto 
tinklinio turnyre laimėjo visas rung
tynes ir tapo krašto lygos meisteriu
— “Landeslygmeister”.

LATVIŲ DAINŲ ŠVENTE Įvyko 
Hamburge. Tai pirmoji laisvoje Euro
poje gyvenančių latvių dainų šventė. 
Dalyvavo 24 chorai su 500 dainininkų 
ir 10 taut, šokių grupių su 150 šokėjų. 
Šventę plačiai aprašė vokiečių spau
da.

EICHSTAETTO KUNIGŲ SEMINA- 
RIJA V. Vokietijoje šiemet mini 400 
metų sukaktį. Joje karo metu buvo 
prisiglaudę lietuviai klierikai.

Paruošė Pr. Al.

SUDBURY, Ont
ŠEŠTAD. MOKYKLA VEIKS. — 

Bendruomenės valdyba buvo sušauku
si pas L T. Račinskus mokytojų ir 
kultūrininkų bendrą susirinkimą, šie
met mokykla veiks tose pačiose patal
pose, bet žymiai praplėsta: įvedami 
ir augštesnieji skyriai. Sutiko mokyto
jauti: M. Venskevičienė, G. Lumbie- 
nė, A. Baltutienė, kun. A. Sabas, A. 
Albrechtienė, L. Remeikienė ir J. 
Kručas. Mokslas prasidės pirmąjį spa
lio šeštadienį.

Susirinkimui pasibaigus I. Račins- 
kienė pakvietė visus dalyvius vaišių. 
Ta proga M. Venskevičienei, kadangi 
buvo jos vardinės, Irena įteikė dova
ną ir buvo sugiedota “Ilgiausių me
tų”. Ji yra tikrai daugiausia išdirbu
si Sudburio Tumo-Vaižganto šeštad. 
mokykloj.

LIET. TAUT. ŠOKIŲ GRUPE yra

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar kitų kraštų, kreipkitės į

J. Kazimierą Michalski
347 BAY ST. TORONTO, II AUGŠTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430 

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertė*. Nemokamo* gyvybė* ir paskolų 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniai* — penktadieniais 9 vol.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniai* 5 vai. p.p. —- 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefoną* JA 8*0511

Sault Ste. Marie Liet. Bendruomenės 
pirm. V. Skaržinsko pakviesta spalio 
17 d. dalyvauti tautų , festivalyje. 
Vyks taip pat ir jaunimo choras.

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS, 
suruoštas veikliosios KLB Sudburio 
apyl. valdybos ukrainiečių salėj, pra
ėjo labai gražiai. Minėjimą atidarė 
pirm. J. Kručas; pranešėja D. Remei- 
kytė pasakė progai pritaikytą eilėraš
tį ir pagrojo keletą dalykėlių akorde
onu. Jaunimo taut, šokių grupė, vad. 
A. Albrechtienės, pašoko keletą šo
kių. Akordeonu palydėjo A. Gatautis. 
Vaikų choras, vad. L. Remeikienės, 
padainavo lietuviškų dainelių, o Ir. 
Glizickaitė ir D. Remeikytė — duetą. 
Po meninės dalies buvo šokiai. Tarpe 
šokių buvo įteiktos Bendruomenės 
valdybos dovanos nusipelniusiems per
eitos vasaros lietuvių jaunimo stovyk
lai: kun. Ant. Sabui. L. Remeikienei, 
P. Mackevičienei, A. Pranskūnienei, 
V. F. Daveikiams, A. Kručienei, E. 
šviežikienei ir E. Tolvaišienei. Lote
rijoj laimė nusišypsojo A. Baltutienei 
ir J. RemeikiuL

Sekančią dieną buvo apyl. valdybos 
užprašytos pamaldos. Prie vėliavos 
garbės sargybą ėjo J. Labuckas, E. 
Skvereckaitė ir D. Kusinskytė. 2.15 
vai. p.p. turėjome lietuvišką radijo va
landėlę, kurios mecenatu buvo A. Ga
tautis. Programą sumaniai paruošė L. 
Remeikienė su savo gabiąja dukrele 
Danguole. Minėjimas buvo filmuoja
mas. Gale metų turėsime ilgoką fil
mą iš Sudburio lietuvių gyvenimo pas
tarųjų metų: jaunimo stovyklą, pamal
das, parengimus ir gegužines. Krsp>
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C KLILTLME JE VEIKIOJ I;Naujoviškas Kristaus pavaizdavimas
vįninkas teigia, kad Kristus turįs 
būti nuteistas, nes jis yra už pel-

Viskas vyksta Brazilijoje, nedi
deliame Belo Horizonte mieste. 
Didžiulis 16.000 vietų futbolo 
stadijonas. Jis pilnas žmonių. Ap
link tyla ir visur tamsu. Staiga iŠ 
visų kampų pasipila šviesios ra
ketos, apšviečiančios visą stadijo
ną ir per garsiakalbius pasigirsta 
balsas: “Dėmesio Belo Horizon
te! Dėmesio Brazilija! Pradeda
me Cristo Total.” Cristo Total 
yra Kristaus kančios vaizdavimo 
pavadinimas. Jis vienintelis toks 
visame pasaulyje, daug ką sukre- 
čiąs, daug kam atrodąs kaip įžei
džiantis religinius jausmus. Vi
sas pastatymas betgi yra organi
zuojamas vienos katalikų seselės 
Benediktos, 43 m., gimusios Suo
mijoje.

Stadijono centran atvirame bal
tame automobilyje įvažiuoja Pon- 
tijus Pilotas, lydimas policininkų 
ant motociklų. Kristų vaizduoja 
42 mergaitės, apsirengusios bal
tom ilgom suknelėm. Visą laiką 
girdisi “rock n’ roll”, tango ir 
tvisto muzika.

Vietoje teisiamo Kristaus yra 
teisiama visa susirinkusi publika. 
Pirmojoje stacijoje radijo repor
teris kartu su Pilotu klausia gar
bingus miesto piliečius, ar Kris
tus (šiuo atveju žmonės) yra kal
tas. “Jis toks nemodernus” — at
sako viena ponia. “Jis yra nusi
statęs prieš ištuokas.” Fabriko sa-

už trumpesnes darbo valandas.
šeštojoje stacijoje girdisi Ve

ronikos balsas, kuris siūlosi nu
šluostyti prakaitą tų, kurie neša 
kryžių. Visa nelaimingųjų minia 
išbėga priekin, tarp jų kalinys ir 
netekėjusi, laukianti kūdikio, mo
teris. “Nušluostyk mano veidą, 
veidą moters, kuri savo įščioje 
nešioja kūdikį, neturintį tėvo.” 
Prisiartina bedarbis darbininkas, 
miesto tarnautojas ir prostitutė. 
“Nušluostyk mano veidą ... ko
dėl žmonija neleidžia man išeiti 
iš to purvo.”

Desimtojoje stacijoje, kai Kris
tus turi būti išvelkamas iš drabu
žių, pasirodo stadijono šone bū
rys žiauriai atrodančių Brazilijos 
ūkininkų. Jie tylėdami stebi, kaip 
karnavalo aktoriai šoka samba, 
mėto “confeti”. Iš sambos staiga 
visi persimeta į tvistą.

Pagaliau visa žmonija yra nu
kryžiuojama. Visi 720 artistų su
daro milžinišką kryžių ir nešdami 
uždegtus fakelus žygiuoja pagal 
populiaraus maršo (Colonel Bo
gey) melodiją.

Sesuo Benedikta sako, kad vi
sas pastatymas nėra religinis. Tik
rumoje tai yra socialinė kova 
prieš pasaulio neteisybes. Ji nori

parodyti, kad Kristus nemirė 
prieš 1900 metų. Jis dar yra gy
vas šiandien' kiekviename žmo
guje.

Vietinis vyskupas jai davė lei
dimą panašų pastatymą organi
zuoti, pareikšdamas, kad galėtų 
būti dar stipresnis.

Pasisekimas buvo toks didelis, 
kad ir kiti miestai norėtų pana
šų vaidinimą matyti. Nevienas, 
atitolęs nuo Bažnyčios, pamatęs 
tą vaidinimą, vėl grįžo. Tie mo
mentai ir teikia seselei Benedik
tai daugiausia laimės. Atsiranda 
betgi kritikų, kurie sako, kad su 
“cha - cha” muzika į dangų nenu
vesi, tačiau juk ir viduramžių mu
zika ne visada pasiekia moder
nios širdies gelmes. V. K.

Kam neskauda, tas nedejuoja
Taigi ir Antanas Skirka, savo 

širdy nešiodamas tėvynės ilgesio 
sopulį, ryžosi jį išsakyti, idant 
tuo būdu jį nuramintų. Matyti, 
tai ir buvo motyvas parašyti kny
gą “Kur bėga Šešupė”.

Tiesa, nevisiems yra lengva sa
vo širdį atverti ir aną sopulį ar 
pagaliau džiaugsmą parodyti. Ne
lengva buvo ir šios knygos auto
riui. Atrodo, kad dideliame raš
te jo dar esama naujoko. Vos pa
imi knygą į rankas ir pasižiūri į 
jos viršelį, kuris yra pieštas pa
ties autoriaus, ir pajunti tam tik
rą stoka, kuri ypač ryški kompo
zicijoje. Ta pati negalia reiškiasi 
ir knygos struktūroje, ir kiekvie
name aprašyme, kurių čia iš viso 
yra 12. Tematinė gausa, apimanti 
publicistinius, didaktinius, legen
dinius ir mistinius elementus, ne
leidžia net nustatyti šiai knygai 
vietą mūsų raštijoje: atsimini
mai' — neatsiminimai, dienoraš
tis — nedienoraštis ...

Faktiškų Įvykių aprašymai yra

nebūdingi ir neatskleidžia bent 
apypilnės tikrovės. O tai atsitinka 
dėlto, kad autorius nepakankamai 
susitelkia prie pagrindinio moty
vo, bet išklysta į šalutinius ke
lius, kuriuose užgirstame ir be
reikalingos dejonės. Perbanalūs 
yra ir kaikurie nutikimai su sap
nais ir tūli mistiniai reiškiniai. 
Jie čia jokios problemos nesuke
lia ir nieko nepasako. Šiaipjau 
tie reiškiniai mūsų raštijos tema
tikoje galėtų būti įdomūs.

O visdėlto autoriaus nesama ža
liūko. Jis rašyti gali. Kelios jo 
knygos legendos yra visai neblo
gos. Gal tik kiek trūksta teorinio 
pasirengimo. Taip pat jis yra ge
ras ir gamtos aprašymuose. Va
dinasi, estetinis pergyvenimas ir 
kūrybinė galia yra. Reikia tik 
daugiau kritiškumo ir patirties.

Antanas Skirka, KUR BĖGA ŠE
ŠUPĖ. Pasakojimai ir legendos. 
Išleido “Mintis” Australijoje 1964 
metais. A. K.

I 
%

mo-Taip studijavom gamtą vasaros atostogų metu, o dabar 
kykloj. Nuotr. B. Kerbelienės

Moderni mergaitė veidrodyje
Jau nekartą pastebime ir spau

doje keliame, kad mūsų lituanis
tinio ugdymo sistemoje kažko 
trūksta. Tą faktą vaizdžiai patvir
tina skaidai: tūkstančiai vaikų 
lanko lituanistines pradžios mo
kyklas, bet tik šimtai lieka vieno
kiame ir kitokiame augštesniame 
lit. švietime, ir tik dešimtys po 
mokyklų baigimo aktyviai įsijun
gia į lietuviškąjį darbą. Matyda
mi tokius faktus, sielojamės ir 
teisinamės, kad darome, ką gali
me. Tiesa, daug darome, bet dar 
daug kas galėtų būti ir padaryta.

beveik visą .savo dėmesį buvome 
sukoncentravę į pradžios mokyk
los lit. švietimą. Paauglių (teen
ager) jaunimą buvome lyg'pamir
šę. Tai ir yra viena augščiau mi
nėtų liūdnų statistinių duomenų 
priežasčių.

Pagrindinis dalykas, kurio pa
auglių atžvilgiu nepadarėme 
anksčiau ir beveik nedarome da
bar, yra jų dvasios gyvenimo, jų 
pažiūros į pasaulį ištyrimas. 
Mums, vyresniems, vis atrodo, 
kad mūsų vaikai yra tokie, kokie 
patys buvome prieš keliasdešimt 
metų. O jei jie tokie neatrodo — 
pykstame, baramės ir baudžiame. 
Iš tikrųjų, ne tik paaugliai, bet 
ir mes patys nebesame tokie, ko
kie būtume buvę, jei gyventume 
Lietuvoje. Deja, patys savęs ne
matome, o i paauglių problemas 
nesiryžtame gilintis. Tai ir yra vi
sa paauglių tragedijos priežastis,

Perkate nauja automobili?

tragedijos šeimose ir visuome
nėje.

Su tokiomis mintimis tenka pa
sitikti seniai lauktą pirmąjį žings
nį, praskleidžiantį paauglių dva
sinio gyvenimo uždangos kraštą, 
kun. St. Ylos veikalą “Moderni 
mergaitė”, skirtą paauglės pro
blemoms nagrinėti ir švieses
niems keliams nurodyti.

Jau pats veikalo pagrindas yra

STUDIJOS APIE SEINŲ APSKRI
TI — “Materjaly do dziejow ziemi Sej- 
nenskiej”. Praca zbiorowa pod redak- 
cją Jerzego Antonosiewicza. (Prace 
Bialostockiego Towarzystwa Naukowe- 
go Nr. 1). Bialystok 1963. 436 psl. 
“Medžiaga Seinų apskrities istorijai” 
— studijų rinkinys skelbia daug nau
jų faktų iš šios lietuvių ir lenkų kal
bų susidūrimo srities. Jerzy Wišniews- 
ki rašo apie gyventojų kūrimosi isto
riją Seinų apskr. nuo XV iki XIX a. 
(psl. 9-222). Stan. Herbst trumpai 
analizuoja Seinų miestelio išplanavi
mo schemą. Nepaprastai įdomi Tad. 
Zdancewicz studija apie Seinų apskr. 
lenkų kalbos tarmes: pasirodo, kad 
Seinų apskr. lenkiškai kalbą gyvento
jai vartoja labai daug lietuviškų žo
džių; psl. 233 pateikiamas žemėlapis 
lietuvių-lenkų ribos, čia Seinų apskr. 
padalinta į dvi dalis (psl. 231-266). 
Seinų domininkonų bibliotekos eks
libriso iš XVIII a. kilmę išaiškina T. 
Przypkowski, nurodydamas į panašų 
ekslibrisą raižytą vilniečio Pr. Balce- 
vičiaus. Apie Simaną Konarskį, Sei
nų mokyklos auklėtinį, rašo — M. 
Wierszchowski, o St Kolabinski apie 
valstiečių bruzdėjimą 1905-07 m. Su
valkijoj ir Seinų apskr. (psl. 321-352). 
Lietuvos laisvės kovas paliečia P. Los- 
sowski studijoje apie Seinų apskr. 
valstybinio priklausomumo klausimą 
1918-1920 m. (psl. 353-382). Visų stu
dijų santraukos anglų ir rusų kal
ba. (rs).

BR. KVIKLIO didžiojo veikalo “Mū
sų Lietuva” II t. numatomas išleisti 
ateinančioms Velykoms.

DAIL. A. .TAMOŠAITIENĖS kūri
nių paroda rengiama Klevelande rug
sėjo 28 — spalio 4 d. Čiurlionio an
samblio namuose. Bus išstatyta: 20 
guašų, 30 aliejinių paveikslų, 7 kili
mai, 3 tipai taut, drabužių, įvairios 
prijuostės — suvalkiečių, žemaičių, 
augštaičių, klaipėdiečių, vilniečių. Pa
rodos katalogo įvade A. Vyt. Jonynas, 
montrealietis, apie A. Tamošaitienės 
kūrybą: “Egzaltuota spalvų polifoni
ja, pasikartojantys jų akordai, kon
vulsinis linijų ritmas, linijų, kurios 
kryžiuojasi, spinduliuoja ir persilau- 
žia, audžia audinį, kuris yra daugiau 
negu materija, kuris rezonuoja savi
tu skambesiu ir kuriuo dailininkė pa
kyla virš savęs.”

DAIL. V. PETRAVIČIAUS darbų 
paroda atidaryta rugsėja 15 d. Čika
goje 4192 Archer Avė. Išstatyta 15 
naujų kūrinių.

LIETUVOS UNIVERSITETUS bai
gusių suvažiavimas įvyko Čikagoj. Ap-

■ rašymą žiūr. “Čikagos vaizdai ir var
gai” skyriuje.

’ NIUJORKO LIET. VYRŲ CHORAS, 
koncertavęs L.K. Mokslo Akademijos 
suvažiavime, pakviestas Baltimorėn 
spalio 24 d.

DAIL. A. TAMOŠAIČIO kūrinių pa-|rjnįs slėnis”; režisoriaus darba prade- 
rodą buvo surengta Otavoje L. B-nės jo 1952 m vaikams skirto spektaklio

Okupuoto} Lietuvoj
OPEROS IR BALETO TEATRAS šį 

sezoną žada pastatyti J. Massenet “Ma
non”, P. Mascagni “Cavalleria rusti- 
cana”. Baleto mėgėjams numatytas 
F. Liszt “šlovės preliudas”. Ketinama 
atnaujinti Ch. Gounod operą “Faus
tas” ir P. Čaikovskio baletą “Gulbių 
ežeras”. A. Račiūnas baigia kurti ope
rą “Saulės miestas”, kurioje vaizduo
jamas XVII a. lietuvio ateisto K. Lyš- 
činskio gyvenimas. Operas šiuo metu 
kuria ir kiti kompozitoriai — Ed. Bal
sys, V. Paltanavičius, V. Barkauskas 
ir J. Gaižauskas. Jų libreto pagrinde 
yra dabartinis gyvenimas. Jaunas 
kompozitorius A. Rekašius savajame 
balete vaizduoja amerikiečių negrų 
kovą už laisvę ir lygybę. Teatro direk
torius kompoz. V. Laurušas nusiskun
džia, kad kartais būna mažoka žiūro
vų: “Ir apmaudas ima tada, kai spek
taklis praeina su kūrybine ugnele, o 
žiūrovų būna maža. Tada susimąstai, 
galvoji, kur slypi to priežastys...”

STYGINIŲ KVARTETŲ tarptauti
niame konkurse Lieže, Belgijoj., daly
vavo ir lietuviškasis ansamblis, kurį 
sudaro E. Paulauskas, K. Kalinauskai
tė, J. Fledžinskas ir R. Kulikauskas. 
1959 m. Budapešte įvykusiame tarp
tautiniame konkurse šis liet kvarte
tas laimėjo I vietą. Lieže kvartetas 
atstovavo Sov. Sąjungai. Jį lydėjo 
Maskvos konservatorijos dekanas prof. 
A. Grigorianas. Šalia privalomų, Mo
carto, Beethoveno,, Brahmso kūrinių 
atliktas ir lietuvio kompoz. J. Juzeliū
no kvartetas re-minor.

KAUNO VIEŠOJOJ BIBLIOTEKOJ 
surengtoje literatūrinėje parodoje yra 
skyrius šiame mieste kadaise gyvenu
sių asmenų: Adomo Mickevičiaus, Lie
tuvoje gimusios ir augusios šių die
nų Lenkijos kompozitorės Gražinos 
Bacevič ir norvego tyrinėtojo F. Nan
sen, kuris po I D. karo Kaune buvo 
sušaukęs konferenciją belaisvių apsi
keitimo klausimu. Siame skyriuje pa
gerbiamas ir vokiečių rašytojas Ar
nold Zweig, I D. karo metais gyvenęs 
Kaune ir vėliau sukūręs romaną “Min
daugas II”.

ESTŲ CHORVEDŽIŲ CHORAS 
koncertavo Vilniaus Vingio parko est
radoje. šiam ansambliui vadovauja es
tų kompoz. G. Emesaksas. Programos 
staigmena buvo lietuviškai padainuo
ta J. Karoso daina “Obelėlė”, kurią, 
žiūrovams reikalaujant, teko pakarto
ti. Pakartojimui choro dirigavimą per
ėmė iš publikos tarpo iškviestas dai
nos autorius.

AKT. JONAS ALEKNA, Panevė- ' 
žio dramos teatro režisorius ir meno 
vadovas, mirė rugsėjo 3 d. Velionis 
buvo baigęs Kauno Darbo rūmų dra
mos studiją. Debiutavo 1941 m. Pane
vėžio teatre Pogodino pjesėje “Sidab-

Visos autoriaus mintys giliai 
išgyventos ir įtikinančiai perduo
tos. Knyga daugiausia remiasi 
tikrai geromis mergaitėmis, ypač 
Putnamo seselių bendrabučio 
auklėtinėmis, kurios ir rimtas 
knygas paskaito, ir su problemo
mis pas kapelioną ateina. Didelė 
paauglių mergaičių dalis tokio
mis geromis nuotaikomis negyve
na. Ne dėl savo kaltės — tokių 
nuotaikų joms nesudarė nei šei
ma, nei lituanistinė mokykla, 
nei juo labiau aplinka. Ir taip ne
maža mergaičių dalis šios puikios 
knygos neperškaitys. “Kodėl?” 
— klausiau kelias, kurioms buvau 
knygą davęs. Iš atsakymo supra
tau, kad net ir lengva autoriaus 
naudojama forma joms dar atro
do persunki, “perdaug filosofi
jos”, kaip viena pasakė. Atrodo, 
kad knyga būtų mergaičių dau
giau skaitoma, jei tos pačios min
tys būsų įvilktos i “true stories” 
formą.

Visdėlto žymus skaičius, mer
gaičių šią knygą perskaitys. Dar 
daugiau skaitytojų ji susilauks, 
bent turėtų susilaukti, iš tėvų, 
mokytojų bei kitų auklėtojų pu
sės, iš asmenų, kurie kasdien kon
krečiai susiduria su mergaičių pa
auglių problemomis. Jiems šioji 
knyga yra tikroji šviesa, kurios 
jiems šiame kontinente labai 
trūksta.

Linkėtina gerb. autoriui tęsti 
šios krypties darbą ir toliau. Įdo
mu, ar reiks vėl visą dešimtmetį 

draugystė, “deitai” — laikini ir laukti, kol kas nors parašys pana- 
“amžini”,. puošimos! skonis, svo- šią knygą berniukams, kurie, be
ris, rūkymas, alkoholio vartoji- rods, klaidžioja dar didesnėje 
mas, plepumas, noras “bosauti”, prieblandoje, negu paauglės mer- 
universitetas ar vedybos ir eilė Raitės, 
kitų.. Į visų tų temų nagrinėjimą 
autorius eina moderniu metodu 
— pirmiausia atskleidžia mergai
tės sielos kampeli, leidžia Į jį pa
žiūrėti ne tik kitiems, bet ir jai 
pačiai, o paskui jau seka bendros 
diskusijos ir galimos išvados;

dymas yra idealistinis darbas. 
Kad vaikas, ypač paauglys, galė
tų tinkamai lituanistinio ugdymo 
pradus pasisavinti, savo dvasioje 
turi turėti idealizmo. Be idealiz
mo, lituanistinis švietimas lieka 
tik Įkyrus mokymasis, kuris tuoj 
užmirštamas, kai tik nustojama 
lankyti mokykla. Bet idealizmas, 
savo ruožtu, yra eilės dvasinių 
vertybių išdava. Ir taip, jieškoji- 
mas paauglių lit. švietimo nesėk
mės priežasčių veda mus į prie
žastis, kodėl mūsų paaugliuose 
trūksta idealizmo, ir toliau — į 
peržvalgą mūsų paauglių dvasios 
vertybių, kuriomis idealizmas re
miasi. Tai ir yra pagrindinė “M. 
M.” tema.

šią temą autorius paskirsto Į 
poskyrius, kaip mergaitės santy
kis su tėvais, draugės ir draugai, 
pasisekimo paslaptys, meilė — 
tėvams, berniukui, tėvynei ir 
Bažnyčiai,. gyvenimo kebo pasi
rinkimas. Šiuose pagrindiniuose 
poskyriuose Įpinta visa eilė konk
rečių temų, kaip sesers ir brolio 
draugystė/ “deitai"

Uu

Gyvenimas filmuose

St. Yla, MODERNI MERGAITĖ. 
Immaculata Press Putnam, Con
necticut. Viršelis ir iliustracijos 
dail. Nijolės Vedegytės-Palubins- 
kienės, 1964 m., 290 psl.

Kelionės Viduržemio jūroje
KORNELIJUS BUCMYS, OFM 

Pasirinkite sau patogiausią 
skolos gražinimo plana ...
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J mėnesinius mokėjimus įeina ir 6%2 > metinės palūkanos, be to, patarnavimo
mokestis ir gyvybės apdrauda už nesumokėtą balansą. *

ir tada kreipkitės i Banka
Jei norite pirkti naują automobilį, apsilankykite 
pas artimiausią Toron to-Dominion banko vedėją. 
Mažų palūkanų asmeninė paskola iš banko gali 
jus pasodinti prie jūsų pasirinkto automobilio
vairo.

THE TORONTO-DOMINION BANK
Kur žmonės sudaro skirtumą

“Mediterranean Holiday”. Virš 
dviejų valandų besitęsiąs filmas 
plačiame ekrane pateikia eilę 
puikių gamtovaizdžių iš Portuga
lijos, Jugoslavijos, Egipto, Liba
no, Turkijos, Graikijos, Italijos, 
Prancūzijos ir Ispanijos. Bendra 
jungtis palaikoma Buri įves ga
na monotoniškais komentarais, į 
kuriuos retkarčiais įterpiama jo 
paties ar Katarina Ranieri išpil
domos dainos.

švedų prekybinio laivyno tris
tiebis burinis laivas “Flying Clip
per” priima 20 švedų jaunuolių į 
ilgoką atostogų kelionę Vidurže
mio jūroje. Praplaukiant atskirus 
kraštus, sustojimų progomis ša
lia gamtovaizdžių'pateikiama ir 
keletas būdingesnių vietos pa
pročių ar gyvenimo įvykių. Lėtą 
filmo eigą kiek paįvairina kupra
nugarių dvikova,' automobilių 
lenktynės Monako valstybėlėje ir 
Didžiosios savaitės procesija Se
vilijoje.

Nuostabia žavi spalvota foto
grafija. šis daugiau turistinio po
būdžio filmas tinkamas visiems, 
tačiau mėgstantiems veiksmingus 
ir įtampos filmus šia proga teks 
nusivilti.

“I’d Rather Be Rich”. Filmo 
scenarijams ir pagrindinės veikė
jos drabužiams nepagailėta išlai
dų ir turtingo puošnumo, bet 
pats filmas tiek meniniu apipa
vidalinimu, tiek artistų vaidyba 
pasirodo tikrai skurdus. Mirštąs 
milijonierius rūpinasi, kad anū
kė susirastų tinkamą vyrą, gi ji 
pati neapsisprendžia tarp dviejų 
kandidatų.

Sandra Dee kaip globojamoji 
anūkė pasirodo tikrai menkai. Ji 
savo vaidyba nei kiek nepakyla 
nuo Gidget serijoje turėtų vaid
menų. Andy Williams, pirmą kar
ta pasirodydamas filme, turi pro
gos padainuoti vos trejetą dainų.

Robers Goulet, sėkmingai pasi
rodęs muzikiniame veikale 
“Camelot”, turi progos savo bal
są parodyti vien pradinėse filmo 
minutėse. Kaip pirmo jo filmo 
“Honeymoon Hotel” atveju, taip 
ir ši sykį, Goulet vaidyba šalta ir 
dirbtinė. Filmo baigiamose sce
nose ligoto senelio vaidmeny 
Maurice Chevalier su užuojauta 
žvelgia į pasimetusius jaunuosius 
veikėjus. Tik užuojautos jie gali 
susilaukti ir iš žiūrovų pusės.

Suaugusiems ir vyresniam jau
nimui.

“That Man From Rio”. Tai yra 
retai pasitaikantis deimančiukas 
tarp eilės blankių komiškų filmų. 
Paslaptingas kaip seklių filmų 
herojus, galingas ir vikrus kaip 
Tarzanas, prancūzų atostogaująs 
lakūnas vejasi savo sužadėtinę, 
kuri yra patekusi į paslaptingų 
turtų jieškotojų rankas. Nuo Pa
ryžiaus iki Brazilijos džiuglių ten
ka nugalėti įvairiausias kliūtis ir 
pasinaudoti įvairiausiomis susi
siekimo priemonėmis.

Prancūzų režisorius Philippe 
De Broca sumaniai išveda Jean 
Paul Belmondo per eilę tikrai pa
gaunančių situacijų. Šis gi savo 
vaidmenį atlieka pasigėrėtinai.

Bejieškant pagrobėjų ir pa
grobtosios, susidaro eilė progų 
spalvota fotografija pateikti eilę 
Brazilijos gamtos bei naujosios 
sostinės Brasilia moderniųjų pa
statų vaizdų.

Suaugusiems ir vyresniam jau
nimui. *

“Black Like Me”. Stengdama
sis geriau suprasti ir įsijausti į 
negrų padėtį, žurnalistas iš Texas 
išvyksta porai mėnesių į Alaba
ma, Louisiana ir Georgia valsti
jas, prieš tai su gydytojo pagalba 
patamsinęs savo kūno spalvą. Fil
mas paruoštas pagal John How-

apyl.
VAIDINTOJŲ GRUPĖ, vad. V. Žu

kausko Niujorke, turi paruošusi gast
rolėms A. Kairio 3 v. komediją “Diag
nozė”. Rugsėjo 26. d. vaidins Baltimo- 
rėj, spalio 3 — Filadelfijoj.

SOL. L. ŠUKYTĖ tęsia muzikos bei 
dainavimo studijas Toronto un-to mu
zikos fakultete ir kartu dalyvauja 
operų pastatymuose kaip solistė.

WERNER BERGENGRUEN, vokie
čių rašytojas bei poetas, gimęs Rygoje 
1892 m., mirė Baden-Badene sulau
kęs 71 metų. Jis buvo konvertitas į 
katalikybę ir savo kūrybiniu pašau
kimu laikė amžinybės atskleidimą že
miškame gyvenime. Yra parašęs eilę 
poezijos rinkinių ir romanų: “Der 
Štarost” 1938, “Der Grosstyrann und 
das Gericht” 1935, “Das Feuerzei- 
chen” 1949 ir kt. Iš rusų k. yra iš
vertęs keletą dalykų į vokiečių kalbą.

"Juodojo ežero paslaptis” pastatymu. 
Po poros metų jam buvo suteiktas nu
sipelniusio artisto vardas, ir buvo pa
skirtas teatro meno vadovu. Priimtas į 
kompartiją, daug dėmesio skyrė jau
nųjų aktorių auklėjimui, Panevėžio 
saviveikliniams kolektyvams ir, savai
me suprantama, “socialistinio realiz
mo idėjiniam grynumui.” Paskutinis 
J. Aleknos vaidmuo — Sčiukarius M. 
Šolochovo “Pakeltoj velėnoj”. Sirgda
mas nepagydoma liga, velionis iki 
paskutinės gyvenimo valandos nepa
sitraukė iš scenos, minėtame vaidme
nyje juokindamas apie mirtį negalvo- 
jančią publiką. V. Kst.

ard Griffin knygą, kurioje jis ap
rašė savo kelionių Įspūdžius ir 
pergyvenimus. Filme, kaip ir 
knygoje, gausu pavyzdžių, paro
dančių fanatizmo bei nesusiprati
mo dozę ne vien baltųjų, bet ir 
pačių negrų tarpe.

Dirbtinai patamsėjusio baltojo 
žurnalisto vaidmenį atlieka 
James Whitmore, bet jo sukurtas 
negro charakteris nėra įtikinan
tis. Debiutuojančio Carl' Lerner 
režisūra nekartą pasirodo gana 
tendencinga. Dėl eilės vulgarumų 
dialoge filmas toleruotinas vien 
subrendusiųjų publikai.

Atsiųsta paminėti
Moteris, nr. 4, liepos—rugpjūčio 

mėn., 1964 m. Turiny: J. M. Matienė, 
1944-1964 metai; dr. K. Karvelis, So
cialinės problemos; D. Petrulytė, Mon- 
tessorinė laisvė; S. Butkevičienė, Al
koholizmo problemos; D. Brazytė, Der
liaus rinkėjai. Numeris iliustruotas 
E. Urbaičio, Rembrant, E. Skapaitės- 
RUndzaitienės, S. Smalinskienės kūri
nių nuotraukos.

šaltinis, nr. 4-17, rugpjūtis 1964 m. 
Britanijos lietuvių tikybinės ir tauti
nės minties laikraštis. Leidžia šv. Ka
zimiero Sąjunga. Redakcija ir adm.: 
21 The Oval, Hackney Rd., London, 
E. 2, England.

Eglutė, nr. 7, rugsėjis 1964 m.
East Europe, No 9, September, 

1964.
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Mann & Martel
realtors

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
INDIAN RD. — BLOOR
$4.900 Įmokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu Įvažiavimu; moderniš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
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.

< Nebėra persekiojimo Lietuvoje? Ateitininkų žinios Nr. 39 (766)

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. I gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimtu
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
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.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Pradedamos krepšinio treniruotės. 
Laikinai krepšinio treniruotės vyks 
sekančia tvarka: pirmadieniais ir tre
čiadieniais treniruosis berniukai ir vy
rai: nuo 4.30 iki 6 v. pradedanteji ir 
jaunučiai (minor bantam), nuo 6 v. iki 
7.30 — vyresnieji (bantam ir midget) 
ir nuo 7.30 iki 9.30 — jauniai ir vy
rai; antradieniais ir ketvirtadieniais 
treniruosis mergaitės: nuo 4.30 iki 6 
vai. pradedančios ir jaunutės (bant
am), nuo 6 v. iki 7.30 — vyresnės 
(midget ir juvenile) ir nuo 7.30 iki 
9 v. — žaidžiančios jaunių A ir mote
rų komandose. Moterų ir jaunių A 
(mergaičių) žaidikėms privaloma tre
niruotė bus ketvirtadieniais.

Norintieji pradėti treniruotis krep- 
šinyje ar stalo tenise registruojasi sa
lėje minėtom dienom. Įėjimas į salę 
treniruočių dienomis yra per užpaka
lines duris pietų pusėje.

XIV-JU Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 

, LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBIŲ PASEKMĖS ČIKAGOJ 

1964. IX. 12-13.

BĖGIMAI
Vyrų klasė:'100 m. Malinauskas (A) 

11.3; 200 m. A. Malinauskas (A) 24.5; 
110 m. klt. A. Žaliauskas (A) 17.5; 
800 m. Kolovičius (ž) 2:6.3; 1500 m. 
J. Kolovičius (Ž) 4:45.0; 4x100 m. 
Aušra 49.0.

Moterų klasė: 60 m. T. Tabulėnaitė 
(A) 8.4; 100 m. T. Tabulėnaitė (A) 
13.6; 80 m. kit. V. Mockutė (Ž) 8.4; 
4x100 m. Aušra 57.1 (Malinauskaitė, 
Janeliūnaitė, Romanovaitė, Tabulė
naitė); žaibas 57.1.

Mergaičių A: 50 y. kit. V. Mockutė 
(Ž) 7.7.

Jaunių A: 100 m. S. Žutautas (A) 
11.9; 200 m. K. Tamašauskas (A) 25.6; 
400 m. K. Tamašauskas (A) 58.8; 70 
y. klt. J. Kvederys (A) 11.3; 4x100 m. 
Aušra 50.5 (Žutautas, Stirbys, Ast
rauskas, Tamašauskas); Neris 53.3;

Mergaičių B: 60 m. T. Tabulėnaitė 
(A) 8.6; 50 y. klt. R. Jokubaitytė (ž) 
8.7; 4x60 m. Aušra 34.7 (Malinauskai
tė, Janeliūnaitė, Romanovaitė, Tabu
lėnaitė).

Jaunių B: 60 m. J. Stankevičius (Ž) 
7.7; 100 m. A. Stirbys (A) 12.7; 70 
y. klt. R. Petrauskas (A) 10.8; 4x100 
m. Aušra 52.6 (Petrauskas, Stirbys, 
Kryžanauskas, Astrauskas); Ateitis 
56.8.

Jaunių C: 60 m. J. Stankevičius (ž) 
7.9; 60 y. klt. M. Micevičius (A) 10.3; 
4x60 m. Žaibas 34.6.

Mergaičių C: 50 m. T. Tabulėnaitė 
(A) 7.1;* 4x50 m. Aušra 29.9 (Mali
nauskaitė, Urbonaitė, Janeliūnaitė, 
Tabulėnaitė); žaibas 31.0.

ŠOKIMAI I AUGŠTĮ
Vyrų: V. Laniauskas (Ž) 5’6.5”; Mo

terų: M. Romanovaitė (A) 4’8”; Merg. 
B: M. Romanovaitė (A) 4’6”; Jaunių 
A: J. Astrauskas (A) 5’6.5”; Jaun. B: 
J. Astrauskas (A) 5’3”; Jaun. C: A. 
čepukas (A) 4’5”.

ŠOKIMAI Į TOLĮ
Vyrų: A. Žaliauskas (A) 20’9”; 

Jaun. A. Venslauskas (Ž) 19’3”; Jaun. 
B: J. Astrauskas (A) 17’6.6”; Jaun. 
C: J. Stankevičius (ž) 1T0; Moterų: 
V. Mockutė (Ž) 15’%” Merg. B: M. 
Jokubaitytė (Ž) 14”10”; Merg. C: Ja
neliūnaitė (A) 14’4%”.

RUTULIO STŪMIMAS
Moterų: J. Klimaitė (A) 30’5.6” (N. 

R.); Merg. B: B. Starkutytė (A) 28’ 
2”; Merg. C: Tabulėnaitė (A) 27’9,6”. 
Jaun. B: R. Petrauskas (A) 38’1.6”; 
Jaun. C: J. Stankevičius (Ž) 33’7”.

DISKO METIMAS
Vyrų: S. Venslauskas (ž) 122’06”; 

Jaun. A: S. Venslauskas (Ž) 123’10.6”. 
Jaun. B: J. Astrauskas (A) 128’0; 
Jaun. C: A. čepukas (A) 85’0; Mote
rų: J. Klimaitė (A) 85’5”; Merg. B: 
B. Starkutytė (A) 85’5”; Merg. C: T. 
Tabulėnaitė (A) 76’4”.

JIETIES METIMAS
Vyrų: K. Tamašauskas (A) 144”; 

Jaun. A: K .Tamašauskas (A) 151’9”; 
Jaun. B: A. Stirbys (A) 122’9”; Jaun. 
C: A .Čepukas (A) 103’5”“; Moterų: 
D. Jurgaitytė (Ž) 106’3.

BEISBOLO SVIEDINUKAS
Merg. B: T. Tabulėnaitė (A) 159’ 

11”; Merg. C: J. Ralytė (Ž) 112’9”.

JAUNUČIŲ D PASEKMĖS
Berniukai: 50 y. Preinaneckas (Ž) 

7.1; Į augštį: S. Premaneckas (Ž) 4’ 
1.6”; Į toli: S. Premaneckas (Ž) 13’ 
11”; Rutulys: Stempužis (Ž) 24’8.6”.

Mergaitės: 50 y. Giedraitytė (Ž) 7.4; 
Į toli: Giedraitytė (Ž) 11’7”; Į augštį: 
R. Petronytė (A) 4’1”; Beisbolo svie
dinukas: Giedraitytė (ž) 102’1”.

Komunistų leidžiamas laikraš
tis/Brooklyne “Laisvė” š.m. 71 
nrj' paskelbė informaciją apie ka
talikų laisvę okup. Lietuvoje. 
E/są Vilniaus arkivyskupijos 
kancleris kun. St. Mažeika davęs 
“Naujienų Spaudos Agentūros” 
korespondentui pareiškimą, ku
riame tvirtinama, kad dabartiniu 
metu Vilniaus arkivyskupijoj 
yra 87 katalikų bažnyčios su dau
giau kaip 100 kunigų. Visoje Lie
tuvoje seą veikia daugiau kaip 
600 bažnyčių ir apie 900 kunigų. 
Kaune veikianti dvasinė semina
rija. Tikinčiųjų daugiau esama 
vyr. kartoj; jaunimas vis daugiau 
šalinasi nuo bažnyčios. Tikintie
siems nekliudoma laisvai atlikti 
savo religines pareigas. Ateistai 
irgi nemiega: “veda labai plačią 
propagandą spaudoje, skaito pa
skaitas. Tačiau tai nereiškia, kad 
tikintieji yra persekiojami.” To
liau pareiškime sakoma: “Pas 
mus nėra nei vienos apleistos 
bažnyčios, visos remontuojamos 
ir puošiamos.” “Lietuvos bažny
čia užima tinkamą vietą visuoti
niame susirinkime.”

Jau pats pareiškimo tekstas 
aiškiai rodo, kad jis duotas per
sekiojamo krašto žmogaus, nes 
jis pasakė tik tai, kas priimtina 
komunistiniams valdovams. Ir 
tai dar nežinia, ar paskelbtas toks 
tekstas, kurį davė kun. St. Mažei
ka. Juk yra buvę daug atvejų, 
kad komunistai persekiojamuose 
kraštuose paskelbė tokių dalykų, 
apie kuriuos pareiškėjai net ne
žinojo arba kitaip buvo sakę. Tas 
galėjo atsitikti ir šiuo atveju. 
Pvz. pareiškime sakoma, kad nė
ra nė vienos apleistos bažnyčios. 
O juk pati Vilniaus katedra la
biausiai apleista bažnyčia —pa
versta paveikslų galerija. Ir tai 
daugiau nei apleista — ji išnie
kinta. Laisvės laikais Lietuvoje 
buvo 721 bažnyčia ir 256 koply
čios. Dabar tesą 600. Tai kur gi 
dingo kitos? Sakoma, dabartinėje 
Lietuvoje dirba apie 900 kunigų. 
1940 m. gi buvo 1368 pasaul. ku
nigai, 574 vienuoliai, 934 vienuo
lės, taigi 2876 religinio gyvenimo 
puoselėtojai. Tiesa, dalis pasi
traukė iš sovietų persekiojamo 
krašto — galbūt* apie 250. Bet 
kur dingo visi kiti? Ar ne Sibire 
ir sovietų kalėjimuose? Sakoma, 
Kaune veikianti kun. seminarija. 
Bet kiek gi joje klierikų? Turi

momis žiniomis, apie 40. Nepri
klausomybės laikais 3 mil. Lietu
vos gyventojų, kurių 80,5% buvo 
katalikai, turėjo 4 kun. seminari
jas su 470 klierikų. Dabar gi kan
didatams į seminariją daromos 
didžiausios kliūtys ir nustatomas 
priverstinis minimalinis skaičius. 
Sakoma, kad Vatikano santarybo- 
je Lietuva užimanti tinkamą vie
tą. Tokią “tinkamą” vietą gali 
užimti tiktai vyskupai. Vyskupijų 
valdytojai santarybon įleisti tik
tai kaip klausytojai (kan. J. Stan
kevičius kaip ekspertas), be tei
sės balsuoti. Lietuvos ganytojai 
— vysk. Jul. Steponavičius ir 
vysk. V. Sladkevičius tebėra iš
tremti iš savo vyskupijų ir lai
komi milicijos priežiūroje. Telšių 
vysk. Maželis irgi ligi šiol santa- 
ryboje nedalyvavo. Oficialus 
motyvas — nesveikata, o kaip iš 
tikrųjų yra, galima tik spėlioti. 
Vienintelis Lietuvos vyskupas 
santaryboj yra vysk. V. Brizgys, 
kuris gali tarti laisvą žodį, nes 
gyvena laisvajame pasaulyje. Tai
gi, pareiškimas, paskelbtas Vil
niaus arkivyskupijos kanclerio 
vardu nori sudaryti užsieniui 
įspūdį, kad religijos persekioji
mo Lietuvoje nėra. Deja, tikrovė 
kitokia — dar toli iki religinės 
laisvės Lietuvoje. M.

Vyresniųjų moksleivių mergai-

sekmadieni, rugsėjo 27 d., 6 v.v.-
Prisikėlimo muz. studijoje: Kviečia
mi ir ne ateitininkai, berniukai ir 
mergaitės, lanką 9-13 skyrius.

— Jaunesnės mergaitės, 5-8 skyr., 
tupėjo pr. sekmadienį pirmąjį savo 
susirinkimą LV Namuose. Susirinko 
virš 40 mergaičių. Pasidalinta į du 
būrelius ir išrinktos valdybos. Būre
lių globėjos — seselė Viktorija ir p-lė 
Anskytė. Jom talkins ir kitos studen
tės ateitininkės.

— Jaunimo veiklai reikia lėšų. Tam 
tikslui iš Catholic Information Centre 
pasiimta platinti loterijos knygučių. 
Loterijon yra leidžiamas 1965 m. au
tomobilis. Traukimas įvyks lapkričio 
20 d. Knygutėje yra 12 bilietų po 50 
et. Išplatinusiems vieną knygutę lie
ka $1 arba 2 bilietai. Norį gauti pla
tinimui knygučių prašomi kreiptis į 
būrelių globėjus.

— Jaunesniųjų moksleivių mergai
čių ateitininkių Gintarių būrelio su
sirinkimas — šį sekmadienį, rugsėjo 
27 d., 4 v. p.p. LV Namuose. Kviečia
mos 7-8 sk. mergaitės.

— Jaunučių mergaičių ateitininkių 
susirinkimas — šį sekmadienį, rugsė
jo 27 d., 4 v. p.p. LV Namuose. Kvie
čiamos visos mergaitės nuo 6 iki 9 
metų amžiaus.

Lietuvių skautų 
veikla

till
į-

it-%:

A. a. PRANO GUDINSKO 

vienerių metų mirties prisiminimo 
proga bus laikomos sv. Mišios Pri
sikėlimo bažnyčioje, Toronte, spa
lio 4 d., sekmadienį, 11 vai. ryto. 
Prašome pasimelsti už a.a. Prano 
vėlę —

Nuliūdę vaikai ir anūkai

RODNEY, Ont

L. CHOLKAN
& C0. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 

PR. KERBERIS

Namų tel. LE 5-1584
JANE — BLOOR, apie $7.000 įmo

kėti, 6 kambarių bungalas, 
vand. alyvos šildymas, kam
barys rūsyje, dvigubas garaž. 
su šoniniu įvažiavimu.

JANE — BLOOR, 
apie $8.000 įmokėti, puikus 
šiurkščių plytų 9 kambarių 
atskiras namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šil
dymas. Garažas su šoniniu 
įvažiavimu. Graži, rami gat
velė. Namas be skolų.

SWANSEA — BLOOR, apie $7.000 
įmokėti, puikus 7 kambarių 
atsk. mūrinis namas, vand. 
alyvos šildymas, 2 vonios, 

Thigh park — bloor, $10.000 
įmokėti, 10 kamb. dupleksas 
su 3-jų kamb. butu rūsyje. 
Garažas su privačiu įvažiav., 
puikus kiemas su vaismedž., 
viena atvira skola balansui. 

HIGH PARK, apie $15.000 įmokėti, 
6 butų sikspleksas, atskiras, 
mūr. pastatas, garažai su pri
vačiu įvažiavimu, viskas iš
nuomota, vand. alyvos šild., 
nesenas, labai skubūs par
davimas. Kaina $45.000. Dė
mesio — bargenas.

WILCOX LAKE, apie $10.000 įmo
kėti, 13 žiemai įrengtų gy
venti katidžių su maisto pro
duktų krautuve, apie 20 my
lių nuo Toronto. Išnuomota 
žiemą ir vasarą. Virš $7.000 
metinės nuomos, ant ežero 
kranto, privatus paplūdimys.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165
BLOOR — JANE RAJONE:
$2.500 Įmokėti, labai gerų plytų 7 

kambarių namas, karšto van
dens-alyvos šildymas. Gara
žas ir šoninis Įvažiavimas. 
Reta proga nusipirkti gerą 
namą su palyginamai ne- 
augštu įmokėjimu.

HIGH PARK — BLOOR:
$3.000 Įmokėti, atskiras, mūrinis 

namas, 9 kambariai per du 
augštus. Karšto vandens-aly- 
vos šildymas. Galimybė ga
ražui. Prašo $22.500.

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 Įmokėti. Trijų šeimų pasta

tas. Du butai po 6 kamba
rius, vienas butas 5 kamba- 
rių. Didelis kiemas — gara
žai. Viena atvira skola ba
lansui.

RONCESV  ALLES — GRENADIER 
$15.000 įmokėti už 5 butų gerą pa

statą. Visi butai išnuomoti. 
$5.600 metinių pajamų. Ga
ražai ir šoninis įvažiavimas. 
Prašo $40.000, bet galima de
rėtis, nes anglė savininkė tu
ri parduoti.

WESTONO RAJONE:
$15.000 Įmokėti už 17 butų aparta- 

mentinį pastatą tik 6 metų 
senumo. Virš $20.000 meti
nių pajamų. Pilna kaina tik 
$133.000.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Siuntiniai i Lietuva
1 u

GRAMERCY
ĮSTEIGTA 1945

TURINTI VNIEŠPOSYLTORG 
LEIDIMĄ

maisto ir dovanų siuntiniams iš 
U.S.S.R. sandėlių.
Pilnai garantuota.

Pristatoma per 2-3 savaites.
Automobiliai, televizijos aparatai, 
dviračiai, skalbimo mašinos ir t.t. 
Katalogų prašykite angliškai arba 

lietuviškai.
GR 3 — $25.00
22 sv. kvietinių miltų, 4,5 sv. rū
kytos salami, 25 uncijos šprotų, 
7 uncijos maltos kavos, 400 ciga
rečių.

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 E. 28 St., New York 16, N.Y.
MU 9-0598, atidara 9-5.30, šešt. 9-1.

PINIGAI Į U.S.S.R.
GRAMERCY INC., Įst 1946 

Turi Bankų Departamento leidimą.
Apdrausta iki $20,000.00 

Pilnai garantuota.
Pinigai Įteikiami per 2 savaites. 
Pilnai išmokama. Jokių atskaitymų. 
Vertė 9 rubliai už $10.00 
Persiuntimas iki $30.00 — $2.75 
Virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY INC.
744 Broad Street, Newark, NJ.

' — Šatrijos ir Rambyno tuntai pra
dėjo veiklos metus pamaldomis Sv. 
Jono Kr. bažnyčioje. Po pamaldų įvy
ko sueiga parapijos salėje. Sekančios 
draugovių sueigos vyks reguliariai pa
gal pereitų metų tvarką.

— Pereitą savaitgalį įvyko skaučių 
seserijos vadovių suvažiavimas Kle- 
velande. Toronto skautėm atstovavo 
s. O. Gailiūnaitė ir Kanados rajono va- 
deivė s. M. Vasiliauskienė.

— “Perkūno” skautų vyčių būrelis 
paminėjo 15 m. sukaktį “Romuvoj”.

— Ps. inž. G. Šernas iškylaudamas 
“Romuvoj” padarė išmatavimus ir nu
braižė planus pastovyklių prausykloms 
ir kitiems sanitariniams įrengimams.

— Pr. savaitgalio stovykloje talki
no: B. Saplys, G. Stanionis, V. Matu
laitis, J. Dambaras, F. Mockus, H. 
Steponaitis, G. Skrinskas, E. Kazake
vičius ir archit. Kvedaras. Šį savait
galį vėl bus važiuojama įvairiems dar
bams. Kviečiame galinčius prisidėti.

— Tėvų-rėmėjų posėdyje rugs. 15 
d. nutarta lapkričio 7 d. surengti ba- 
zarą - šokių vakarą Prisikėlimo salėje. 
Visi tėveliai bei skautų-čių rėmėjai 
prašomi surinkti fantus ir juos įteikti 
draugininkams arba tėvų-rėmėjų k-to 
pir. J. Adomavičiui, 190 Quebec Ave.

— Sk.v. archit. L. Abromonis sto
vyklavietei paaukojo 40 lapų asbesto, 
kuris bus panaudotas pastatų stogams. 
St. Janušonis iš. Niagaros paaukojo 
35 lapus faneros. Abiems aukotojams 
dėkojame ir laukiame daugiau tokių 
geradarių.

— Verslininkas p. Gečas, turįs Esso 
gazolino stotį ir erdvų restoraną prie 
11 kelio prie Huntsville, padovanojo 
“Romuvos” stovyklavietei bulvių sku
timo mašiną, kuri jau nugabenta ir 
išbandyta. Dėkojam p. Gečui už tokią 
naudingą dovaną.

— Rugsėjo 27 d. 1 v. p.p. sk. būk
le šaukiama jūros skautų ir bebrų su
eiga, kurioje turi dalyvauti visi na
riai. Jūros sk. skyr. vedėjas — j.ps. 
P. Būtėnas.

NEGAUSIĄ RODNEY APYLINKĘ 
šiemet pradėjo dažnai lankyti negai
lestingoji giltinė. Ankstyvą pavasarį 
automašinos buvo užmuštas 47 m. am
žiaus viengungis Pr. Andrijauskas. 
Po to, tabaką besodinant, staigiai po 
inkstų operacijos mirė 37 m. amžiaus 
G. Kaupienė-Launikaitytė, palikdama 
3 mažamečius našlaičius ir vyrą Al
fredą. Po poros savaičių mirė 79 m. 
amž. Juozas Jasinskas, palikdamas liū
dinčią žmoną A. Rickutę-Jasinskienę, 
sūnų Henriką, dukras Kieraševičienę 
ir Žymantienę bei anūkus. Rugpj. 25 
d. vėl mirė 77 m. amž. Jonas Danė- 
nas, gimimo nuo Lekėčių, šakių apskr. 
16 m. paliko caro varginamą Lietuvą 
ir išvyko i JAV. Po 27 m., tėvynės il
gesio skatinamas, 1928 m. grįžo lais- 
von Lietuvon ir gražiai įsikūrė Sere
džiuje. Buvo veiklus šaulys ir visuo
menininkas iki pat rusų okupacijos. 
Pirmąjį bolševikmetį iškentęs kanki
namos tėvynės sielvarte, antrąkart už
einant bolševikams 1944 m. pasitraukė 
į vakarus ir 1948 m. su savo kelionių 
ir darnaus sugyvenimo palydove žmo
nele Anele atvyko Kanadon. Prieš 
trejetą metų, kaipo pensininkas, iš 
Toronto persikėlė į Rodney, Ont., ir 
čia pasistatęs gražų namelį tikėjosi 
ramiai pagyventi iki vėl išauš laisvės 
rytas jo numylėtai tėvynei. Deja, to 
džiaugsmo nesulaukęs, pasiliko ilsėtis 
jį priglaudusioje Kanados žemėje. 
Gausiai dalyvaujant iš JAV, tolimų 
Kanados vietovių ir apylinkės gimi
nių, draugų ir pažįstamų, rugpj. 29 d. 
buvo palydėtas į West Lome R.K. ka
pines. A. K.

Netekusi savo brangaus vyro a.a. 
Jono Danėno, kurį palydėjom amžiny
bėn rugp. 29 d. į Sv. Marijos R.K. ka
pines West Lome, Ont., reiškiu giliau
sią padėką Tėvui J. McMaster ir iš 
London, Ont., atvykusiam kun. B. Pa- 
ęevičiui už gražiai pravestas laidotu
ves. Taip pat visiems giminėms, arti
miesiems, draugams, kaimynams ir 
pažįstamiems, lankiusiems ligonį, da
lyvavusiems laidotuvėse, užprašiu
siems šv. Mišias, atsiuntusiems gėlių, 
pareiškusiems užuojautas ir paguodu- 
siems bei visokeriopai padėjusiems 
šiame man skausmingame atvejuje: 
P. Budreikoms, L. D. Trudell, Jon. 
Rimkams, Juoz. Rimkams, Alg. Rim
kams. G. Bortha’ms, Sj. &Jr., St. Ber
notu M. S. Danėnams, R. Stephan’ams, 
A. V. Pliekiams, P. Mažyliams, A. Ki- 
bertams, J. Laučiams, M. A. Kiera- 
szewicz, S. J. Paketurams. V. Ignai- 
čiams, H. A. Jasinskams, J. Jasinskie
nei, P. Paškauskui, J. Gudavičiui, J. 
E. Statkevičiams, V. Androlioniams, 
P. Skujams, W. Kauzinams, A. T. Ko- 
jelavičiams, V. Makuzams, M. Ciparie- 
nei, W. Nacevičienei, St. Vaicekaus
kaitei, Iškauskams, Ožalams, K. V. 
Kalendroms, V. R. Kalendroms, O. 
Glozer, D. White, A. J. S. Kaziliams, 
A. S. Bradis, J. M. Nargelams, B. S. 
Markoniams, A. Gladen, Liet. Bendr. 
Rodney apyl. valdybai ir ypač iš toli
mų JAV vietovių, Montrealio, Toron
to ir kt. atvykusiems ir už pasakytus 
su velioniu atsisveikinant žodžius 
p. V. Ignaičiui ir p. K. Kalendrai. Ma
no nuoširdžiausia padėka visiems — 
visiems. Anelė Danėnienė

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

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

Cigarečių kartonas visų rūšių
— 200 štukų —

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 tarime 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.

BE MUITO, LEIDIMŲ IR KITŲ MOKESČIŲ
Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, esančių Sovie

tų Sąjungoje. Taip siunčiame automobilius, motociklus, dviračius, siuva
mas mašinas, akordeonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, maistą, 
svaiginamus gėrimus, cigaretes ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, medžiagas 
ir kitas prekes iš Anglijos. Kviečiame pasinaudoti ir pasiųsti giminėms 
spacialų labai vertingą ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3, susidedantį iš dviejų 
atkarpų po 3 jardus dviem apsiaustam labai šiltos angliškos ULSTER 
medžiagos ir vienos atkarpos 3¥2 jardo ekstra geros angliškos medžiagos 
žieminei vyriškai arba moteriškai eilutei tik už S75.00 (JAV) su sovieti
niu muitu ir persiuntimu.

Tap pat dar galima pasiųsti mišru labai kaloringo maisto 22 svarų 
siuntinį M-13, susidedantį iš taukų, kakavos, miltų, kavos, šokolado, cuk
raus, arbatos, prieskonių tik už $30.00 (JAV) su sov. muitu ir pasiuntimu.

Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėjusį specialų 
tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį V-3, susidedanti iš trijų 
atkarpų, trims eilutėms po 3% jardo, išviso 10% jardo, tik už $55.00 
(JAV) su sov. muitu ir pasiuntimu.

Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite į:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2., ENGLAND
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 metų.

Atstovai Kanadoje:
A. Kusinskis, 124 Park Street, Sudbury, Ontario

L. Radzevičius, 61 N. Windermere Ave., Port Arthur, Ontario

A L G ARBENS
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.
PRIVATUS EŽERO KRANTAS. $4.000 visa kaina, Įmokėti pusę; 2 mie

gamų vasarnamis, gera vieta žvejokliams. Randasi Georgian Bay, 90 
mylių nuo Toronto.

DUFFERIN — COLLEGE, $14.500 visa kaina, su žemu .Įmokėjimu; atski
ras namas su dideliu sklypu; nauja apšildymo sistema.

DURIE — COLBECK, $21.800 visa kaina, Įmokėti $6.000, balansas — 
vienas atviras mortgičius 10 metų; rauplėtų plytų namas su 2 moder
niom virtuvėm; nauja vandeniu šildymo sistema;" garažas.

GRENADIER—RONCESVALLES, $24.900 visa kaina, įmokėti apie $6.000; 
atskiras, plytų DUPLEKSAS, 10 kambarių; vand. šildomas; garažas.

INDIAN RD. — HIGH PARK BLVD., $26.900 visa kaina, įmokėti apie 
$10.000; originalus DUPLEKSAS; 12 kambarių; 2 apšildymo sistemos, 
2 garažai.

TRIPLEKSAI
$42.500 —
$37.900 —
$35.500 —
S34.900 —
$33.000 —

kambarių, balkonai. Įmokėti 
kambarių. Įmokėti
kambarių. Įmokėti
kambarių. Įmokėti
kambarių, balkonai. Įmokėti

$10.000.
$10.000.
$10.000.
$10.000.
$10.000.

— TRIPLEKSAI — TRIPLEKSAI:
18
17
17
17
17

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmu. žemės sklypų, apartamentu, biznių. 
BLOOR — JANE. $7.000 {mokėti, mūro, atskiras, 2 augštų, 9 didelių 

kambarių; 9 pėdų šoninis įvažiavimas, garažas. Kaina $21.900.
SWANSEA. $3.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių bangaliukas, pri

vatus įvažiavimas, garažas. Kaina $14.900.
BLOOR — SHAW, $4.000 Įmokėti, mūro namas. Pirmame augšte 4, viso 
10 kambarių, 4 virtuvės. 10 pėdų šoninis, privatus įvažiavimas, dvigubas 

garažas. Laks viena skola balansui. Kaina $21.500.
BLOOR — JANE. $6.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambarių per du 

augštus, geras namas, $20.000.
BLOOR — RUNNYMEDE. $3.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių 

bangaliukas, prašoma $13.000.
230 AKRŲ ŽEMES ŪKIS prie Doe ežero kranto, gyvenamas namas iš 

8 kambarių; daržinė 50x50 ir kiti trobesiai, kaina $7.900.
ROYAL YORK RD. 8 butų apartamentas, prašoma $65.000.
Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.
J, KUDABA, namų telefonas RU 3-2105

Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą Ir sąžiningą patarimą. I 
—iii r ii I 1

LONDON, Ont.
SUSIPAŽINIMO LINKSMAVAKA- 

RIS rengiamas apyl. v-bos spalio 3 d., 
šešt., jaukioje Administration Build
ing salėje Queen’s parke, prie King 
g-vės vartų. Pradžia 8 v.v.

Londonan atvyko ir dar atvyksta iš 
kitų apylinkių lietuvių profesorių, stu
dentų ir tautiečių, numatančių čia įsi
kurti ilgesniam laikui. Sveikintina 
apyl. v-bos mintis sudaryti progą vi
siems lietuviams susipažinti, šokiams 
gros geras orkestras, o nuotaiką pa
dės pataisyti visų rūšių gėrimai. Lai
mę gal dar padidins ir loterija. Ga
lintieji prašomi paaukoti jai fantų, 
ūkininkams bus proga kelioms valan
doms užmiršti praėjusio darbymečio 
rūpesčius. Surizikuokite pas mus at
vykti ir tie, kurie ligi šiol nedrįstate.

D. E.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

GERA PROGA pigiai nupirkti 10 vienetų 
MOTELĮ, RESTORANĄ

prie 11 kelio ties Orillia. Savininkas turėjo širdies priepuolį, 
yra pusiau paralyžuotas. Prašo $65.000, bet parduos pigiau 
ar iškeis į 1 - 4 šeimų namą Toronte ar Hamiltone. Nepraleis
kite progos, rašykite ar skambinkite A. ZARANKAI, B. Kronas 
R.E. Ltd., 366 Main St. E., Hamilton, Ontario. JA 8-8492.

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

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

$900 Įmokėti, Ossington — Dupont, 
atskiras, viena virtuvė, nauja 
krosnis, įvažiavimas. Prašoma 
kaina $8.900.

$21.900, Swansea — Bloor, 7 kam
barių, plytinis namas, šildomas 
karštu vandeniu, 2 virtuvės.

$1.000 įmokėti, Dundas — Lans
downe, pusiau atskiras, 6 kam
barių namas, nauja krosnis, vie
nas mortgičius balansui.

Parduodamas palikimas King — 
Dunn, Parkdale; 12 nuomojamų 
kambarių, 5 praustuvės, nauja 
krosnis, šildymas — karštu van
deniu, plytinis, atskiras namas, 
dvigubas garažas, priimami pa
siūlymai grynais pinigais.

$3.500 įmokėti, Queen — Lans
downe, atskiras, plytų, 8 alyvos 
dažais išdekoruoti kambariai, 2 
modernios virtuvės, nauja kros
nis, nauji vandentiekio įrengi
mai, 1 mortgičius, Įvažiavimas.

$3.000 Įmokėti, College—Rusholme, 
plytų, 8 kambarių namas, 2 vir
tuvės, garažas, 1 mortgičius.

$5.000 Įmokėti, Bloor — Kingsway, 
vienaaugštis bungalow, 6 dideli 
kambariai, Įrengtas poilsio kam
barys, atskiras garažas, gražus 
didelis sklypas.

$8.000 Įmokėti, tripleksas, 14 kam
barių, karštu vand. šildomas, pil
nai išnuomotas, dvigubas gara
žas, vienas mortgičius balansui.

Turime krautuvių, namą, vasarvieifą, 
riose rietose ir {Talria kaina. PraSome tik

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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.

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvę

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 
Telefonas LE 1-3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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

CLEAR - VISION T.V;, Hi-Fi 
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

SALES AND SERVICE
■" Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS visoje" Kanadoje." ..." 1
DARBO VALANDOS:’ 
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7 
Antr. 10-1.30 
Treč. uždarytos
Ketv 10-1.30 ir 4.30-7 
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8 
Šešt. 9-12
Sekm. 9.30 - 1

9199 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę 
patikrinti ir pasitaisyti savo automobilį!

Bill or Frank, kvalifikuoti mechanikai su malonumu tai atliks. 
Paskambinkite ar užvažiuokite i
BLOOR AUTORITE GARAGE

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ,,,

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

Už sutaupąs moka nuo 4^ % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 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 vaL iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

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 • 
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. "Road Service” 24 vaL klausti Adam RO 6-8503.

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

Tel. 535-9468

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

Sav. R. STASIULIS

Pirmos milijonas pasiektas per 20 mėnesių.
Už indėlius mokamos augščiausios palūkanos — 

472% -5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 6/2%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

apdraudę.

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiaingas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

RUDENS PARENGIMŲ SEZONAS 
pradėtas Lietuvos augštąsias mokyk
las baigusiųjų — alumnų suvažiavimu 
ir Lietuvių Profesorių Draugijos na
rių posėdžiais. Visa tai įvyko Jauni
mo Centre rugsėjo 12-13 d. Abiejų 
suvažiavimų dalyviai su svečiais — 
apie 200 — susirinko į vakarienę • 
banketą, kurį suorganizavo Lituanisti
kos Instituto iždo taryba. Pagrindinę 
kalbą pasakė iš Vašingtono atvykęs 
Lituanistikos Instituto pirm. dr. Jo
nas Balys. Kalbėtojas nupasakojo 
augštojo švietimo raidą Lietuvoje ir 
sulojo ties švietimu okup. Lietuvoje, 
pabrėždamas, jog dabar ten studentų 
skaičius yra išpučiamas, kadangi į jį 
įtraukiami ir tie, kurie studijuoja ne
akivaizdiniu būdu. Pasak dr. J. Balio, 
Vytautas, kuris yra vadinamas Di
džiuoju, per savo valdymo laikotarpį 
neįsteigė nė vienos mokyklos. “Mes 
darome panašias klaidas: per 20 ne
priklausomo gyvenimo metų nesugebė
jome įsteigti Mokslų Akademijos.” Iš
eivijoje didesnių rezultatų galima pa
siekti kultūrine veikla. Nurodė fak
tus, jog neseniai Vašingtone įvykęs 
lietuvių politinis kongresas sutraukė 
tik 500 žmonių, tuo tarpu Niujorko 
dainų ir taut, šokių šventė — apie 
16.000. Be to, apie kongresą Vašingto
no amerikiečių spauda nieko nebera, 
šė, tuo tarpu apie šventę Niujorko 
laikraščiai atsiliepė gana plačiai.

Kadangi šios paskaitos buvo klau
somasi jau pavalgius ir spėjus “išmes
ti” bent po kelis stiklelius, kaikurie 
klausytojai nesistengė atidžiau jos 
sekti ir šiek tiek trukdė kitiems — 
šnibždėjimais tarpusavyje ir pan.

Dr. Balį klausytojams pristatė Li
tuanistikos Instituto iždo tarybos na
rys istorikas J. Damauskas, o vakarie
nės programai vadovavo tarybos pirm. 
A. Balionas.

Dail. V. K. Jonynas pabrėžė, kad 
teigimą “Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt” galėtu pa
grįsti kiekvienos profesijos žmonės sa
vo kūrybiniu darbu. Dr. J. Meškaus
kas nusiskundė, kad okup. Lietuvoje 
literatūra ir istorija yra klastojama, 
todėl tiems mūsų mokslininkams, ku
rie gyvena užsienyje, tenka pareiga 
ją atitaisyti.

Prof. Jakubonis, Liet. Prekybos Ins
tituto dir., sveikino buvusius savo mo
kinius, o prof. B. Vitkus, Žemės Ūkio 
Akademijos rėkt., pažymėjo, kad ta 
mokslo įstaiga buvo įsteigta ne kalbė
tojams ruošti, bet kelti žemės ūkiui; 
todėl jis apsiėjo be ilgesnių pastabų. 
Be to, sveikinimo žodžius tarė: kun. 
V. Rimšelis, MIC, L. šimutis, S. Dir- 
mantas ir kt.

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

APDRA PDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ •> VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA , (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

A & B TAILORS — A. BERESNEVIČIUS
Klientų patogumui persikėlė Į naujas ir daug didesnes patalpas. Dabar tu
ri daug didesnį pasirinkimą vyrams ir jaunimui išeiginių bei sportinių 
drabužių. Taip pat priimu užsakymus ir turiu labai didelį pasirinkimą im
portuotu naujausiu medžiagų. KAINOS PASIŪTŲ DRABUŽIŲ TIKRAI 

‘ PIGESNĖS KAIP KITUR. MALONĖKITE ĮSITIKINTI!
343 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO 3, ONT. - - - - LE 1-1432

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI
MO MAŠINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.
TELFONAS LE 34908

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

Prieš vakarienę buvo uždegtas au
kuras prie žuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklo, čia taip pat perskaitytas 
atsišaukimas apie okup. Lietuvoje vyk
domą rusifikaciją bei mokslo žmonių 
prievartavimą.

Kadangi bilietai į vakarienę buvo 
brangoki, tai liko nemaža pelno, ku
ris paskirtas Lituanistikos Instituto 
metraščiui išleisti. Siame metraštyje 
pasirodys laisvajame pasaulyje gyve
nančių lietuvių mokslo žmonių darbai.

MŪSŲ SPAUDA Lietuvių Dienos 
programą, vykusią rugpjūčio 23 d. 
Niujorke, aprašė gana plačiai.

Dauguma mūsų spaudos visai nepa
minėjo arba labai šykščiai lietuvių 
programą sekančią dieną — rugpjūčio 
24 d JAV paviljone. Ten programą iš
pildė Los Angeles liet, tautinių šokių 
grupė ir Alice Stephens - Steponavi
čienės dainų ansamblis iš Čikagos. 
Kalbėjo prof. J. Stukas ir Lietuvos 
atstovas Vašingtone J. Rajeckas. Pro
gramą stebėjo apie 1.000 žmonių, ku
rių daugumą sudarė kitataučiai.

Daugiausia prisiminimų paliko susi
tikimai su aktore Rūta Lee-Kilmonyte 
ir bene žinomiausia lietuvaite Ameri
koje — Bobo Rockefeller—Jieva Pau- 
lekiūte. Ji į Lietuvių Dieną buvo atvy
kusi kartu su 15 m. sūnumi Winnie, 
kuris mokosi vidurinėje mokykloje 
Šveicarijoje.

SKAITYTOJAI PASISAKO
SKAUTŲ SUSISKALDYMAS

Esu senas skautas ir senas skautų 
vadovas, kuris buvo skautų -eilėse 
nuo 1929 iki 1948 m. imtinai. Emigra
cija ir įsikūrimas tokioje Kanados da
lyje, kur lietuvių beveik nėra, o jau
nimo visiškai nėra, privertė atsidurti 
neaktyviųjų eilėse, tačiau lietuvių 
skautų reikalai, jų džiaugsmai ir var
gai visada be pertraukos buvo arti 
mano širdies ir bent per spaudą se
kiau ir seku organizacinį gyvenimą ir 
veiklą.

Man vis atrodo, jog dar ne pervėlu 
griebtis gelbėjimo priemonių, tik reik
tų, kad atsirastų geros valios žmonių 
tiek Jūrų Skautijos tarpe, tiek L.S.S. 
vadovų eilėse. Reiktų užmiršti asme
nines ambicijas, simpatijas ar antipa
tijas ir nuoširdžiai pergalvoti, ar yra 
prasmė betkokiam skaldymuisi, kai 
mūsų yra nedidelė saujelė tarp sveti
mų ir kai mums rūpi jaunimo ateitis 
ne tik materialiniu atžvilgiu, bet ir 
tautiniu. Aš žinau daug geros valios 
asmenų, kurie mielu noru prisidėtų ir 
padėtų betkokiai tautinei veiklai, bet 
dauguma jų yra nusivylę tais, kurie 
tariamai dalyvauja veikloj, bet iš tik
rųjų jų tikslas — pamatyti savo pa
vardę laikraštyje arba išgirsti pagyri
mų savo adresu. To siekdami tie pseu- 
doveikėjai nesiskaito su kitų nuomo
ne, jei ta nuomonė nesutinka su jų 
nuomone. Neužmirškim, kad mūsų 
priešai tik trina rankas gridėdami

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eiexira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118% Robinson St, Toronto 3, Ont.

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

-—ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

Laiškus Lietuvon adresuoti lietuviškai .ŠYPSENOS• - -
(Atkelta iš 2 psl.) 

privatūs pašto siuntinių priėmi
mo punktai adresuoja su “Lith
uania S.S.R.”).

Siunčiant telegramas, leidžia
ma lietuvių kalba.

Ypatingais atvejais galima 
naudotis telefonu pasikalbėji
mams su artimaisiais Lietuvoje.

Lietuvoje dabar nėra apskri
čių. Jų vietoje — rajonai, rusų 
įvesti pagal sovietišką sistemą; 
gubernijų nėra nuo 1918 m.

Taigi, okup. Lietuvon pašto 
siuntų adresavimas paprastai 
yra toks:

Jonui Malėnui 
Trakų gatvė 10 
Vilnius, Lietuva 
LITHUANIA 
SOVIET UNION

Danutei Dapšytei 
Kairių kaimas 
Būblelių valsčius 
Kud. Naumiestis, Lietuva 
LITHUANIA
SOVIET UNION

Okupantai seka, kad laiškai iš 
Lietuvos į laisvąjį pasaulį dary
tų geresnį įspūdį. Todėl laiškams 
į užsienį parūpinti specialūs vo
kai su rusiškais užrašais. Nešva
riai užlipinti laiškai nesiunčiami 
į užsienį, bet grąžinami siuntė
jams. Visos pašto siuntos į užsie-

apie mūsų skaldymąsi. Nemanykim, 
kad jie suinteresuoti laimėt mus savo 
pusėn. Ne, jiems tik aktualu suskaldy
mas, kuris veda prie neveikios. O kai 
organizuotos veiklos jau nėra, tada 
jau nesunku susitvarkyti su individais.

Manydamas, kad dar nevėlu, siūlau 
susirūpinti atitinkamiems atsakin
giems asmenims ir griebtis sutaikini
mo ir susivienijimo akcijos. Bus ma
loniau visiems sykiu dirbti, o iš šalies 
stebintiems bus smagu ant širdies ma
tant kitą vasarą Fox Lake pakrantėje 
besilavinančius skautukus, o ežero 
vandenį raižančius laivus su vienos 
rūšies lietuviškom įgulom.

Senas Bebras

LIETUVIŠKA 
MOKYKLA -

NE BAUDŽIAVA
(Atkelta iš 3 psl.)

pati aš girdžiu ir namuose.”
17 m. mergaitė: .. Jeigu bu

tų kas nors naujo ir patraukles
nio pačiame mokyme, tai nerei
kėtų tėvams papirkti vaikus pini
gais, kad tik Į šeštadieninę mo
kyklą eitų.”

Tiek iš pasisakymų. Į kaiku- 
riuos tikrai reikėtų atkreipti dė
mėsi. Mokytojai yra sunkiai su
medžiojami. Tačiau tie, kurie su
tinka mokykloje dirbti, turėtų 
nepamiršti, kad per 20 metų ir 
Lietuvoje jaunimas būtų pasikei
tęs. Dabar gi tie vaikai auga vi
sai kitame krašte, kitokioje aplin
koje, tad ir mokymo metodai tu
ri keistis.

Prisitaikymo bandymai
Toronto šeštad. mokykloje dir

ba keletas jaunų mokytojų. Gal 
jiem su lietuvių kalba sunkiau, 
tačiau vaikai pasakoja tėvams, 
kaip jie noriai mokosi, beveik 
žaizdami. Daugelio vaikų žodynas 
yra nedidelis. Mokytoja pasako 
anglišką žodi ir klausia, ką tas ar 
kitas žodis * reiškia lietuviškai. 
Tie, kurie žino, pereina i kitą 
klasės pusę. Nežiną lieka sėdėti. 
Kitą savaitę vaikai jau klausinė
ja mamą Įvairių žodžių, kad tik 
nereikėtų likti sėdėti toje pusėje. 
Čia tik mažas pavyzdys, bet jis 
būdingas.

Vyresniesiems lietuviškos isto
rijos mokymas būtų daug vaiz- 
dingesnis, jeigu ji būtų lygina
ma su šio krašto istorija. Moko
ma apie aisčius ir primityvią Lie
tuvą. Ar nepanašu i indėnų gyve
nimą? Kalbama apie baudžiavos 
panaikinimą. Kodėl nesugretinti 
su vergija JAV ir Linkolnu, pa
naikinusiu vergiją? Toks moky
mas vaikui pasidarytų patrauk
lesnis ir tie patys faktai ilgiau 
liktų mokinio atmintyje.

Aišku, mokytojo darbas nėra 
lengvas. Dirbant betgi reikėtų 
paj ieškoti Įvairesnių priemonių 
bei metodų^ bet nesitenkinti re
ceptu: “prieš 25 metus buvau 
mokytoju ir žinau kaip dėstyti.” 
Per 25 metus daug kas pasikei
čia.

Lituanistinės mokyklos atlieka 
dideli vaidmenį, todėl ir mokyto
jų, ir tėvų, ir visos bendruome
nės pareiga tas mokyklas kiek 
galima tobulinti. V. K.

Haaga.—Olandija 1963 m. eks
portavo Kanadon supjaustyto ta
bako 566 tonas, 1962 m. — 417 
tonų. Olandija yra didžiausias su
pjaustyto ir supokuoto tabako 
eksportininkas pasaulyje — su 
2.951 tona.

nį ir iš užsienio eina per Vilniaus 
centrinį paštą, nes ten veikia vy
riausia pašto cenzūros įstaiga 
(tuose pačiuose rūmuose, Didžio
ji gatvė Nr. 1, antrame augšte, 
tik su atskiru įėjimu; su paštu 
ryšiai palaikomi per aklinos sie
nos langelį).

Šis rašinys parašytas remian
tis žiniomis iš Lietuvos ir gavus 
oficialų atsakymą iš pašto depar
tamento Vašingtone, D.C.

Edv. Kamėnas
Red. pastaba. — Pasiteiravus 

Toronto pašte, gautas atsakymas, 
kad oficialiame Kanados pašto 
vadove nurodomas adresas “Lith
uania, USSR”. Į klausimą ar nu
eitų laiškai Lietuvon ir be “US 
SR” raidžių, pašto pareigūnas at
sakė nesąs tikras. Iš patirties ži
noma, kad laiškai Lietuvon nuei
na ir be priedo, vien tik su “Lith
uania” užrašu.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trukumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darban
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

VISIEMS JŪSŲ APDRAUDOS REIKALAMS

Prano BARAUSKO
agentūra

r>z noil 49 CAMEO CRES.K U O-UOI I TORONTO 9
or RO 6-0832
Commisioner for Taking Affidavits

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. įstaigos*. WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-0978

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.

niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

Mokykloje
Mokytoja: Sunku tikėti, bet 

mūsų kūne visada dega ugms.
Mokinys: Aš tikiu, žiemą net 

dūmai matosi...
Mūsų krepšininkai

Australijoj

Amerikos lietuvių ir australų 
krepšinio rungtynes kalbasi:

— Aš manau, kad tie krepši
ninkai — tikriausiai bus panašūs 
į Beatles. Ar gi gali būti kitoki 
moderniški vyrai? ...

— Greičiausia į Elvis Presley, 

kita. — Juk jie atvykę is Ame
rikos!

Pagaliau rungtynių aikštėj pa- 
mačiusios lietuvius žaidėjus abi 
nustebo ir sušuko:

— Žiūrėkite, nagi jie — kaip 
visi žmonės!...

Vilniuje
Prancūzų laikraštininkas klau

sinėja seną vilnietį:
— Ar dideli pasikeitimai įvy

ko Lietuvoje, kai Chruščiovas 
pradėjo valdyti?

— Labai dideli... — atsakė 
vilnietis. — Pavyzdžiui, prie Sta
lino žmonės buvo deportuojami 
į Sibirą, kur turėjo sunkiai dirbti 
ir gaudavo tik truputį pavalgy
ti... šiandien žmonės vyksta į 
Sibirą savo noru ..

— Kodėl?
— Vilniuje pasidarė blogiau 

kaip Sibire...
Parinko Pr. Al.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3 924

24 vaL pat RO 94612 
Darbo vai. RO 94121 

’ Namą RO 6-7122



V TOKOMT0W
Jono Kr. par. žinios

— Šį sekmadienį vėl pradeda
mos dialoginės Mišios. 9.30 v. pa
maldų metu bus išdalinti specia
liai paruošti tekstai. Kviečiame 
visus tikinėtuosius per 9.30 vai. 
pamaldas įsijungti į bendrus šv. 
Mišių maldų atsakinėjimus.

— Įspūdingai praėjo sekmadie
nį Toronto skautams skirtos pa
maldos. Pamoksle buvo kviesti 
liet, skautai būti gerais moki
niais.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai lanko Scarboro rajone gyv. 
lietuvius.

— Par. choras vėl įsijungia į 
sekmadieninį giedojimą 11 vai. 
pamaldų metu. Šį sekmadienį po 
11 v. pamaldų — pirmoji repeti
cija. Maloniai prašome choristus 
repeticijai rinktis muzikos studi
joje. Kviečiame į par. chorą įsi
jungti naujus choristus, ypač jau
nimą.

— Jaunimo choro repeticijos 
— šeštadieniais po liet, mokyk
los pamokų. Choristai taip pat ak
tyviai dalyvaus sekmadienio dia
loginėse Mišiose 9.30 vai.

— Malonu pasveikinti “Var
po” chorą, jo dirig. S. Gailevičių 
ir visus choristus plokštelės išlei
dimo proga, šis kultūrinis “Var
po” žygis tebūna visų lietuvių 
įvertintas plokštelės Įsigijimu.

— Primenama, kad našlės ir 
neištekėjusios moterys, sulauku
sios 60 m. amžiaus ir Ontario 
prov. išgyvenusios nemažiau vie
nerius metus, turi teisę gauti šios 
provincijos pensiją $75. Kreip
tis: parlamento rūmai, Special 
Govemement Allowances telefo
nu 365-1506. Reikalui esant, su
tinkama tarpininkauti iš para
pijos.

— Ši ketvirtadienį, 7.45 v .r. 
pamaldos už a.a. Praną Rimkūną, 
o 8.15 v. — a.a. Leoną čuplins- 
ką jų mirties sukakčių proga.

E. Baleišienė rugsėjo 25 d. iš
vyksta vienam mėn. Britanijon 
aplankyti savo tėvų.

šv. Jono Kr. par. knygynas vėl vei
kia sekmadieniais po pamaldų. Gali
ma įsigyti liet, knygų, plokštelių, svei
kinimo kortelių, drožinių, žurnalų, už
siprenumeruoti visus liet, laikraščius.

Neseniai gauti leidiniai: Dr. J. 
Prunskis, “Mokslas ir religija” $2, 
Pr. Garšva, MIC, “Negęstanti šviesa” 
$3,50, Eglutė, nr. 7, St. Žilys, “Gyve
nimo šaltiniai” $3, V. Volertas, “Gy
venimas yra dailus” $2,50, “Varpo” 
plokštelė, HiFi — $5, stereo — $6, A. 
Baronas, “Saulės grįžimas” $1,50, J. 
Mikuckis, “Derliaus vainikas” $3.

Vedėjas

Šiam savaitgaliui speciali kaina:
LIETUVIŠKI KAIMIŠKI SŪRIAI 99 c. vienas
VOKIŠKOS SOSISKOS 49 c. svaras

Taip pat turime dideli pasirinkimą Įvairiu šviežių ir rūkytų mėsų, paukš
tienos, importuotų maisto gaminių, šviežių daržovių ir vaisių. Taipgi 
galite gauti ir lietuvišku sūriu, palaido sviesto, skaniu silkių ir jaunų 
paršiuku............................... . NEMOKAMAI PRISTATOME Į NAMUS.

PARKSIDE MARKET
Sav. Edvardas ir Irena Punkriai

335 RONCESVALLES AVENUE . . ... . . . TEL. LE 5-1258

SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ

Norint, kad siuntinys Į Lietuvą pasiektų adresatą Kalėdų šventėms, 
reikia būtinai paskubėti. Įvairių siuntinių ir dovanų persiuntimo lietuvių 
įstaiga BALTIC EXPORTING CO., 849 College St., Toronto 4, yra pasi
ruošusi Jums patarnauti; rudens siuntimo sezonui paruošė įvairių gražių 
medžiagų, t.y. kokių Lietuvoje pageidauja. Prieš perkant medžiagas ir 
sudarant siuntini, kiekvienas yra mielai kviečiamas užeiti ir pasižiūrėti.

Iš siuntėjų pasakojimų susidarėm pilną vaizdą kokios prekės Lietu
voje yra pageidaujamos ir vertingos. Jei kas abejoja ir nežino ką siųsti, 
labai prašome užeiti pas mus ir Jums bus mielai patarta, paaiškinta ir 
parodyta ką siųsti. Daug kas mūsų patarimu pasinaudojo ir buvo pilnai 
patenkinti. 'Mūsų nuolatinis skelbimas su smulkesnėm informacijom yra 
šio laikraščio priešpaskutiniame puslapyje.

Jums visuomet pasiruošę sąžiningai patarnauti — A. ir S. Kalūza

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVE. 769-5171 vak. 762-9759
• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus. Z. Orentienes lietuviškoje klasikinio

t

BALETO
STUDIJOJE 
darbas pradedamas rugsėjo 21 d. 
naujose patalpose — Boris Valkoti 
School of the Dance, 734 Yonge St. 

Norintieji šią studiją lankyti prašomi registruotis kiekvieną 
pirmadienį pradedant rugsėjo 21 diena nuo 5 iki 8 vai. vak. 
Informacijos: tel. RO 2-0935 nuo 10 v. ryto iki 3 v. p.p. Vakare nuo 8-11 v.

Prisikėlimo par. žinios
— Kaz. Baltramaitį, Lietuvoje 

mirus jo mamytei, nuoširdžiai 
užjaučiame. Taip pat giliai užjau
čiame Anastaz. Gaidelienę ir jos 
šeimą, Lietuvoje mirus jos tėve 
liui Ant. Skrebiui. Mišios už jo 
vėlę — spalio 3 d., šeątad., 7.30 
vai., r.

— šį šeštad., rugs. 26 d., 9 v.r. 
gedulingos šv. Mišios už a.a. Flo
rijoną Vaičiūną mirties pirmųjų 
metinių proga. Po Mišių vyksta
ma į kapines pašventinti pamink
lo. Velionies ir šeimos artimieji 
kviečiami dalyvauti.

— T." Tarcizijų, atvykusį tal
kinti parapijos darbe, nuošir
džiai sveikiname ir linkime ge
riausios sėkmės.

— Nuo praėj. sekm. parapijos 
choras vėl gieda per Sumą. Cho
ristus nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime darbingo sezono. Kviečia
me į choro eiles įsijungti naujus 
choristus-es. Koncertas pramatė 
mas lapkričio mėn. Sekanti bend
ra repeticija — šį ketvirtadienį, 
rugs. 24 d., 7.30 v.v. muz. studije 
je. Choro vadovas — kun. B. 
Jurkšas.

— Par. jaunimo choras rudens 
darbą pradėjo su labai stiprio
mis jėgomis. Pr. savaitę pirmoje 
repeticijoje dalyvavo per 100 se
nų ir naujų choristų. Choro pir
miesiems balsams atsverti dar 
reikia antrųjų ir trečiųjų balsų. 
Ypač kviečiame berniukus su 
stipriais žemesniais balsais. Cho
rui vad. kun. B. Jurkšas. Vietoje 
iškelto T. Rafaelio, jaunimo cho
rą globos T. Ambrozijos.

— Nuo praėj. sekm. vėl laiko
mos Mišios 11.30 vai. r. parapijos 
salėje.

— Par. biblioteka (prie vargo
nų) ir knygų kioskas (prie salės) 
veikia po 10 ir 11 vai. Mišių. 
Kviečiame pasinaudoti jų patar
navimais.

— Ištuštėjusi stipendijų fondą 
praėj. savaitę Prisikėlimo parapi
ja parėmė $200 auka, šis fondas, 
administruojamas Prisik. parapi
jos Katal. Vyrų Dr-jos, per pr. 2 
metus parėmė 7 studentus $2000. 
Kurie galėtų šį fondą paremti, 
labai prašytume' tai padaryti, nes 
to fondo tikslas labai remtinas.

— Prašome atkreipti dėmesį, 
kad Kat. Vyrų ir Katal. Moterų 
Dr-jų susirinkimai — šį sekm. po 
paskutinių Mišių. Žiūr. bendr. 
kronikoj.

-— Ateinančią savaitę, rūgs. 
28 — spalio 3d., pradedami lan
kyti Prisikėlimo parapijai pri
klausą lietuviai. Ta pačia proga 
bus stengiamasi aplankyti ir 

Owners 
ENTRE

tuos,/kurie nors Prisik. par. ir 
nepriklauso, bet jai ir vienuoly
nui yra parodę palankumo. Pra
dedama nuo New Toronto, Long 
Branch ir Mimico. Tuo pačiu me
ti?mieste bus lankomos Concord 
i/ Delaware gatvės.
z — Pakrik štyta Silvestro ir 
Emilijos Čepų dukrelė Danutė 
Loreta. Sveikinimai!

Į N. Pr. M. seselių bendrabutį 
Putname, Conn., išvyko: A. Če
ponytė ir I. Veimerytė; ten toliau 
mokysis: stud. J. Gataveckaitė,
J. Tumosaitė, M. Daniliūnaitė iš 
Londono, J. Šaltenytė iš Montre
alio. Vienos jų mokosi gimnazi
joj, kitos kolegijoj.

L. Vaikų Namuose š.m? dirba 
dvi naujos vienuolės: sės. Nata
lija (Guževičiūtė) ir sės. Klemen- 
tįna (Kazimierskaitė); išvyko: sės. 
Liucija (Zulonaitė) ir sės. Micha- 
elė (Brizgytė). Iš viso vaikų dar
želyje dirba 7 seserys.

Sės. Margarita, ilgai vadovavu
si L.V. Namams ir pr. pavasarį 
turėjusi širdies operaciją, tęs so
ciologijos studijas JAV.

A. Thompson, naujasis Ontar- 
rio liberalų partijos vadas, yra 
nuoširdus p'abaltiečių bičiulis, ve
dęs estę. Iki šiol jis buvo liberalų 
partijos ryšininkas su taut, gru
pėm. Lietuvių bičiuliai jam pa
siuntė sveikinimo telegramas.

Į T. pranciškonų gimnaziją 
Kennebunkporte iš Kanados iš
vyko 8 mokiniai, daugiausia iš 
Ontario prov. Iš Toronto — 1.

Pian. D. Skrinskaitė su kana
diečių grupe vasaros atostogų 
metu aplankė visą eilę Europos 
kraštų.

Sol. V. Verikaitis rugs. 14 d., 
10.30 v.v. per CBL radiją “Con
tinental Holidays” programoj pa
dainavo liet, dainą.

P. Siminkevičienė iš Rodney, 
Ont., besilankydama savo dukros 
p. Saplienės šeimoje staigiai su
sirgo ir gydėsi ligoninėje 6 savai
tes. Dabar gyvena pas sūnų To
ronte.

“Varpo” plokštelės išleidimą 
savo aukomis duosniai parėmė: 
$400 — J. ir S. Tumosa; po $200: 
KLB Toronto apyl. v-ba, “Para
ma”, kun. P. Ažubalis; po $50 — 
statybos b-vė “Alka”, A. ir Ir. 
Kaliukevičiai, J. Strazdas/ p. 
Skrebūnai, p. Delkai; po $20 -—
K. Ališauskas, J. Matulionis. Pri
sikėlimo par. vadovybė leido vi
są dieną nemokamai naudotis sa
le bei kavine Įdainuojant plokš
telę, L Namų v-ba leidžia visuo
met naudotis' sale repeticijoms. 
St. Dabkus daug pasitarnavo kaip 
fotografas. Varpiečiai visiems 
nuoširdžiai dėkoja. Choro valdy
ba netrukus paskelbs repeticijų 
pradžią. Jau dabar kviečiami 
ruoštis joms varpiečiai, ypač tie, 
kurie buvo nustoję dalyvauti re
peticijose. Laukiami ir visai nau
ji nariai. : Valdyba

Naujai išleista “Varpo” plokš
telė gaunama: Toronte — “Dai
noj”, Prisikėlimo kioske, šv. Jo
no Kr. kioske; Montrealyje — 
pas VI. Vanagą, 6811 — 24th 
Ave., Rosemont, tel. 722-3324; 
Hamiltone — pas J. Pleini, 137 
Gladston Avė., tel. 527-4876. Ki
tų Kanados liet, kolonijų spaudos 
bei liet, plokštelių platintojai 
prašomi rašyti T.L. Chorui “Var
pas”, 59 Seaforth Ave. Toronto 
3, Ont. Inf.

Ir. Petrušauskaitė ir Pr. Kund
rotas rengiasi jungtuvėms spalio 
3 d. šaunus priešvestuvinis po
būvis jaunajai buvo suruoštas pr. 
sekmadienį. Abu sutuoktiniai 
yra gimę Kanadoj.

Prisikėlimo bankelio narių 
skaičius jau pralenkė 1100. Val
dyba praneša, kad norintieji per
nešti santaupas iš kanadiškų ban
kų, tą padarytų rugsėjo pabaigo
je', nes tuo laiku visuose bankuo
se priskaitomos palūkanos už 3 
mėn. Tuo atveju nuo spalio 1 d. 
palūkanos bus pradėtos skaičiuo
ti Prisikėlimo bankelyje.

E. ir S. Čepų naujagimės duk
relės Loretos Danutės krikštynos 
buvo iškili šeimos šventė. Dr. S. 
Čepas yra veiklus visuomenės na
rys, dalyvaująs Įvairiose org-se. 
Šiuo metu jis yra Prisikėlimo 
bankelio ir parapijos k-to pirm. 
Ilgą laiką jis ėjo Įvairias parei
gas KLK Kultūros Dr-joje ir rū
pinosi “TŽ” leidimu. P. Čepienė 
taip pat dalyvauja visuomeninėje 
veikloje.

“T2” administracija prašo vi
sus skaitytojus, kurie siunčia pi
nigus laikraščiui, pažymėti už ką 
pinigai siunčiami: už prenumera
tą, padėką, užuojautą, skelbimą 
ir t.t. Būna atveju, kad ateina 
čekis ar p. perlaida nežinia nuo 
ko — be siuntėjo adreso. Yra vi
sa eilė skelbėjų, kurie jau ilgas 
laikas neatsilygina už skelbimus, 
įdėtus “TŽ”. Tai apsunkina laik
raščio leidimą. “TŽ” leidėjai ir 
administracija būtų dėkingi, jei 
seni skolininkai nedelsdami atsi
lygintų.

Liet, akademikų draugija Šį 
šeštadienį, rugsėjo 26 d., 7.30 v. 
v., Prisikėlimo muzikos studijo
je ruošia psichologo prof. dr. J. 
Pikūno paskaitą “Inteligento už
daviniai mokslo perspektyvoje”. 
Profesorius nuo 1951 m. dėsto 
psichologiją Detroito un-te profe
soriaus titulu. Yra atstovavęs De
troito un-tui tarptaut. psichologų 
kongresuose; yra parašęs visą ei
lę mokslinių - psichologinių vei
kalų. Akademikų dr-jos valdyba 
maloniai kviečia visus šioje įdo
mioje paskaitoje dalyvauti.

S t u de n t ų ihitium semestri 
įvyks šį penktadienį, rugsėjo 26 
d., 7.30 v.v. šv. Jono Kr. parap. 
salėje. Kviečiami visi lietuviai 
studentai, ir ypač naujai šiemet 
įstoję į universitetą, dalyvauti 
parengime. Pobūvio metu bus 
renkama valdyba 1964-65 moks
lo metams. Valdyba

Prisikėlimo par. Kat. Vyrų Dr • 
jos susirinkimas — šį sekmadie
nį, rugsėjo 27 d., 12.30 vai., tuoj 
po paskutinių pamaldų muz. stu
dijoje. Bus renkami nauji vald. 
organai; prašome visus narius 
gausiai dalyvauti, ypač senosios 
valdybos, stipendijų fondo ir re
vizijos komisijos narius.

Valdyba

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo skyriaus narių susirinkimas 
— šį sekmadienį, rugsėjo 27 d., 
tuoj po paskutinių Mišių LV Na
muose 57 Sylvan Ave. Programo
je — archit. V. Petrulio filmas 
iš kelionių po Trinidadą. Bus ga
lima užsiregistruoti į siuvimo 
kursus, kurie numatomi spalio 
pradžioje. Narės ir viešnios pra
šomos dalyvauti. Valdyba

“Dainos” susirinkimas — šį 
sekmadienį, rūgs. 27 d., 3 v. p.p.‘ 
pas narę J. Rimienę, 52 Porter
field Rd. Rexdale'. Telefonas 
CH 1-5068. Važiuoti Weston au
tobusu iki Blondin, persėsti į 
Wilson — Martin Grove Rd. au
tobusą ir važiuoti iki galo. Visos 
narės ir prijaučiančios šalpos 
darbui maloniai kviečiamos atsi
lankyti. Valdyba

Toronto burmistrui Ph. Givens 
buvo surengtas priėmimas pas 
taut, grupių laikraščių pirm. Fr. 
Glogowskj. Ta proga burmistras 
pasakė kalbą, kurioje ypač iškėlė 
taut, grupių svorį Toronte. Esą 
prieš 15 m. iš dabar turimų 2 
mil. gyventojų pusės jų nebuvo. 
Tautinės grupės sudarančios treč
dalį miesto gyventojų. Ateivių 
dėka miestas savo augimu yra 
trečias visoj Š. Amerikoj. Ph. 
Givens sakėsi priklausąs taut, 
grupių kategorijai (tėvai iš Len
kijos) ir kovojąs už jos didesnį 
svorį miesto gyvenime ir valdy
me; esą netiesa, kad Kanada yra 
dvikultūris kraštas — jis yra 
daugiakultūris. Jo, kaip burmist
ro, durys esančios visiems atvi
ros. Priėmime dalyvavo beveik 
visų taut, grupių laikraščių re
daktoriai.

NESIŲSKITE SIUNTINIŲ Į LIE
TUVĄ nepatikrinę mūsų kainų ir są
lygų. Greičiausiai, sklandžiausiai ir pi
giausiai patarnauja šiuose reikaluose 
seniausia lietuvių įmonė Anglijoje: 
Baltic Stores Ltd., 421, Hackney Rd., 
London, E. 2. Great Britain.

VN siuntinys — 10% jardų angliš
kos grynos vilnos medžiagos trims kos
tiumams ir 16 jardų sunkaus puošnaus 
nepermatomo nailono keturioms suk
nelėms tik $85 su muitu ir pasiuntimu.

Tabako ūkyje REIKALINGA ŠEIMI
NINKE prižiūrėti keturiem vaikam 
ir namo tvarkai palaikyti. Skambinti 
582-2266 Delhi, Ont.

REIKALINGA MOTERIS prie vaikų 
5 ir 8 metu amžiaus. Gyventi vietoje. 
Tel. RO 24523.
Reikalinga MOTERIS prie namų ruo
šos darbų gydytojo šeimoje Detroite; 
turėtų atskirą kambarį ir kitus pato
gumus. Teirautis Toronte telefonu 
LE 6-3243.

Ažubalio i
vedė studijuoti būdus kaip pakel
ti liet, moksleivių pažangumą. 
Komisija numato sukviesti nevie
šą specialų pasitarimą — suinte
resuotų tėvų, auklėtojų ir moks
leivių. Ištyrus klausimą, numato
mas viešas pranešimas visuome
nei. Valdyba taip pat nutarė 
sutelkti daugiau lėšų veiklai bei 
liet, reprezentacijai ir kreiptis į 
finansiškai pasiturinčius viene- 
netus. Telegrama pasveikintas 
naujasis Ontario liberalų vadas 
A. Thompson.

šeštad. mokyklos tėvų susirin
kime Prisikėlimo salėje rugsėjo 
20 d. dalyvavo apie 200 asmenų. 
Pranešimus padarė m-los ved., 
tėvų k-to pirm, ir rev. komisija. 
Tėvų k-tas paliktas tas pats su 
pirm. L. šeškumi priešaky. Mo
kestis paliktas irgi $20 metams 
nuo šeimos, š.m. šeštad. m-la su
tilpo viename pastate. Iki šiol 
užregistruota 598 mokiniai, kurie 
paskirstyti į 18 klasių. Nutarta 
ruošti Kalėdų eglutę gruodžio 20 
d. Prisikėlimo salėje. Susirinki
mui sklandžiai vadovavo Vyt. 
Krikščiūnas.

Karalienė Elzbieta atvyksta 
Kanadon spalio 10-11 d. Vizito 
metu karalienę saugos net 4000 
policininkų. Pasiruošimo darbai 
jau pradėti. Kanadai tas vizitas 
kainuos apie $1 mil.
Atvykusi prieš keletą metu moteris iš 
Lietuvos jieško darbo nedidelėje lie
tuvių šeimoje prie vyresnio mokykli
nio amžiaus vaikų. Taip pat gali at
likti lengvą kasdieninį namų ruošos 
darbą, kaip pagaminimą maisto, pro- 
sijimo ir pan. Tel. OX 44878.

Išnuomojamas BUTAS Il-me augšte iš 
3-jų kambarių, virtuvės, vonios kam
bario ir III-me augšte 2 kambariai. 
Skambinti 7-10 v.v. tel. 535-6739.
Išnuomojamas be baldų kambarys, 
virtuvė ir veranda vienam asmeniui. 
Yra šaldytuvas ir H.W. virimo kros
nis. Kaina $40 mėn. Tel. RO 2-9324.

SIUVAMA MAŠINA UŽ $45, o taip 
pat dviračius, motociklus, automobi
lius ir t.t. siunčia į Lietuvą: Baltic 
Stores Ltd., 421, Hackney Rd., Lon
don, E. 2. Great Britain, — seniausioji 
lietuvių įmonė Anglijoje!

PRIVAČIAI PARDUODAMA GAZO- 
LINO STOTIS su gera klientūra, res
toranas, krautuvė ir namas. Rinktinė 
vieta, prie geriausios kryžkelės Wel- 
lande. Savininkas išeina pensijon. In
formacijų reikalu rašykite ar skam
binkite Toronte LE 3-9497, 1574 Bloor 
St. West, Toronto 9, Ont., arba tiesiog 
savininkui į Wellanda RE 2-5611. 
1000 Ontarion Rd., Welland Ont.

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
siunčiami be jokių suvaržymų iš Angli 
jos. čia Jums mielai patarnaus seniau
sioji Anglijoj lietuvių Įmonė: Baltic 
Stores Ltd., 421, Hackney Rd., London, 
E. 2. Gt. Britain.

z V-l mišrus augštos kokybės 22 svarų 
maisto siuntinys tik $30 su pasiunti
mu ir muitu.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika.

Senas telefonas LE 5-0466. 
Dabar naujas telefonas 767-7084.

A. ZAREMBA
PARDUODAMI Latham aviečių daigai 
po $50.00 už 1000.

KLOOSTERMAN BROS.
R.R. 6 Peterborough, Ont.

Tel. 7454058, Peterborough.

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis: 

ST. DARGIS,
EXTRA REALTY LIMITED, 

1043 Bloor St. West, Toronto 4, Ont. 
Tel. LE 1-1161, namų tel. RO 6-8759

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namų telefonas AM 1-053 7.

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

30 DEWSON ST., TORONTO 
______ Telefonas LE. 4-1403_______

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

TAUPYK IR SKOLINKIS"! rr A 
savo Kredito Kooperatyve L! f MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties atveju pagal 
turimą draudimo polisą santaupos iki $2,000.00 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKTA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.30 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7 - 9 v.v. ir penktadieniais 1 • 6 vai. ir nuo 7 - 9 vai. vak.

E MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios
— Vaikučių choro repeticija 

— po 10 vai. Mišių seselių na
muose. Mokyklinio amžiaus vai
kai kviečiami dalyvauti.

— Nauji mokslo metai prasi
deda rugsėjo 26 d., 9 v. ryto, 
įprastose patalpose, tiek lituanis
tinių kursų, tiek AV pradžios mo
kyklos, tiek Rosemonto mokyk
los. Mokinių pamaldos pradedant 
mokslo metus AV par. moki
niams bus rugs. 27 d., sekmadie
nį, 10 v. mūsų bažnyčioje. Ragi
name tėvus pasinaudoti mokykla, 
juoba, kad atskiro mokesčio už 
mokyklas nemokame. Tegul mū
sų vaikai mokosi lietuvių kalbos 
ir tradicijų, kad santykiai vėliau 
tarp tėvų ir vaikų būtų glaudūs.

— Ilgametis mokyklų- komisi
jos atstovas šiems reikalams R. 
Gauthier už 3 sav. bus pakeistas 
kitu. Jis nuo pat lituanistinių 
mokyklų pradžios Montrealyje 
rūpinosi mūsų reikalais ir daug 
Montrealio lietuviams padėjo. 
Lietuvių pareiga šiam nuošir
džiam asmeniui atitinkamu bū
du išreikšti savo padėką. Jeigu 
šiandien mes turime lietuviškai 
susįpratusio jaunimo, tai tik su 
mokyklų komisijos pagalba. Bū
tų buvę'daug sunkiau, jei mums 
patiems būtų reikėję mokėti ir 
už mokytojus', ir už patalpas.

— LKM Dr-jos ruošiama madų 
paroda įvyks rugsėjo 23 d., tre
čiadienį, 7.30 v.v. parapijos salė
je. Visos moterys kviečiamos da
lyvauti.

— Jūsų aukos užpraėjusį sek
madienį — $314,50. Parapijos 
Bažnyčios fondui aukojo $10 Z. 
Burkšaitis. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

— Mūsų choras, vad. A. Am
brazaičio, jau padarė gražią savo 
veiklos ir šio sezono pradžią. At
rodo, kad prisidės taip pat naujų 
jėgų. Sveikiname naujuosius ir 
visus, kurie iki šiol savo pasišven
timu maitina šią svarbią mūsų 
bažnyčios gyvenimo dalį.

— T. J. Vaišnys, SJ, grįžta šia 
savaitę iš Kalifornijos. Bit.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Jonas Šimkus, sulaukęs 85 

m. amžiaus, paskutinius metus 
pradėjo sirguliuoti. Išbuvęs Bell- 
chasse ligoninėje 6. dienas, mirė 
rugsėjo 14. Palaidotas iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios. Į laidotuves 
buvo atvykusi duktė iš JAV.

Lietuviai tarptautiniame kongrese
Tarpt. Komitetas Krikščioniš

kajai Kultūrai ginti rugsėjo 7-9 
d. Vienoje turėjo savo kongresą, 
kuriame dalyvavo 23 tautų atsto
vai ir trijų tautų stebėtojai. Prie 
komiteto Lietuva, Latvija ir Es
tija turi savo sekciją, kuriai eilė 
metų pirmininkauja dr. P. Kar
velis'. Kongresas buvo įspūdinga 
manifestacija komunizmo užma
čioms atskleisti ir pasidalinti pa
tyrimu, kaip prieš šią didžiąją 
mūsų laikų nelaimę kovoti. Dis
kutuojant laisvojo pasaulio šian
dienines pareigas, dr. Karvelis 
ilgesnėje kalboje nagrinėjo so
vietų įtaigas, prisidengiant taria
mu taikingumu ir atoslūgio sie
kimu, palenkti laisvąjį pasaulį 
pripažinti sovietų užgrobimus ir 
susitaikyti su milijonų pavergi
mu. Ypač didelio pritarimo susi
laukė kalbėtojo teigimas, kad 
Chruščiovo svaičiojimai, esą Sov. 
Sąjunga, sukurdama Pabaltijo 
valstybėse pramonę, šiems kraš
tams atnešė gerovę, yra grynas 
melas. Pramonė ok. Lietuvoj ir 
kituose Pabaltijo kraštuose yra 
ne kas kita kaip kolonizmo ap
raiška.

Kongreso metu dr. Karvelis 
kartu su kitais delegacijų pirmi
ninkais buvo priimtas Austrijos 
kanclerio dr. Klauso. Jam teko 
susipažinti su vienu ukrainiečiu, 
kuris ilgus metus dalinosi sunkią 
kalinio dalią su vyskupu Rama
nausku.

Spaudos konferencijos metu 
dr. Karvelis iškėlė, kad Sov. Są
junga, užgrobusi taikingas Pabal
tijo valstybes ir sulaužiusi visas 
draugiškumo sutartis, yra karo 
nusikaltėlis.

Kaikurių V. Europos valstybių 
vyrai kongrese pažadėjo, kad mo
kyklų vadovėliuose, žemėlapiuo
se bus stengiamasi atitaisyti klai
dą — žymėti Pabaltijo valstybes

— Juozas Benius pradėjo sėk
mingai mokytojauti Rosemair 
High School — netoli St. Rose 
miestelio.

— Kleb. kun. dr. F. Jucevičius 
po 5 dienų rekolekcijų vėl eina 
pareigas.

— Montrealį aplankė prof. A. 
Liuima, SJ, iš Romos.

— Juozas Paznokaitis, labai 
nuoširdus parapijos zakristijonas, 
buvo išvykęs atostogų į šiaurę.

— Nuo rugsėjo 20,' sekmadie
nio, per 10 vai. Mišias pradės 
giedoti jaunimo choras, kuriam 
vadovauja p. E. Navikėnienė.

— Rugsėjo 26, šeštadienį, 9 
vai. ryto, Rosemounto šeštad. mo
kykla pradės mokslo metus. Taip 
pat ten bus ruošiama pirmai Ko
munijai. Visi tėvai prašomi leisti 
savo vaikus į šią lietuvišką mo
kyklą — Dandurand St. ir 8-tos 
Avė. kampas — Rosemount.

— Vėlinių vakarą — lapkričio 
2, 8 vai. bus'laikomos gedulingos 
Mišios už visus mirusius lietu
vius. Parapijos choras giedos 
naujai išmoktas mišias.

Šv. Kazimiero par. parengimų 
dienos 1964-65 m.: grybų vakarie- 
ė — spalio 3 d., šv. Elzbietos Dr- 
jos vakarienė — spalio 31 d., pa
rapijos bazaras — lapkričio 6, 7, 
8 d., šeštad. mokyklos vakaras 
— lapkričio 14 d., Šv. Kazimiero 
par. choro koncertas — lapkri
čio 28 d., N. Metų sutikimas — 
gruodžio 31 d., šv. Onos Dr-jos 
vakarienė — sausio 23 d., kazi- 
mierinių vakarienę — vasario 27 
d., margučių vakarienė — balan
džio 24 d., parapijos piknikas — 
birželio 20 d. Gd.

Senoji Montrealio lietuvių kar
ta vyrauja š.m. “Lito” operacijo
se. Iš 129 naujai įstojusių “Lito” 
narių net 68 yra senieji lietuviai. 
Iš bendros š.m. išduotų mortgi- 
čių $300,200 sumos, senosios kar
tos lietuviams tenka 8163.000 ar
ba 55%. Didžiausia vieno asmens 
šiame mėnesyje idėta suma yra 
$31,500.

Norintieji į “Litą” ateinančių 
šešių mėn. laikotarpyje perkelti 
savo mortgičius iš kitų bankų ar
ba gauti naujus, prašomi regist
ruotis iš anksto. Tai labai paleng
vina “Lito” operacijų planavimą 
ir užtikrina nariams jų užsakymų 
išpildymą.

Nieko nepirk skolon, nes mo
kėsi mažiausiai dvigubas palūka
nas palyginus su asmenine pa
skola “Lite”. Pr. R.

ne kaip Sov. Sąjungos respubli
kas, o kaip sovietų okupuotus 
kraštus. E

CALGARY, Alta.
SMAGI IŠKYLA. — Darbo savait

galio proga Calgary ir Lethbridge lie
tuviai surengė bendrą iškylą — ge
gužinę, kurioje iš toli suvažiavę tau
tiečiai turėjo progos pabendrauti KLB 
Calgary apyl. valdybos globoje; Ru
dens sezonui valdyba yra numačiusi 
organizuoti Lietuvos kariuomenės 
šventės paminėjimą, čia yra nemažai 
buvusių Lietuvos karių, todėl susido
mėjimas tuo paminėjimu yra labai 
gyvas.

“KL B-nės Calgary apyl. v-ba nuo
širdžiai dėkoja visiems aukojusiems 
loterijai fantus ir prisidėjusiems dar
bu per šokius ir gegužinę.

Ypatingai didelis lietuviškas ačiū 
atsarg. maj. Sniečkui, dr. p. Sniečkie- 
nei, niekuomet nenuilstančiai paren
gimų šeimininkei p. M. Nevadienei, 
p. Sinkevičiams ir šauniesiems Leth
bridge tautiečiams, kurie savo atsilan
kymu parėmė mus materialiai ir pa
stiprino tolimesnei lietuviškai veiklai.

Dar kartą ačiū visiems ir iki malo
naus susitikimo Lietuvos kariuome
nės šventės minėjime š.m. lapkričio 
21 d. Victoria salėje, Calgary meste.”

KLB Calgary apyl. v-ba

ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr., D-752

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-247?
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS




