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Vergija klesti
K. BARONAS

“Vilnius — Viešpatie, tai ir motinos niūniuojama lopšinė, ir 
podraug kovos trimitas. Iš kur pirmas atgimusios Lietuvos balsas 
į savanorius ir partizanus?! Lietuva tapo laisva, bet, deja, nevisa. 
Lyg ant gyvo kūno gyvatė išsiraizgė šiaudinėmis gairėmis nu
smaigstyta demarkacinė linija iki 1939 m. spalio 28 d. skyrusi 
nepriklausomąją ir lenkų okupuotąją Lietuvą” (J. Cicėnas, Vil
nius tarp audrų).

Kitose sąlygose ir kitomis aplinkybėmis švenčiame Vilniaus 
Dieną. Ir Lietuva ir jos pietinis kaimynas yra patekę į komunis
tinę orbitą. Atrodytų, kad šios dienos nevertėtų ir prisiminti, nes 
de facto ir de jure mūsų sostinė yra “Lietuvos TSR” ribose, ly
giai kaip ir dalis jos žemių. Taigi, Vilniaus klausimas yra kaip ir 
išspręstas, nes, pasak pavergtos Lietuvos spaudos, lietuvių—lenkų 
antagonizmas yra visiškai išnykęs. Išspręsta esanti ir Vilniaus 
“lenkų’’’ problema, daugumai jų repatrijavus į Lenkiją. Atrodytų...

Bet tikrovėje padėtis yra kitokia. Ypač ji aiški Vilniaus krašto 
lietuviams, pažinusiems lenkišką dvasią, lenkiškus kėslus ir jų 
pažiūrą į lietuvių kultūrinį bei tautinį gyvenimą. Ir lenkiško nu
sistatymo, lenkiškos psichologijos mūsų tautos atžvilgiu nepakeis 
nei Chruščiovai, suslovai, gomulkos, nei kiti komunistinės ideolo
gijos vadai, nes lenkas — ar jis bus baltas ar raudonas — paliks 
lenku, žiūrinčiu į vakarines ir rytines Europos žemes. Tad prieš 
mūsų akis atsistoja ne tik Lietuvos sostinės klausimas, bet visos 
Lietuvos ateitis, mūsų nepriklausomybė. Juk lenkas, kėsindamasis į 
Lietuvos laisvę, pirmą savo smūgį taikydavo į mūsų širdį—Vilnių'.

Po daugelio juodų valandų ir kančių, lenkų tauta vis dar ne- 
. suranda savęs, nesuranda “modus vivendi” ne tik su lietuviais, bet 

ir ukrainiečiais ir gudais. Kaip išeivijoj, taip ir pačioj Lenkijoj, 
aiškiai matomi lenkų grobuoniški tikslai, noras pažeminti lietuvių 
tautą (arba ją priskirti kaip “brolišką tautą” lenkams!) jų leidžia
mose propagandinėse knygose, literatūroj, filme (prisiminkim tik 
filmą “Kryžiuočiai”) augštųjų laisvojo pasaulio valdžios pareigūnų 
biuruose ir pan.

Vokiečių okupacijos metu Vilniuje leistame dienraštyje “Wil- 
nar Zeitung” buvo paskelbtas vokiečių karo korespondento straips
nis, kuriame jis džiaugėsi po ilgesnes pertraukos vėl patekęs į 
vakarų Europos miestą — Vilnių; grožėjosi jo pastatais, bažny
čiom, kartu priskirdamas mūsų sostinę prie Europos šedevrų. Taip. 
Vilnius yra Lietuvos tautinio, kultūrinio ir ekonominio gyvenimo 
lopšys. Lietuviško antepaudo Vilniuje nepajėgs ištrinti ię^didžiausi 
sutarčhrlaužytojai* Į • -

Šiandieninis Lietuvos okupantas plačiai šaukia apie naują 
sostinės erą, jo žydėjimą. Bet tai tuščias ir melu pridengtas šūka
vimas. Vergijoj žydi bei klesti tiktai kalėj ūpai ir priespauda. Ir 
mūsiškis Vilnius, kaip ir visa Lietuva, gali žydėti tiktai laisvėje ir 
nepriklausomybėje.

lOf LIETUVIŲ SAVAITRASTIS — LITHUANIAN WEEKLY

Išniekintos Vilniaus katedros liudijimas — didžiosios durys 
su užrašu “Paveikslų galerija” lietuvių ir rusų kalba.

Krašto tarybos suvažiavimas
Spalio 12 ir 13 d. d. St. Catha

rines, Ont., renkasi KLB krašto 
tarybos nariai metinei sesijai. 
Pradžia 10 vai. r. Tėvų pranciško
nų salėje 75, Rolls Avė. Bus 
svarstomi Kanados lietuvių reika
lai. Pažymėtina, kad ryšium su 
kr. tarybos suvažiavimu plačiajai 
visuomenei rengiama sudėtinė 
paskaita — diskusijos tema “šei
ma, jos vertybės ir; -atsakomybė 
šių dienų gyveninfe”; dalyvauja: 
T.' Placidas, OFM, iš Toronto, 
prof. Irena Lukoševičienė iš 
Montrealio ir prof. dr. Justinas 
Pikūnas iš Detroito; pirmininkau
ja ped. Ant. Rinkūnas. Šios dis
kusijos įvyks St. Catharines, Ont., 
Merritton Community Centre sa-

Įėję spalio 12 d., šeštadieni, 3.30 
vai. p.p. Diskusijos žada būti la
bai aktualios, juoba, kad jose da
lyvaus kompetentingi asmenys. 
Be to, bus duota progos kalbėti

Tą patį šeštadiehj, spalio 12 d., 
St. Catharines, Ont., Merritton 
Community salėje 6 vai. v. Įvyks 
dėmesio vertas,^koncertas, kurio 
programą išpils “Dainavos” 
ansamblis iš Čikagos (žiūr. skelbi
mą 10 psl.). Po to — 8.30 v.v. po
būvis.

Tai Įvykiai, kurie verti plates
nio Kanados lietuvių dėmesio.

941 DUNDAS ST. W.» TORONTO 3, ONT., CANADA

Pranešimas iš Romos

TEL. 368 -6813

Žaizdos santarybos veide
DALYVAUJA ŠEŠI KUNIGAI IŠ OKUP. LIETUVOS • MIRĖ 72 SANTA
RYBOS DALYVIAI • PAKVIESTA DAUG PASAULIEČIŲ STEBĖTOJAIS

Naujos vokiečių eros išvakarėse
Paskutinį kartą V. Vokietijos 

kancleris Adenaueris praleido 
savo atostogas Italijoje prie Co
mo ežero Cadenobia, kaip vokie
čių vyriausybės oficialus asmuo. 
Spalio 16 d. parlamentas rinks 
naują kanclerį, vienintelį kandi
datą — dabartinį ūkio mm. ir vi
cekanclerį L. Ehrhardą, dėl ku
rio daugumos frakcijos — krikš
čionių demokratų unija ir lais
vieji demokratai jau yra susitarę. 
Atostogaujančiam Adenaueriui 
Cadenabijoje paskutinį kartą ita
lai suruošė 9 v.v. ant ežero di
džiules iškilmes su šviesos iliumi
nacijomis, prožektoriais, šviesos 
kaskadomis, raketomis, šviesos 
gėlėmis, panašiai į viduramžių 
San Giovanni šventės iškilmes^ 
žmonės nuo ežero kranto jam 
šaukė: addio, dottore — sudiev, 
daktare! Wolfgang Weberis, ly
dėjęs Adenauerį ir buvęs kartu 
su juo plaukiančiame laivelyje 
sako niekad nematęs tokio liūd- 

‘ no kanclerio, kaip tuo metu. Ta
čiau kancleris vėliau pareiškė, 
kad jo atsilankymas nėra paskuti
nis, nes jis čia atvažiuosias ir ki
tais metais atostogų, bet tik jau 
kaip privatus asmuo.

Ko liūdi Adenaueris?
Adenauerio veido liūdesio iš

raiškos priežastimi galėjo būti ne 
tik vyriausybės pareigų perdavi
mas jo nepasirinktam asmeniui 
Erhardui ir išėjimas į senatvės 
poilsį, bet ir susirūpinimas atsta
tytos Vokietijos likimu, kurios 
vairą jis laikė 15 metų. Nė vienas 
Vokietijos kancleris, pradedant 
nuo Weimaro konstitucijos, taip 
ilgai nėra vadovavęs Vokietijos 
vyriausybei. Bepaliekant kancle
rio pareigas Adenauerį Cadena
bijoje lankė jo partijos CDU-CSU 
vadovai Heinrich von Brentano ir 

• Franz Josef Strauss, jo siūlomas 
į kanclerius Krone ir kiti, norė
dami nustatyti ateities politikos 
gaires ir susitarti dėl būsimos vy
riausybės pertvarkymo. Atlankė 
jį taip pat busimasis kancleris 
Erhardas, tačiau nelankė jo FDP 
— laisvųjų demokratų partijos 
atstovai. Jie tačiau lankėsi pas 
Bavarijoje atostogaujantį savo vi
loje prie Tegernsee Erhardą, su

A. D. VYTENIS - AUŠRYS 
Mūsų bendradarbis Vokietijoj

kuriuo turėjo ilgesni pasikalbėji
mą dėl ateities bendradarbiavi
mo, o svarbiausia dėl jų partijos 
pirmininko Mendes pareigų —vi
cekanclerio vietos vyriausybėje, 
kuris dėl blogų santykių su Ade- 
naueriu jo vyriausybėje nedalyva
vo. Po ilgesnių pasikalbėjimų, 
skirdamiesi žurnalistui pareiškė, 
kad “Bei Erhard wird ganz ande
res sein” (prie Erhardo bus visai 
kitaip). Su CDU-CSU frakcijos 
Bundestago vadovybės ir Adenau
erio nuomonės dėl ateities poli-
tikos kurso nesiskiria.

Ko bijomas?
Adenaueris bijosi, kad JAV 

jieškojimas būdų sumažinti su 
Sov.- Rusija santykių įtempimą 
neprivestų prie status quo dabar
tinės padėties Vokietijoje ir R. 
Europoje pripažinimo. JAV spau
dimas Vokietijai pasirašyti atomi
nių bandymų sustabdymo sutartį 
kartu su Ulbrichto R. zonos vy
riausybe sukėlė susirūpinimo ir 
visiškai sumažino entuziazmą, pa
rodytą Amerikai Kennedy vizito 
metu V. Vokietijoje birželio mėn. 
gale.

Kas sutarta?
JAV - Britanijos įvairių zon

davimų metu dėl santykių su Sov. 
Sąjunga pagerėjimo atominės su
tarties pasirašymo metu, daly
vaujant abieju šalių delegaci
joms, užs. r. min. Rusk ir Home, 
JAV senatoriams, prieita susita
rimo su sovietais šiais klausi
mais:

a. deklaruoti nepuolimo pa
reiškimą Atlanto S-gos valstybių 
su Varšuvos pakto valstybių gru
pe;

b. negausinti atominių ginklų;
c. įsteigti postus abiejose gele

žinės uždangos pusėse netikė
tiems užpuolimams išvengti.

Ši programa, aptarta Maskvo
je užs. r. min. atominių bandymų 
sustabdymo sutarties pasirašymo

bėms —^.JAV, Britanijai ir Sov. 
Rusijai. (“Das Program, das bei

Unterzeichnung dės Moskauer 
Teststopvertrages durch die Au- 
ssenminister unterschrieben wur- 
de, ist fuer drei Maechte verbind- 
lich” — rašo geriausiai Europoje 
informuotas dienraštis “Neue 
Zuericher Zeitung” rugs. 22 d.).

Vokietija priešinasi
Šiems susitarimams prieštarau

ja V. Vokietijos vyriausybė, nes 
jie veda į status quo pripažinimą. 
Todėl Schroederio kelionė į JAV 
pirmoje eilėje turėjo tikslą pa
kreipti šiuos susitarimus vokie
čių naudai, bent juos sušvelninti. 
Vakarų Vokietijos vyriausybė, su
prasdama šiuos svarbius susitari
mus, kurie veda į status quo — 
Vokietijos padalinimo pripažini
mą, ruošia krašte opiniją prieš 
tokią politiką. Pvz. rugsėjo 3 d. 
Bendrųjų reikalų min. dr. R. 
Barzel ilgame rašte pabrėžė, kad 
“mes nesame pasiryžę atsisakyti 
laisvės ir vokiečių vienybės”. 
Per Berlyno radiją rugsėjo 1 d., 
per Hessen radiją rugsėjo 7 d., 
per radiją Rias rugsėjo 14 d. ir 
kitomis progomis jis pabrėžė 
laisvės ir apsisprendimo teisių 
pripažinimą prieš status quo, pri
mindamas, kad ir “lordas Home 
šiomis dienomis pareiškė, jog vi
si ateities susitarimai neturės pa
žeisti apsisprendimo teisių tų, 
kurie yra pavergti” (Bulletin de'r 
Bundesregierung Sept. 17. 1963). 
Taip pat buvęs Bendrųjų reikalų 
min. Lemmer kalbėjo “Tėvynės 
Dienoje”, kad visuomet teisė nu
galėdavo neteisėtumą, pabrėžda
mas, jog “Vokietijos laisvė yra 
Europos ateitis” (Bulleten Sept. 
12, 1963). Pats Schroederis būda
mas Vašingtone rugsėjo 21 d. 
“Koelnische Rundschau” kores
pondentui Danwart Reissenber- 
ger pareiškė, kad neišsprendus 
Vokietijos sujungimo laisvo ap
sisprendimo būdu, “Vakarų-Rytų 
įtempimo negalima bus pašalinti” 
(Bulleten Sept. 24, 1963). Rugsė
jo 21 d., būdamas Niujorke, Vo
kietijos užs. r. min. Schroederis 
kalbėjo Steubeno minėjiman 15. 
000 susirinkusių vokiečių ir pa
kartojo tą patį.

Adenaueris, išeidamas į senat
vės poilsį, visus šiuos sunkiuo-

Dr. Petras Lukoševičius, pirmi
ninkas KLB valdybos, organizuo
jančios KLB tarybos suvažiavimą 
spalio 12-13 d. St. Catharines, 
Ont.

Sekmadienį, rugsėjo 29 d., šv. 
Petro bazilikoje, Romoje, įvyko 
Vatikano santarybos II sesijos iš
kilmingas atidarymas. Galingai 
aidint varpų dūžiams, rinkosi 
santarybos tėvai, užimdami savo 
vietas didžiojoj šv. Petro bazili
kos navoj. 10 vai. Šv. Tėvas Pau
lius VI didingoj eisenoj, Siksti- 
nos kapelos chorui giedant litur
ginius himnus, įžengė į baziliką. 
Prie durų jis nulipo nuo nešamo
jo sosto ir pėsčias didžiąja nava 
artėjo prie konfesijos altoriaus. 
Rankų gestais, galvos linktelėji
mais, su skaidria šypsena veide 
popiežius atsakinėjo į vyskupų 
pasveikinimą. Atėjęs prie specia
liai parengto altoriaus, popiežius 
pradėjo himną “Veni Creator 
Spiritus”, tuo būdu pradėdamas 
liturginę susirinkimo atidarymo 
apeigų dalį. Po pontifikalinių Mi
šių, kurias atlaikė kardinolų ko
legijos dekanas kard. Tisserant, 
popiežius suteikė iškilmingą pa
laiminimą švenč. Sakramentu.

šv. Tėvas, kuris pirmoj sesijoj 
dalyvavo kaip kardinolas Monti- 
ni, dabar gi kaip popiežius Pau
lius VI ir pirmininkaująs santary- 
bai, atliko tikėjimo išpažinimą ir 
priėmė kardinolų, vyskupų ir vie
nuolijų viršininkų pagarbos bei 
paklusnumo pareiškimą. Po to 
pasakė atidaromąją kalbą, kurio
je pabrėžė šiuos dalykus: Bažny
čios pažinimo ir jos giliosios pra
smės supratimo bei išryškinimo 
reikalą, Bažnyčios reformos, 
krikščionių vienybės bei dialogo 
tarp Bažnyčios ir šių laikų pasau
lio klausimus, čia popiežiaus žo
džiai nukrypo į kraštus, kur tikė
jimas ir Bažnyčia yra persekioja
mi ar varžoma jų laisvė. “Perse
kiojamos Bažnyčios žaizdos — 
sakė popiežius, — ryškiai matosi 
ir šios visuotinės Bažnyčios san
tarybos veide. Ar mes galime bū
ti akli ir nepastebėti, kad dauge
lio santarybos dalyvių nėra ir jų 
vietos yra tuščios? Kur yra mū
sų broliai tų tautų, kuriose Baž
nyčia persekiojama? Kokiose są
lygose yra tikėjimas tuose kraš
tuose? Mus skaudina žinios, kad 
daugybė mūsų sūnų už ištikimy
bę Kristui ir Bažnyčiai turi ken
tėti baimę, nuostolius, priespau
dą ir. kankinimus...” Ši jo kalba 
yra tarsi programinis jo pontifi
kato dokumentas.

Antroj sesijoj dalyvauja 2470 
santarybos tėvų. Naujų dalyvių 
šioj sesijoj prisidėjo 177. Tai 98 
naujai nuominuoti vyskupai, 75 
apaštališkieji prefektai ir 4 vie
nuolijų generolai. Iš pirmoj sesi
joje dalyvavusių 72 jau numirė.

Daugelis vyskupų iš kraštų už 
geležinės uždangos negavo leidi-

mo atvykti į Romą. Dėlto, kaip 
pirmoj sesijoj, taip ir antroj nė
ra Vengrijos primo kardinolo 
Mindszenty, Prahos arkivyskupo 
Berano, vienintelio Rumunijos 
vyskupo Marton, Lietuvos vysku
pų: P. Maželio, V. Slatkevičiaus, 
J. Steponavičiaus ir visos eilės 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Vengri
jos vyskupų. Iš lietuvių vyskupų 
vienintelis santaryboj dalyvauja 
vysk. V. Brizgys. ’

Rugsėjo 25 d. į Romą atvyko iš 
Lietuvos vyskupijų valdytojai: 
kan. J. Stankevičius, kuris yra pa
kviestas dalyvauti kaip ekspertas, 
kan. P. Bakšys, kdn. Č. Krivaitis 
ir jų trys palydovai kunigai: R. 
Krikščiūnas, L. Mažeika ir J. 
Frankas. Be to, su jais atvyko ir 
du lietuviai pasauliečiai — žur
nalistai.

Naujo šioj sesijoj — tai dides
nio skaičiaus pasauliečių dalyva
vimas. Kai pirmojoj sesijoj teda-

lyvavo 1 pasaulietis prancūzas 
Jean Guitton, tai antroj sesijoj 
dalyvaus 10 pasauliečių: 3 italai, 
3 prancūzai, 1 ispanas, ! lenkas, 
1 amerikietis. Jie susirinkime 
dalyvaus kaip stebėtojai ir tik 
klausiami galės pareikšti savo 
nuomonę. R. Krs.

Vatikino radijas Lietuvos žmo
nes plačiai painformavo apie Baž
nyčios visuotinio susirinkimo II 
sesijos pradžią. Atidarymo išva
karėse radijo bangomis kalbėjo 
vienintelis Lietuvos ganytojas 
šioje santaryboje — vyskupas 
V. Brizgys.z Jis pareiškė, jog iš 
Lietuvos neatvyko joks vyskupas, 
išskyrus kelis kunigus bei pasau
liečius. Jo Ekscelencijos kalba 
buvo du kartus pertransliuota 
sekmadienio lietuviškame pusva- 

prieš pat atidarymo iš-
J. Gr.

landyje 
kilmes.

Vysk. V. Brizgys ir kan. J. Stankevičius Vatikano santarybos 
dalyviai Romoje.

Savaitės ivykiai
VOKIETIJOS KANCLERIS K. ADENAUERIS, PRIEŠ PASI

TRAUKDAMAS IŠ PAREIGŲ, SAVO KALBOJE PERSPĖJA Vaka
rų valstybes, kad jos nepasitikėtų perdaug komunistine Rusija, nes 
jos kalbų apie taiką nepatvirtina darbai. Esą, įtempta tarptautinė 
politika dar truks gana ilgai. Berlynas niekad nebus saugus, kol bus 
Vokietija prievarta padalinta ir rytinei Vokietijai nebus duota ap
sisprendimo teisė, kuri dabar labai plačiai taikoma Afrikoj ir Azi
joj. Jis kritikuoja Ameriką ir kitas Vakarų valstybes, taigi ir Ka
nadą, kad jos, atsidūrus komunistinei Rusijai bėdoje, ateina su pa
galba. “Jos elgiasi neprotingai ir daro didelę klaidą”. Nepasitiki jis 
ir Britanija, ypač Darbo partija,®------------- ;------- ;---------------- -

Pavergtiijiį tautų atstovybė Kanadoje
Spalio 5 d., 4 v. p.'p., Toronte, 

vengrų salėje įvyko sovietų pa
vergtųjų tautų atstovybės Kana
doj posėdis, šio sąjūdžio centras 
yra Niujorke — Pavergtųjų Eu
ropos Tautų seimas — PĖT. Bu
vo laukta atstovų ir iš Niujorko, 
bet dėl ten vykstančios sesijos ne
galėjo. Dalyvavo devynių kraštų 
atstovai iš Toronto, Montrealio', 
Otavos ir kt. vietovių. Tai tos pa
čios tautos, kurios dalyvauja ir 
PET Niujorke: albanai, bulgarai, 
estai, čekoslovakai, latviai, lietu
viai, lenkai, rumunai, vengrai. 
Pirmininkavo J. R. Simanavičius, 
anksčiau išrinktas laikiniu pirmi
ninku. Be jo prezidiumą sudarė: 
sekr. dr. G. Nagy ir T. Nenitesco 
iš Montrealio. Kadangi pavergtų
jų atstovybė Kanadoj tebėra for
mavimosi stadijoj, buvo aptarti 
organizaciniai reikalai, be to, po
litiniai klausimai ryšium su da
bartine JAV politika. Valdybon 
išrinkti vieneriems metams: pir
mininku J. R. Simanavičius, I vi- 
cepirm. dr. Frastacky, čekas; II 
vicepirm. T. Nenitesco, rumunas,

sekr. dr. G. Nagy, vengras. Nuo 
kiekvienos tautybės dalyvavo po 
3 atstovus. Lietuvių delegaciją 
sudarė: J. Kardelis (negalėjo da
lyvauti), J. Matulionis ir J. R. Si
manavičius. Sn.

sius reikalus palieka Erhardui su 
savo kolegomis spręsti. Ar pavyks 
jam išlaviruoti, nepažeidžiant vo
kiečiu tautos gyvybinių reikalų, 
kaip iki šiol sekėsi Adenaueriui?

JAV gyvai diskutuojamas kvie
čių pardavimas ir aplamai di

desnių mainų galimybės su komu
nistine Rusija. Prezidentas remia 
kviečių pardavimą už auksą. Ru
sijos valdovai žino savo sunkią pa
dėtį ir jieško pagalbos Vakaruo
se. Rusiją spaudžia nederlius, ka
ro ir erdvių išlaidos. Amerikoj 
yra balsų, siūlančių parduoti 
kviečius reikalaujant išeiti iš Ku
bos, nustoti finansuoti komunis
tines partijas Amerikoj ir kitose 
valstybėse, baigti šaltąjį karą, iš
ardyti Berlyne mūro sieną. Rusai 
iš savo pusės, vesdami derybas 
dėl kviečių, stato JAV reikalavi
mus, kad ir jos pirktų ką nors 
Sov. Sąjungoj. Tik visa bėda, kad 
Amerika neturi ko pirkti, nes Ru
sijos pramoninės prekės labai že
mos kokybės. Vienintelė prekė, 
kuri eitų ir Amerikoj, yra rusiška 
vodka ir prie jos užkandis — ka- 
viaras. Panašioj būklėj yra sovie
tų satelitai — Čekoslovakija, 
Vengrija ir Bulgarija prašo par
duoti kviečių už $200 mil.

kuri greičiausia artimoj ateity, 
paimsianti valdžią į savo rankas 
ir kurios tikslas — pripažinti da
bartinį Europos status quo. Per- 
sergsti jis ir Vokietijos socialde
mokratus, kurie labai linksta į 
britų darbiečius.

Alžerijos vyriausybė nutarė nu
savinti visus žemės ūkius, pri

klausančius Prancūzijos pilie
čiams, ir perduoti arabams. Iš pa
starųjų tikisi paramos kovoje su 
berberais, kurie sukilo prieš Ben 
Bellos valdžią. Prancūzų ūkinin
kų dar yra ligi 5.000. Jau nusa
vinti 69 viešbučiai. Skelbiama, 
kad Maroko valstybės kariuome
nė yra koncentruojama prie Al
žerijos sienos ir nori pagelbėti 
sukilėliams berberams.

Ar susitars JAV su Rusija dėl 
bendros kelionės į mėnulį? At

siliepdami į prez. Kennedy pasiū
lymus, specialistai tuo reikalu be
veik visi prieina neigiamų išvadų. 
Didžiausia kliūtis — tarpusavis 
nepasitikėjimas. Amerikiečiai 
naudos vienus metodus, rusai ki
tus. JAV planuoja siųsti į mėnulį 
tris žmones: du bus nuleisti ant 
mėnulio paviršiaus, o trečias ra
ketiniame erdvėlaivyje skries ap
link mėnulį. Kai pirmieji du 
baigs savo darbus, vėl bus paimti 
į ėnivėlaivį ir grįš žemėn. Kitas 
pasiūlymas: kad abi ekspedicijos 
susitiktų mėnulio paviršiuje. Aiš
kėja, kad be 1970 m. lėkimas ne
įvyks.

Tito P. Amerikoj priimtas dau
giau negu šaltai. Brazilijos gu

bernatoriai atsisakė priimti savo 
miestuose., Nebuvo priimtas nei

Rio de Janeiro, nei Sao Paulo. Či
lės darbininkai ignoravo, ir nebu
vo didelio sutikimo. Bolivijos po
licija patarė svečiui nesirodyti 
viešose vietose. Čilės naujasis 
užs. r. min. atsisakė priimti prie
saiką ir nėjo pareigų, kol Tito ne
išvažiavo.

Usman Mamyetov, sovietų žur
nalistas sako, kad kiniečiai ko

munistai yra įsivedę rusų komu
nistų pavyzdžiu “baisias koncent
racijos stovyklas” Sianking pro
vincijoj. Ten esą siunčia kirgizus, 
kazachus ir kitas tauteles, nepri
tariančias komunistinei santvar-

Iš autoritetingų sluogsnių pra
nešama, kad JAV nemano kelti 

kainos už auksą, kad doleris ne
bus nuvertintas. Dolerio išleidi
mas į užsienius bus palaipsniui 
mažinamas, o eksportas bus sten
giamasi padidinti.

Britanijoj labiausiai perkama 
knyga yra lordo Denningo pra

nešimas apie buv. karo ministerį 
Profumo, mergaitę Chr. Keeler ir 
rusų karo šnipą Ivanovą.

JAV gauna dar penkeriams 
metams tris Ispanijos oro ir 

vieną jūros bazę. Ispanija jau yra 
gavusi iš Amerikos $200 mil., da
bar dar gaus $100 mil. Bendras 
JAV-Tspaniios gynybos komitetas 
bus Madride.

Prahos arkivyskupas J. Beran 
išleistas laisvėn. Buvo suimtas 
1951 m. už atsisakymą duoti prie
saiką komunistinei valdžiai ir iš
laikytas kalėjimuose iki šiol. Pa
leisti ir kiti keturi vyskupai.
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Ką reiškia monsinjoro titulas?
KUN. DR. M. ČYVAS

1. Bendrosios pastabos
Monsinjoro titulas yra žinomas 

jau nuo 14 š. Kilęs iš prancūziš
kų žodžių “mon seigneur” ir reiš
kia “mano ponas, mano viešpats” 
ir buvo taikomas augštos kilmės 
arba didesnę valdžią turintiems 
asmenims — kunigaikščiams, 
princams, aukštiems dvasinin- 

■ kams. Dabar šis titulas taikomas 
tik dvasininkams — kardinolams, 
patriarchams, vyskupams arba 
specialiai popiežiaus skirtiems jo 
garbės palydams (famiglia ponti- 
ficia) nariams, dignitoriams. 
Monsinjorai yra skiriami popie
žiaus. Monsinjoratas reiškia bet- 
kokį dvasininko paaugštinimą pa
darant jį šv. Tėvo “šeimos” nariu 
(familiaris summi pontificis) ir 
kuris tiksliau nusakomas prideda
maisiais žodžiais, pvz. eminencija 
— kardinolui, ekscelencija — 
vyskupui, prakilnybė — prelatui 
ir t.t.

Angliškai kalbančiųjų kraštuo
se yra žinomi Right Reverend 
Monsignors ir very Rev. Mon
signors. Abu yra tik garbės titu
lai; jie nesuteikia jokių galių ar 
jurisdikcijos, o tik garbės privi-l 
legijas — asistuoti vyskupui arba 
patiems vadovauti bažnytinėms 
funkcijoms. Rt. Rev. Msgr. kar
tais gale vardo turi priedėlį “P. 
A.”, kuris reiškia “Protonotary 
Apostolic”. Speciali jiems suteik
ta privilegija — tam tikromis 
progomis dėvėti mitrą.

Dabar jau aiškiai nustatyta ku
rie dignitoriai vadinami monsin
jorais. Rt. Rev. Msgr. gauna titu
lą visam jų amžiui, o Very Rev. 
Msgr. titulas baigiasi su popie-

b. Kardinolai, jo artimiausieji 
patarėjai ir bendradarbiai. Jau 
nuo 1150 m. jie sudaro taip vadi
namą kardinolų kolegiją, vado
vaujamą kardinolo dekano. Nuo 
1179 m. jie turi išimtinę teisę 
rinkti naują popiežių. Popiežius 
Sikstus V (1586) jų skaičių apri
bojo iki 70 ir taip buvo per kelis 
šimtmečius. 1959 m. popiežius sprogmenis ir ėmė tobulinti ap- 
Jonas XXIII tą skaičių padidino siginklavimą. Reikia pripažinti, 
iki 79, o 1960 m. net iki 85. Tai- kad jo Buffalo mieste pasakyto- 
gi, popiežius turi laisvas rankas ji kalba (1952. VI. 2.) verta dė-
jų skaičių keisti pagal Bažnyčios 
gėrovės reikalavimus. Jų vaid
muo R. Katalikų Bažnyčioj yra 
labai svarbus: jie renka naują 
popiežių, administruoja Bažny
čios reikalus vadovaudami įvai
rioms kongregacijoms — ministe
rijoms ir turi daug įvairių teisių 
bei privilegijų. Jie yra vadinami 
Bažnyčios kunigaikščiais — prin- 
cipes Ecclesiae.

c. Patrijarchas ir primatai. Tai 
tik garbės titulai, be specialios 
jurisdikcinės galios.

d. Vyskupai. Jie per konsekra
ciją gauna kunigystės pilnybę, o 
Šv. Tėvo skyrimu — specialias 
teises ir jurisdikcinę galią savo 
vyskupijose.

Arkivyskupo metropolito titu
las taikomas vyskupui, kuris val
do bažnytinę provinciją, suside
dančią iš kelių vyskupijų, kurių 
vyskupai ordinarai yra vadinami 
jo vyskupais sufraganais. Be to, 
dar yra: tituliniai vyskupai, vys
kupai augzilijarai ir koadjutoriai. 
Šių jurisdikcinė galia yra ribota, 
vyskupo ordinaro arba Šv. Sosto 
deleguojama.

e. Apaštališki vikarai ir pre
fektai yra misijų kraštu vyskupai.
Apaštališki administratoriai — 
vyskupai laikinai valdą vysku
pijas.

Pagaliau seka kiti “prelatai”, 
t.y. žemesnieji Romos kurijos dig
nitoriai, monsinjorai su ar be jo
kios jurisdikcinės galios. Už Ro
mos ribų yra gana didelis skai
čius garbės monsinjorų. Jie gau
na titulus be jokios jurisdikcijos. 
Praktiškai jų yra dvi pagrindinės 
rūšys: prelatai, tituluojami Rt. 
Rev. Monsignors, ir paprastieji 
monsinjorai, popiežiaus Čember
lenai, tituojami Very Rev. Mon
signors. '

Dabar vykstanti II Vatikano 
santaryba yra gavusi nemaža pra
šymų bei siūlymų tuos titulus su
mažinti ir dvasininkus rikiuoti 
pagal užimamas pareigas ir tuo 
būdu grįžti prie pasiilgtos pirmi
nės Bažnyčios paprastumo.

žiaus mirtimi ir 
popiežiaus turi 
mas.

2. Bažnytinė hierarchija 
ir monsinjoratas

Daugelis maišo šį garbės titu
lą su hierarchine asmens padėti
mi, nors jis su ja neturi nieko 
bendro. Hierarchija yra asmenys, 
dalyvaują Bažnyčios valdyme. Ši 
valdžia yra dvejopa: šventinimų 
ir jurisdikcijos. Pirmosios tiesio^ 
ginis tikslas yra Dievo garbini
mas aukojant šv. Mišių auką ir 
sielų pašventinimas teikiant sa
kramentus; antrosios — tikin
čiuosius valdyti rengiant juos am
žinajam gyvenimui, ši valdžia 
reiškiasi apreikštosios tiesos mo
kymu, bažnytinių įstatymų leidi
mu ir jų pritaikymu. Šventimų 
galia gaunama per dvasiškių 
šventimus (ordinationem), juris
dikcija — atskiru aktu, suteikian
čiu galią mokyti ir valdyti (per 
misionem canonicam). Taigi., 
šventimų galia dar neduoda tei
sės dalyvauti jurisdikcijoje. Tam 
reikia specialaus skyrimo. Šven
timų hierarchijoje yra šie laips
niai: vyskupystė, kunigystė ir dia- 
konatas. Jurisdikcijos hierarchi
jai priklauso: popiežius, kardino
lai, vyskupai ordinarai, klebonai, 
vikarai, bažnyčių rektoriai, vie
nuolynų viršininkai.

Trumpai sakant, Katalikų Baž
nyčios hierarchijoje yra šie laips
niai:

a. Šv. Tėvas, kaip vyriausias vi
sos Bažnyčios ganytojas.

KAIP IŠLAIKYTI

Dirbtinius dantis
TVIRČIAU SAVO VIETOJE?

Ar jūsų dirbtiniai dantys nepykina, ar nesu
daro nemalonumų išslysdami, krisdami ar 
krypčiodami valgant, kalbant ar juokiantis? 
Tik uždulkinkite truputį FASTEETH ant dirb
tinių dantų plokštelių. Šie šarminiai (be rūgš
čiai) milteliai išlaikys jūsų dirbtinius dantis 
daug tvirčiau ir maloniau. Nejausite kaučuko 
skonio bei sulipimo jausmo. Jie nerūgsta. Pa
naikina "plokštelių kvapų" (dantų kvapų). 
Reikalaukite FASTEETH dar šiandien kiekvieno
je cheminių gaminių parduotuvėje.

Įvairūs
• . • • • į Lietuva, LatvijaSiuntiniai Estija, Ukraina

IX IX——Siunčiame _ X*... Jūsų sudarytus ir ap-IS IxuHQCIOS. paprastu ir oro postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

GEDIMINAS GALVA

Lietuvos pavergimas ir prisikėlimas 7
Pavergtųjų tautų laisvinimas Į Y. Times” palygino su amerikie- 
George F. Kennan “contain- tiškųjų bulvių savaite.

ment” — sulaikyti rusus esamose 
sienose pakeitė “liberation” — 
laisvinimo teorija, kurios autoriu
mi laikomas John Foster Dulles. 
Abiejų teorijų likimas vienodas. 
“Containment” sovietų nesulaiky- 
mu, o liberation — pasitrauki
mu, net nebandžius pavergtas 
tautas pradėti laisvinti. G. Ken
nan, Maskvos buvo paskelbtas 
“persona non grata” už rusų ir 
nacių sugretinimą ir 1952. X. 3 
atšauktas iš JAV ambasadoriaus 
pareigų Maskvoje. Šis įvykis ir 
buvusi “containment” teorija ne
kliudė jam 1959 m. talkinti Mask
vai ir daryti naują siūlymą — Vi
durio Europoje sukurti vadina
mą “neutralią” sritį — atvirus 
vartus sovietams žengti toliau į 
Europos žemyną. Tuo būdu G. 
Kennan panūdo žaisti sovietu pri
mestu, Adam Rapacki skelbiamu 
planu.

John Foster Dulles ėmė kalbė
ti apie laisvinimą tuo metu, kai 
sovietai jau turėjo atominius 

mesio ne vien dėl dailios išraiš
kos: “Šiuo metu trečdalyje pasau
lio tautos pergyvena despotišką 
terorą, kuris šį tarpsnį leidžia pa
vadinti tamsiuoju. Doroviškai ne
leistina mums vergijos prailgini
mu užtikrinti savąjį saugumą ir 
tuo būdu sustiprinti esančią ver
govę.” Pavergtieji tikėjo, kad jis 
savąjį žodį įgyvendins, jei jam 
bus lemta atsidurti prie vairo.

Kai jis skelbė pavergtųjų tautų 
laisvinimą, JAV kongresas jau 
buvo įsitikinęs, kad JAV politika 
negali verstis vien “contain
ment”. Laisvinimas buvo kurį 
metą .mados reikalas. Kongreso 
atstovas Charles J. Kersten 1951 
m. pasiūlė padaryti “Mutual Se
curity Act” papildymą ir sudary
ti ypatingąją apklausinėjimų ko
misiją, kurios reikalams paskirta 
$100.900. Nutarimas padarytas 
1952 m. šiandieną’ būtų sunku su
rasti rimtą saitą tarp apklausinė
jimo Komiteto veiklos ir paverg
tųjų tautų realaus laisvinimo. Ap
klausinėtoj ai tenkinosi apklausi
nėjimais ir išklausymu parodymų 
apie žinomus įvykius, kai sovie
tai dėjo ligi raudonumo įkaitinta 
geležimi naujus įspaudus ant 
nuogo ir beginklio tautos kūno. 
Apklausinėjimų komisijai nebu
vo leista padaryti galutinių išva
dų. Neabejotina, kad John Foster 
Dulles užjautė pavergtas tautas, 
tačiau užuojauta viskas ir baigė
si. žodžiai išreiškė gerus norus, 
bet be ryžto jiems įgyvendinti. 
Laisvinimo nuotaikos greitai bu
vo pakeistos rusų atsikirtimo bai
me. Amerikiečiai ėmė vis gar
siau kartoti 1946 m. W. Church- 
illio tartus žodžius: “geriau turė
ti suskilusį nei sunaikintą pa
saulį”.

1952 m. į JAV prezidentus iš
rinktasis gen. D. Eisenhoweris 
mokė savo būsimus bendradar
bius, esą jie turį pamiršti šaluti
nes sritis — Pabaltijo valstybes, 
Lenkiją, Čekoslovakiją bei kitus 
pavergtuosius kraštus, — palikti 
juos Maskvos rankose (R. J. Do
na van, Eisenhower, 1956, 10-11 
psi.).

Netrukus JAV pateko laisvini
mo akligatvin. Nereikia stebėtis, 
kad C. L. Sulzberger dar prieš su
kilimą Vengrijoje šiais žodžiais 
aptarė JAV politiką (The Big 
Thaw, 1956, 18 psl.): “Kai vaka
rai, garsiai kalbą apie “laisvini
mą” jau palūžo ir prarado galią 
sprendimams daryti, Maskva 
siunčia kariuomenę bei ginkluo
tą savo miliciją sukilimams už
gniaužti”.

Prez. D. Eisenhowerio 1958
I. 12 rašte sovietams priminimas 
apie laisvuosius rinkimus rytinė
je Europoje sulaukė nepaprastai 
griežto sovietų atkirčio, grasinan
čio net karu ginti “liaudies res
publikas”.

Nuo to meto “laisvinimas” pa
mirštas. 1959 m. liepos 17 d. pa
skelbimas pavergtųjų tautų sa
vaitės tėra eilinis įvykis, kurį “N.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemarojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą,, suge
bančią sutraukti hemarojus be skaus
mo. Ji minučių laike sumažina niežėji
mą ir nepatogumus bei pagreitina už
degimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemarojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.

Pažadai atsidūrė miglose
Ir šiuo metu žaidžiama paverg

tųjų tautų savaitėmis siekiant ne 
tiesioginio tikslo, bet užuolanko
mis partijos laimėjimo rinkimuo
se. Matyt, Vašingtonas laiko po
litinius išeivius tiek nesąmonin
gais ir mano, kad jie kalbas apie 
laisvę palaikys laisvinimo veiks
mu.

Ir dr. Antanas Trimakas, VLI 
Ko pirmininkas, kai JAV šiuo me
tu pavergtų tautų laisvinimą pa
slėpė stalčiuose, rado progos aiš
kiai tarti: “Pati laisvė, kaip ir 
žmogaus pagrindinės teisės ir 
tautų laisvo apsisprendimo klau
simas, iškeliami grynai atitrauk
ta, teorine prasme, lyg tai būtų 
filosofinio traktato reikalas, o ne 
praktinės politikos progrąmos da
lis. Užtenka pasiskaityti šiemeti
nį JAV prezidento pavergtųjų 
tautų savaitės paskelbimo teks
tą, kad tuo įsitikintume. Išsky
rus įvadą, kuriame nurodomas 
kongreso rezoliucijos tuo reikalu 
pavadinimas, niekur turiny apie 
jokias pavergtas tautas nekalba
ma. Skelbimas pabrėžia žmogaus 
teisių ir laisvės idealų kilimą to
kiais žodžiais, lyg tai būtų išra
šyta iš mokyklinio politinės filo
sofijos vadovėlio” (Draugas, 1963. 
VIII. 23)?

Kai JAV laisvinimo varpas nu
tilo, tautų pavergėjas — sovietai 
prabilo. Nūnai Maskva stengiasi 
pakeisti Vašingtoną ir kalbose 
apie laisvę. 1963. VII. 15 Andrėj 
Gromyko rašte Jungtinėms Tau
toms nurodo: “Vardan JT augš- 
tųjų idealų, siekiančių įgyvendin- 
tf tautų draugystę, vardan tautų 
bendravimo ir tautų apsisprendi
mo teisės jos kviečiamos ben
drauti ...”

Tautų pavergėjas ima šnekėti 
apie tautų apsisprendimo teisę. 
JAV ir Sovietų Sąjunga sutaria 
dėl Afrikos genčių išlaisvinimo 
ir kartu vykdo tylų suokalbį lai
kyti kultūringą lietuvių tautą ver
gijoje.

Tolimose lietuviu^ salose
ROCKY KAIMUOSE
Kanados Alpės yra jos Rockies, 

kur 1968 m. planuojama žiemos 
olimpijada. Nuo Calgary tik 70-80 
mylių. Alfr. Kazlo-Kazlausko au
tomobiliu greit pasiekėm garsųjį 
kurortą Banff-4.500 pėdų augš- augančia lietiMškoityje. Pačios kalnu viršūnes atro- Mileris, augančią ueiuvisKoj 
do jau visai netoli. Ant ju matyti angliakasio šeimoj. Jos gimtasis sJgo lopai.
užkelia ant pačios kalno viršūnes
— 7.500 pėdų augščio. Nuosta
biai puikūs vaizdai. Pakalnėje vi
są laiką teka labai šiltas vanduo, 
pilnas sieros. Įrengtos maudyk
los, kuriose maudosi sveikatos 
jiešką turistai. Miestelyje nuolat 
gyvena 3000 gyventojų, besiver
čiančių iš gausių turistų, kuriems 
čia nieko netrūksta. Įdomus vaš
ko figūrų muzėjus. Ten pavaiz
duoti svarbieji Kanados praeities 
įvykiai taip gyyai, kad istorija 
tampa tarytum gyva dabartimi. 
Yra net JAV ir Sov. Sąjungos 
pirmieji astronautai. Galvojau: 
kaip būtų gera, kad turėtume to
kį muzėjų, vaizduojantį Lietuvos 
praeitį! Kaip lengva būtų tada 
perteikti Lietuvos istoriją jauni
mui!

Grįžtam į Calgary. Jaučiamės 
lyg ir pavargę. Nuostabiai gerai 
laikosi p. Ona Kazlo-Kazlauskienė
— mūsų vairuotojo motina, tu
rinti 82 metus amžiaus, Kanadon 
atvykusi 1905 m. P. Andersonie- 
nė, jos jaunesnė sesuo, laikosi ty
liai, o p. Ona dainuoja, deklamuo
ja, gieda ir pasakoja daugiausia 
apie Vancouverį, kur pastoviai 
gyvena. Reikia stebėtis jos ener
gija: ji tik vakar su sūnumi buvo 
atvykusi iš Vancouverio automo
biliu, nedaug per naktį tepailsė
jusi. O pasakoti ji turi ko — nie
kad nepritrūksta temų. Gražiai 
kalba lietuviškai ji pati ir jos vai
kai, augą ūkyje. Pvz. ir mūsų 
vairuotojas Alfredas švariai kal
ba lietuviškai, nors lietuviškos 
mokyklos nelankė. Ji daug pasa
kojo apie Vancouverio lietuvių 
gyvenimą, kaip dabar nyku be lie
tuvio kunigo ir kaip buvo gera, 
kai ten buvo kun. Treška. Kai grį
žom į Calgary, ji parodė plokšte
les, kuriose įrekorduoti lietuvių 
giedojimai per pamaldas, pa
mokslus ir t.t. Taip pat pasakojo, 
kaip ji gyveno Toronte, dalyvavo 
p. Motiejūno vadovautame šv. Jo
no Kr. parapijos chore, parengi
muose ir t.t. Likusi viena pasi
ėmė skaityti “T. Žiburius”. (Skai
tytojai Edmontono - Calgary sri
tyse “Tž” gauna daugiausia ant
radieniais, taigi po savaitės: laik
raštis iš Toronto išsiunčiamas 
antradienių vakarais).

“MOUNTAIN SHADOWS”
Grįžus iš Rocky kalnų prisimi

nė lietuvaitės parašytas romanas 
“Mountain Shadows” ir išleistas

Naujoji mūsų linkmė
Aš džiaugiuos, kad VLIKo pir

mininkas pasuko teisingu keliu, ; 
kurį prieš dešimtmetį, pakartoti- > 
nais atvejais, turėjau progos ap- ; 
tarti. Jis savo straipsnį baigia ( 
įsidėmėtinais žodžiais: “Lietuvių 1 
tauta neprašo kitų, kad ją lais- Į 
vintų, bet ji reikalauja tokių pat < 
sąlygų ir teisių, kokios buvo su- ' 
teiktos koloninėm tautom išlais- < 
vinti. Lietuva savo laisve, nepri- ; 
klausoma valstybe ir demokrati- ! 
ne santvarka pasirūpins pati. Ji 1 
pripažįsta išsilaisvinimo strategi- ' 
ja ir nenori būti kitų laisvinimą. 
Ją laisvino naciai ir sovietai, kas- ; 
kart sunkesnę vergiją primesda- i 
mi. Lietuva reikalauja, kad jos 
“laisvinto j ai” — okupantai iš jos ' 
pasitrauktų. Ji tolygiai nepripaži- < 
no ir niekada nepripažins sveti- ; 
mųjų kombinacijų, mainų ir san- < 
dėrių, kurie paliestų jos teises į 
laisvę. Tikslas negali pateisinti 
blogų priemonių. Lietuvių tauta 
todėl atmeta iš anksto betkokius 
Vakarų įsipareigojimus, kad ir 
nepuolimo reikalu, kurie užkirs- 
tų Lietuvai kelią į laisvę. Taikos : 
tikslas kilnus ir suprantamas, bet 
jos negalima pirkti kitų tautų 
kančių ir vergijos kaina. Lietu
vių tauta ilgisi taikos, bet dar la
biau laisvės, ji tikisi todėl, kad 
didžiosios galybės suras būdus ir 
formą jos teises apsaugoti ir su
daryti tinkamas joms sąlygas, 
greičiau išsilaisvinti.” (T. p.)

Šis pareiškimas prašosi toli sie
kiančių išvadų:

1. Mūsų veiksnių pasikliovi
mas, kad didžiųjų vakariečių vals
tybių tikslai visai sutampa su mū- 
saisiais lietuvių tautai laisvinti 
yra visai nepagrįstas, klaidingas 
ir prašosi naujos laisvinimo link
mės.

2. Mes turime tuojau peržiūrė
ti laisvinimo veiklą, kad kalbų 
apie laisvinimą nesutapdintume 
su laisvinimu.

3. Mes privalome sukurti visuo
tinį lietuvių tautos laisvinimą, 
apjungiant mūsų tikslui ne tik vi
sus lietuvius, bet ir panaudojant 
visas turimas priemones.

Naujosios va I sty bės

Paskutiniuoju metu prasidėjo 
neramumai buvusiose prancūzų 
kolonijose Afrikoje. Rugpjūčio 
viduryje įvyko perversmas Kon
ge, neseniai buvo suimtas Kame
rūno užsienio reikalų ministeris; 
o (rugsėjo 17 Čade buvo paskelb
tas karo stovis.

Čade jau praeitų metų sausio 
mėn. prezidentas Pr. Tombalba- 
je panaikino visas politines par-

1955 m. Britanijoje. Jos autorė— 
Magdelana Eggleston, dabar gy
venanti Otavoj, kur gyvena ir jos 
vyras žurnalistas. Iš visko atrodo, 
kad ji yra Raškevičiūtė, užaugusi 
Rocky kalnų artumoje. Savo ro
mane ji vaizduoja lietuvaitę Mag- 

rodo, nėra tikrinis). Mergaitė au
ga nelietuviškoj aplinkoj, drau
gauja su nelietuviais, gauna idė
jas bei pažiūras taip pat iš prasi- 
trynusių kanadiečių. Prie lietu
vių nepritampa, jų privačių balių 
nepakenčia. Pagaliau iš Maggy 
tampa Peggy, t.y. visai sukanadė- 
ja. Jaučiasi Kanados dalimi ir tik 
apie ją tesvajoja, laukdama savo
jo riterio...

Romanas parašytas vaizdingai 
ir jautriai išgyventom scenom, 
tačiau lietuviui jis atidengia tra
giškus Rocky kalnų šešėlius, ku
rie krinta ant lietuviškų šeimų, 
gyvenančių jų papėdėj ir visoj 
Kanadoj. Tie šešėliai — lietuvių 
išnykimo pabaisos. Tokių kaip 
Maggy Mileris yra šimtai. Tragiš
kiausia tai, kad daugely atvejų 
tėvai stumte stumia vaikus nulie- 
tuvėjimo link. O juk mūsų, kaip 
ateivių, pareiga Įsijungti Į krašto 
gyvenimą, bet neprarasti savo lie
tuviškumo.

Calgary bendrojoj parodoj lietuvių skyrius

Antibiotikai

esama meduje, gauta- 
ų nektaro. Iš čia tai ir

Tomsko universiteto (Sibire) 
docentė N. Kartašova daugelio 
gėlių nektare rado medžiagų, nai
kinančių ligų mikrobus ir ligas 
keliančius grybelius (fungus). Tų 
medžią: 
me iš £ 
kyla gydomosios medaus savybės. 
Medus, suneštas iš įvairių gėlių, 
skiriasi savo veikimu; pvz., liepi
nis ir kaštaninis medus, praskies-

KELIAS ATGAL
Pagaliau reikia grįžti į Kana

dos Rytus — Torontą. Iš Calgary 
iki Toronto — arti 2900 mylių. 
Trans Canada Airlines išspren
džia šią problemą per 5,5 vai. Bū
čiau galėjęs atskristi ir per 3 vai. 
tiesioginiu sprausminiu lėktuvu, 
bet nepavyko gauti vietos. Vos 
atvykau aerodroman, radau bū
reli lietuvių iš Calgary atvykusių 
išlydėti, tai p. Grigai ir A. Kaziū- 
nas. Prie mūsų prisidėjo p. Go
delis, kuris pripuolamai skrido 
tuo pačiu lėktuvu į Hamiltoną. 
Išleisdami kalgariečiai įteikė įdo
mų suvenyrą — Rocky kalnyno 
atplaišėlę, kurioje įspaustas kaž
kokio vabalo atvaizdas. Už tai esu 
labai dėkingas. Tai Calgary ir ki
tų Kanados vakarų simbolis: gy
venimas kietas kaip uola, kurioje 
mūsų tautiečiai palieka savo pėd
sakus ir kartu rūpinasi, kad ant 
tos uolos išliktų jie ir ateities 
Lietuvai.

Visur Kanados vakaruose bu
vau maloniai priimtas ir naudo
jausi daugelio paslaugumu. Dė
koju visiems ir kartu apgailestau
ju, kad daug kas liko nematyta,

V T* 111 • "I _ XT — - ------------------------------------r JI*ypač Lethbridge, Vancouveris 
kt. vietovės.

(Pabaiga).

gėlių nektare
tas vandeniu, naikina bakterijas, 
sukeliančias virškinamojo kanalo 
ligas; medus iš dobilų naikina 
bakterijas, sukeliančias pūslinius 
uždegimus, bet medus iš cukrum 
penimų bičių neturi jokių gydo
mųjų savybių. Lietuvių liaudies 
medicina, nežinodama nei kas tos 
bakterijos, ligų sukėlėjos, nei 
kas tas nektaras, jau seniai me
dum gydė įvairias ligas.
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Jie sako

Čade likviduota opozicija
V. ZALATORIUS

Dick Gregory, negras artistas: “Argi Amerika nėra ste
buklinga šalis? Juk kur kitur, lankydamas blogiausias mo
kyklas, valgydamas blogiausiuose restoranuose ir turėdamas 
teisę sėdėti tik autobuso gale, galėčiau gauti $5.000 į sa
vaitę tik už viso to pasakojimą kitiem?”

Fidel Castro: “Prez. Kennedy yra šių laikų Batista ... 
Vienas brolis prezidentas, kitas senatorius, trečias teisin
gumo ministeris. Jeigu būtų daugiau brolių, tai visas Va
šingtonas būtų jų pilnas”.

Madame Nhu Diem, Vietnamo prez. brolio žmona: “Ko
dėl budistų šventovės turi būti nepaliečiamos, jeigu jose 
yra susispietę komunistai geltonose drobulėse? Mes gerbia
me religiją, bet kai ji tampa komunizmo įrankiu, ką mes 
galime tada daryti?”

J. Wintermeyer, buv. Ontario liberalų vadas: “Imigran
tai pakeitė mūsų senovišką gyvenimo būdą bei kaikuriuos 
papročius. Ir tai yra geriausias dalykas, kurį jie mums 
galėjo duoti”.

Nikita Chruščiovas, stebėdamasis JAV ambasadoriaus 
Thompson padovanotu bateriniu laikrodžiu: “Ar tai nėra 
speciali bomba kapitalistų padaryta komunizmui išsprog
dinti? Aš pirmiausia išbandysiu ją ant savo žmonos ir liep
siu jai nešioti”.

Ambasadorius Thompson, jam atsakydamas: “Mums ne
reikia jokių specialių prietaisų komunizmui sunaikinti. Il
gainiui jis pats taps kapitalizmu”.

, Gloria Swanson: “Aš,, manau, kad neprotinga skųstis 
senatve. Juk kiekvieną kartą, kai esu metais senesnė, visi 
kiti irgi yra senesni”.

tijas, išskyrus savąją “Čado pa
žangos sąjungą”. Tuoj po to ši 
partija laimėjo rinkimus ir vien
balsiai” perrinko Tombalbaje 
prezidentu. Buvo priimta nauja 
konstitucija, kuri valstybės val
dymo galią atėmė iš parlamento 
ir pavedė prezidentui.

Prezidento kova
Ir atrodo, kad po tokio aiškaus 

“liaudies valios” parodymo pre
zidentui turėjo viskas eiti kaip 
per sviestą. Tačiau taip nebuvo.

Šių metų kovo mėn. preziden
tas paleido* ir šį naująjį “vieny
bės” parlamentą, apkaitindamas 
penkis vadovaujančius politikus 
perversmo ruošimu. Du iš jų bu
vo nuteisti mirti, o parlamento 
pirm. M. A. Kerimas — kalėti.

Vyriausybė teigė, kad kaltina
mieji norėjo sukiršinti mahome- 
tonišką Čado šiaurę su nemaho- 
metoniškais pietumis, nužudyti 
prezidentą ir sudaryti “pelno jieš- 
kotojų vyriausybę”. Apkaltintieji 
teisme aiškinosi, kad prezidentas 
neskiria normalios politinės opo
zicijos nuo sąmokslo. Po teismo 
sprendimo paskelbimo 60.000 
gyv. sostinėje Lamio Forte įvyko 
demonstracijos, ir po susirėmimų 
su policija buvo paskelbtas karo 
stovis.

Prancūzijos prez. De Gaūlle, 
susirūpinęs šia padėtimi, nese
niai tarėsi su savo patarėjais, kas . 
daryti. Čadas priklauso “Prancū
zijos Bendruomenei”, kurios na
riai ūkiškai, politiškai ir kultūriš
kai artimai bendradarbiauja. Vi
sos buvusios kolonijos gauna iš 
Prancūzijos ūkinę pagalbą.

Gyventojai ir didysis ežeras
Čadas turi beveik lygiai tiek 

gyventojų, kiek ir Lietuva, kurie 
išsiblaškę dvigubai didesniame 
plote už Prancūziją. Tai viena ti
piškiausių Afrikos valstybių: jos 
gyventojai sudaniečiai, juodi kaip 
anglis, klimatas tropinis, valsty
bė yra Afrikos viduje. Per preky
bos muges čadiečiai dažnai išsta
to 30 pėdų ilgio smauglių odas ir 
tos odos išdirbinius.

Bet jie ne vien smauglius gau
do ir liūtus medžioja. Pagrindinis 
Čado eksportas yra medvilnė, ku
ri auga Sario upės slėnyje ir ap
link pelkėtą Čado ežerą, nuo ku
rio ir pati valstybė vardą gavo, 
žodis “čad” bornų kalboje reiš
kia “didelius vandenis”. Čado 
ežero plotas po liūčių pasidaro 
toks, kaip visa Lietuva, nors saus
rų metu sumažėja keturis kartus. 
Jo pakrantėse veisiasi drambliai, 
tigrai, žirafos, antilopės ir kiti Af
rikos dykumų ir džiunglių gyven
tojai. Tai pats sekliausias iš di
džiųjų ežerų pasaulyje, nes gi
liausia vieta tėra tik 25 pėdos.

Čado kaimynai
Čado kaimynai kitoje pusėje 

ežero, vakaruose, yra Nigeris, Ni
gerija ir Kamerūnas, šiaurėje — 
Libija, rytuose 
tuose — Cent 
publika.

Su Centrine Afrikos Respubli
ka, prancūzų Kongu ir Gabonu 
Čadas nuo 1934 m. sudarė Pran
cūzų Pusiaujo Afriką iki 1960 m., 
kai visos šios valstybės gavo ne
priklausomybę. Nuo 1910 m. iki 
1934 m. Čadas buvo astkira pran
cūzų kolonija. Prancūzai šias sri
tis pradėjo kolonizuoti praeito 
šimtmečio viduryje, 1849 metais 
įsteigdami dabartinę Gabono sos
tinę Libervillę.

Sudanas ir pie-
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ŽIBURĖLIAI
mosu-maziesiems

Musų maldos kaip rožės
— Kodėl patinka?
— Juk ir tau patinka, kai tave 

pasveikina gimtadienio ar var
dadienio proga. Ar ne?

— O, taip, labai patinka.
— Tai ir mes visi, kalbėdami 

rožinį sveikiname Mariją, prisi
mename Jos išgyventus džiaugs
mus, skausmus ir garbę.

— Bet man vis paslaptys su
simaišo.

— Gerai, vaikeli, padėsiu kal
bėti. Paaukosime rožinio mal
das, kad Dievulis greičiau išva
duotų mūsų tėvynę Lietuvą su 
gražiąja sostine Vilniumi.

Motina susimąsčiusi nutilo, o

Buvo tylus rudens vakaras. 
Aldutės padedama, mamytė bai
gia tvarkyti vakarienės indus.

— Mamyte, šiandieną seselė 
mokykloje liepė kalbėti kas va
karą rožinį.

— Gerai, Aldute, mat, dabar 
spalio mėnuo.

— Kodėl toks keistas pavadi
nimas “rožinis”?

— Primena rožes; mes maldo
mis Marijai įteikiame tartum ro
žių puokštę.

— Kažin, ar Marijai patinka, 
kad mes tik kartojame ir karto
jame “Sveika Marija”.

— O, taip! Vaikučiams Liurde
ir Fatimoje Marija pasirodė su Aldutės širdelė džiaugėsi, kad 
rožiniu ir prašė kasdien kalbė- mamytė kartu melsis.
ti rožinį. ' ■> A. Dominaitė

Labai, labai seniai paukšte
liai galėjo tarp savęs susikalbė
ti. Vieną saulėtą dieną ponia 
lakštingala priskrido prie pono 
vieversio ir sako:

— Labas, vieversėli, kur tu 
skrisi? Gal i Ameriką?

— Ne, ne, aš skrisiu i Lietu
vą, ten man laukai ir pievos la
biau patinka. Jie labai tinka liz
deliams sukti, — atsakė viever
sėlis.

— Žinai,'kas man patinka? — 
atsiliepė lakštingala, — vaiku
čiai. Jie kiekvieną dieną man 
kąsneli duonos palieka prie ma
no lizdo. O aš jiems padėkoju 
gražia dainele arba giesmele.

Paskui vieversys klausia ją:
— Ar jau pasiruošusi ilgai 

kelionei?
— Taip, aš žadu skristi už sa

vaitės, kai aš užuosiu gerą orą, 
— atsakė lakštingala.

Tada abudu nuskrido toliau ir 
pamatė kirmėlę.

Tai buvo pirmas ir paskutinis 
kartas, kai aš girdėjau du paukš
čius šnekant. Iki šiol jie dar te
besikalba, bet mes negalime jų 
suprasti.

Audrė Sakalaitė,
VII skyrius, Hamiltonas

Laikyk žodį — pabrangėsi, 
Bemeluodamas — pasenėsi. 
Išmok darbą — praturtėsi, 
Tinginiaudamas—supelėsi.

J. Janonis
* * * *

Keistas laikrodis

X

Gerai įsižiūrėkite į šį laikrodį 
ir suraskite ketiirias klaidas ar 
keistenybes.

1. Skaitmuo “2” neromėniškas.
■ 2. IV vietoj VI.

3. IX visai nėra.
4. Mažoji rodyklė uždėta ant di

džiosios; turėtu būti atvirkš
čiai.

Vasario 16 gimnazijoj

Šiuo rašinėliu norėtųsi skaitytojus 
supažindinti su Vasario 16 gimnazijos 
Vokietijoje vienu kitu kukliu bendra
darbiu.

Yra mūsų gimnazijoje kun. J. Dėdi
nas, baigęs studijas Liuveno un-te. Tik 
atvykus gimnazijon, dar nesuvažiavus 
mokiniams, nuėjus bažnyčion, kuri bu
vo tuščia, teko nustebti matant pirmą 
kartą gyvenime, jog kunigas kunigui 
patarnauja Mišioms. Čia prie bažny
čios ir susipažinome.

Užsukęs jo kambarėlin, netoli mo
kyklos, jautiesi patekęs į nemažą bib
lioteką, garsų užrašymo studiją su ke
liais magnetofonais, daugybe juostų, 
filmų, nuotraukų. Tam kambarys tik
rai perankštas.

Perėmęs jo dėstytą biologiją, gavau 
tiek literatūros, paveikslų, rinkinių 
šia tema, jog stebėjausi, kaip gali kun. 
Dėdinas, taip užimtas darbais, visam 
tam laiko atrasti?

Ypač daug laiko reikalauja mažu, 
nuosavu rotatorium atspausdinti jo pa
ties kūrybos arba versti “skriptai” mo
kiniams. šiuo metu, galima sakyti, 
konvejeriniu būdu, kunigas gamina už
rašus lietuvių kalbai, matematikai, vi
suomenės mokslui ir kitiems jo dėsto
miems dalykams.

Kai gimnazijoje įvyko pirmasis Vo
kietijos lietuvių suvažiavimas, visas 
radijofikavimo, kalbų įrašymo į juoste
les darbas atliktas kun. D. iniciatyva, 
didesne dalimi jo aparatais ir medžia
gomis. Tas oats buvo ir studijų savai
tės melu, kur kalbų, paskaitų užrašy-

mui buvo sunaudota daugybė nuosavų 
juostų. Būtų labai gera, jei kuri pa
jėgesnė Amerikos lietuvių organizaci
ja, o gal archyvas, surastų lėšų mag
netofono juostoms apmokėti ir perimti 
saugoti šią daugybę pas kunigą besi
randančių dokumentinių įrašymų. Tuo 
būdu sudarytų materialines sąlygas to
limesniam darbui šia linkme.

Nemažesnis tempas verda ir foto
grafavimo, filmavimo srityje. Nėra 
turbūt didesnių įvykių, kur netauškė- 
tų kunigo foto aparatų užraktai ar ne- 
zirstų filmavimo kamera. Laiks nuo 
laiko, kunigas iškabina provizoriškus 
foto stendus iš mokinių, mokyklos, vi
suomenės gyvenimo. Šiuo metu kuni
gas su mokyklos mokiniais foto mė
gėjais savo iniciatyva “įsitvirtina mo
kyklos bokšte”, kur prie šio įdomaus, 
auklėjančio užsiėmimo prisideda eilė 
moksleivių.

Nemažiau darbštus, su meile atsida
vęs taipgi tiesioginiam mokinių moky
mo darbui, kun. Dėdinas pasižymi ir 
pamokų ruošos metu, kuri jam jau ei
lė metų patikėta. Jis stengiasi padėti 
mokiniams individualiai dirbdamas su 
silpnesniais popamokiniu metu.

Kun. Dėdinas yra kuklus apsirengi
me, elgsenoje, sieloje. Su senu Volks- 
wagenu—standart atostogų metu ap
lanko toli po Europą išblaškytus lie
tuvius senelius. Gyvendamas netoli 
vienos tokios jo globotinės Klimavičie
nės, apie 70 m. amžiaus, senelių na
muose Asten, Olandijoje, aplankiau.

Kartą, rudeniop, mamytė pa
sigedo vienos vištos. Ir vieną ir 
kitą dieną jos nėr ir nėr. Paga
liau ji nusprendė, kad ją bus 
vanagas nunešęs.

Po trijų savaičių, kur buvus 
kur ne, ateina į kiemą dingusi 
višta. Visa išsipūtusi, kvaksinti, 
o apie ją keturiolika mažyčių, 
geltonų, pūkinių viščiukų...

— Ar tu ne kvaiša! — mama 
net rankomis suplojo. — Kur tu 
dabar ant žiemos tuos savo vai
kus dėsi?

Per porą pirmų savaičių keli 
jų ir nunyko. Paskui oras pasi
taisė. Mes visomis priemonėmis 
stengėmės viščiukus globoti. 
Nakčiai juos ir į virtuvę susi- 
nešdavom.

Ilgiausiai užsiliko viena gelto
na vištytė. Aš ją labai pamėgau 
ir pavadinau ją Slapuke. Mat 
ji buvo slaptai išperėta. Ji neuž
augo tokia didelė, kaip kad kitos 
vištos.

Vieną vasarą užsimanė ir Sla
pukė perėti.

— Eik jau eik, — juokėsi ma
ma. — Kiek tu čia .tokia mažutė 
galėsi išperėti?

Kai as ėmiau prašyti ir pati 
žadėjau padaryti jai gūžtą ir viš
čiukus globoti — mamytė leido.

Taip jau sąžiningai Slapukė 
sėdėjo ant gūžtos, kad net reikė
davo ją nukelti palesinti. Paga
liau ji išperėjo dešimtį viščiu
kų, ir jie visi buvo mano.

Kartą sėdėjau siuvinėdama 
kieme, palei sodą, o netoli ma
nęs Slapukė vedžiojos! savo vai
kus. Ji kapstė žemę ir, radusi 
skanų trupinėlį, kilnojo jį ir 
šaukė viščiukus.

Staiga, kaip žaibas iš giedro 
dangaus, prie jų atsirado vana
gas. Aš dar nespėjau suvokti, 
kas nutiko, o Slapukė jau viso
mis jėgomis su juo kovėsi. Bai
siausiu balsu kriokdama, išskės
tais sparnais ji kilo į orą, kabi
nosi didesniam už save vanagui, 
nagais į krūtinę, o snapu kirto, 
kur tik spėjo, kur pataikė. Vana
gas tikriausiai, kaip gyvas, to ne
sitikėjo ir gerokai išsigando. Jis 
jau nebežiūrėjo, ką pagauti, bet 
kaip pasprukti. Kai jis vėl pa
kilo į orą, tai dar kelios Slapu
kės išpeštos plunksnos pamažu 
krito žemėn.

Slapukė dar akimirką pašoki
nėjo ir kaip sustingusi sustojo 
vietoje. Kieme nebesimatė nei 
vieno viščiuko — jie visi buvo 
išsislapstę. Staiga Slapukė kad 
pasileis rėkdama per kiemą, pro 
vartus ir į lauką. Aš ją vytis, 
šaukti, bet ji taip ir nulėkė.

Atėjo mamytė ir mudvi su- 
gaudėme išsigandusius viščiu
kus, sudėjom juos i krepši ir už- 
dengėm.

Po kelių valandų Slapukė grį
žo, bet buvo pamišusi, čia ji bu
vo rami ir tyli, čia karkino, čia 
šaukė viščiukus, čia vėl mėgin
davo kažinką pulti ir lėkdavo iš 
kiemo. Taip buvo keletą dienų. 
Paskui ji pradėjo rimti, ėmė 
daugiau ir ilgiau rūpintis savo 
vaikais ir pagaliau visiškai pa
sveiko. Tada jau ir man gera 
pasidarė, nes aš labai gailėjau
si tos mažos, plunksnotos mamy
tės. V. Šmaižienė

Vasaros atostogos
Kai mokykla pasibaigė, aš iš

važiavau į stovyklą. Ten aš mo
kiausi dainuoti, šokti, žaisti lie
tuviškus žaidimus ir plaukti. Čia 
aš sutikau daug naujų draugų. 
Po dviejų savaičių buvo liūdna 
palikti stovyklą, iš kur aš tiek 
daug išmokau. Bet aš žinau, kad 
kiekvienais metais eidama į sto
vyklą pasidarysiu geresne ir ge
resne lietuvaite.

Aurelija žemaitaitytė, 
11 m., Toronto šeštad. 
mokyklos VI sk. mokinė

darbą kunigas atlieka.
Malonu taip pat susitikti, dažnai at

vykstanti gimnazijon, Lietuvos kariuo
menės atsargos majorą, pensininką J. 
Černių.

Kai vaikštai po kelis hektarus ap
imanti parką, tai taip ir prisimena ma
joras, kuris čia daug valandų, daug 
metų dirbo ar organizavo darbą, tvar
kydamas šį gražų kampeli. Visą šį dar
bą majoras dirbo ir dirba tik todėl, 
kad nesijaučia pasenęs. Jam pirmoje 
eilėje rūpi ne pinigas, o nauda lietu-

Kq mes pergyvenom? Vilnius grįžta Lietuvai
Metus žvilgsnį į prieškarinį Eu

ropos žemėlapį atrodytų, kad 
Lenkija su 33 mil. gyventojų sa
vo sienomis nuo Dauguvos iki 
Karpatų yra didelė Europos ga
lybė. Lenkai save tokiais ir laikė, 
su pasididžiavimu vadindami 
Lenkiją “mocarstwo polskie”, 
svajodami dar apie tolimesnį sa
vo sienų praplėtimą — nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų. Tačiau tik
rovė buvo visai kita: apvertus jos 
žemėlapį (šiaurę į pietus) Lenki
ja atrodė kaip koks paveiksluose 
paišomas lapuotis medis, kurį 
stipriai papurčius, nubyra nuo jo 
ne tik visi vaisiai, bet ir pats ka
mienas lūžta, nes jo vidus buvo 
išpuvęs.

Tokiai Lenkijai būdingi buvo 
trys dalykai: 1. lenkų romantiz
mas, 2. ekonominis gyvenimas, 3. 
tautybės.

Lenkų romantizmas '
Neužtenka pažinti tautą iš jos 

literatūros, trumpos ekskursijos, 
kelių pažinčių apgaulingoj diplo
matijoj ar aprašymo enciklopedi
joj. Reikia kartu su ja užaugti, 
įsilieti nuo pat mažens į tos tau
tos dvasią, sekti jos būdą, vals
tybės pažangą, pajusti vispusiš
kai tautos-valstybės pulsą. Gimęs 
ir užaugęs okupuotam Vilniuje, 
pakankamai per 19 metų pažinau 
lenkų tautą. Ne tą, kurf save va
dindavo “lenkais” arba “tutei- 
šais” Vilniaus krašte, kalbėdama 
lenkišku žargonu (a la Vendžioga- 
la, Kėdainiai, Jonava), kuris Var
šuvos geležinkelio stotyje buvo 
vadinamas “litewski”. Ne. Užte
ko tikrų lenkų kolonistų, užteko 
jų literatūros — knygų‘nuo pat 
pirmos gimnazijos klasės, minėji
mų, paradų, sporto. Užteko ir 
draugų iš Ad. Mickevičiaus, T. jė
zuitų ir kt. gimnazijų, su kurių 
net tėvais tekdavo arčiau susitik
ti, išsikalbėti, kartais net gyven
ti tom pačiom bėdom ir nelaimėm 
(pvz. pirmosios karo savaitės). 
Tiesa, lenkų tarpe taip pat buvo 
(ir dabar, tremtyje, yra) šviesiau 
ir realiau galvojančių, tačiau la
bai mažos išimtys, nes 95% len
kų tautos gyveno H. Senkevi
čiaus, Ad. Mickevičiaus ir kt. ap
rašytais didvyrių žygiais ir laimė
jimais, Jogailaičių dinastijos tęsi
niu, pasikartojančiais “lenkiškais 
stebuklais” prie Vyslos. Tad ir 
lenkišką romantizmą laikau bent

15% Lenkijos žlugimo kaltinin-

Lenkija, kaip ir Lietuva, že
mės ūkio kraštai. Mūsų valstybė 
nuo pat nepriklausomybės atgavi
mo pradėjo judinti žemės refor
mos klausimą, puikiai jį išspren
dė 1922 m. Priešingai Lenkija. 
Tiesa, žeme buvo apdovanoti le- 
gijonieriai, ir tai daugiausiai ma
žumų gyvenamose srityse. Tačiau 
didžiuliai dvarai su kunigaikščių 
titulais, “aristokratais” (turtingas 
lenkas, be jokio titulo, mėgdavo 
būti vadinamas “aristokrat”), bu
vo palikti'su tūkstančiais hektarų 
dirbamos žemės ir tiek pat miško. 
O šalia jo ... septynių seimos as
menų “ūkininkas” vargdavo prie 
lūšnelės ir dviejų hektarų! že
mės reforma (dar nevisiškas “iš
ganymas” Lenkijai) būtų pasitar
navusi Lenkijos gerovės pakėli
mui, nes jos buvusioji pramonė 
(žibalas, anglys, druska) dar ne
dominavo viso Lenkijos ekonomi
nio gyvenimo. Tiesa, berods 1930 
m., lenkai užplanavo pramonės 
sritį (Centralny Okręg Przemys- 
lovy — centrinė pramonės apy
garda), panašią Ruhro kraštui, ta
čiau ji buvo pradinėje stadijoje ir 
prieš pat karo pradžią didelio 
vaidmens Lenkijos ekonominiam 
gyvenime nevaidino. COP reika
lingas buvo svetimo kapitalo, pla
ningų, svetimų rankų. Prasidėju- 

pasaulinė krizė automatiškaisi

ištrynė betkokias lenkiškas iliu
zijas į JAV, Britanijos ar Pran
cūzijos finansinę paramą.

Tautybės
Apie pusę Lenkijos gyventojų 

sudarė nelenkai: beveik 5 milijo
nai ukrainiečių, 3,5 mil. gudų, 
2,5 mil. žydų, 2,5 mil. vokiečių, 
600.000 lietuvių ir kt. Taigi, Len
kija nebuvo vienalytė tauta, nes 
beveik 40% gyventojų sudarė 
mažumos, kurstomos Lenkijos 
kaimynų — priešų (Sov. Sąjun
gos, Vokietijos, Lietuvos) įvairiais 
kanalais, įvairiom priemonėm.

Atlaikyti tokiam spaudimui rei
kėjo panaudoti policines priemo
nes, laikyti stiprų administracinj 
aparatą ir kariuomenę. O visa tai 
pareikalavo didelių biudžetinų iš
laidų iš. silpnai ekonomiškai gy
venančios valstybės.

Nekalbėsim čia apie vokiečius, 
gudus ar ukrainiečius. Trumpai 
stabtelsim tik prie okupuotosios 
Lietuvos dalies — Vilniaus kraš
to ir jo lietuvių.

Lietuvių kovos
Oficialūs Lenkijos šaltiniai ir 

1930 m. Lenkijos gyventojų su
rašymas parodė, kad prieškarinė
se sienose gyventa tik 85.000 lie
tuvių, 1.413 pačiame Vilniuje. 
Tačiau sakoma, kad statistika yra 
maža, vidutinė ir didelė... mela
gystė. Panašiai galima pasakyti 
ir apie Lenkijos statistiką lietu
vių atžvilgiu: kokiu būdu lenkai

K. BARONAS

Gražioji šv. Onos bažnyčia Vilniuje.

ne- 
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Ir mažieji turi svori
Kai perskaitome kokį istorijos 

veikalą, ne tik sužinome, kas yra 
įvykę, bet ir kodėl tai įvyko.

Visai kitaip, kai atsiverčiam 
laikraštį ar klausomės radijo pra
nešimų. čia kalba sukasi tik apie 
įvykius. Atrodo, jog niekam nė 
nerūpi tų įvykių šaknys.

Dėlto dar nereikėtų manyti, 
jog tik mokslininkams priežastys 
rūpi, o plačiajai visuomenei — 
tiktai sensacijos. Lygiai būtų ne
teisinga tvirtinti, jog istorikai vi
suomet rimetsni ir gilesni, negu 
laikraštininkai. Ir visdėlto lieka 
faktas, jog diena iš dienos esame 
užverčiami įvykių gausa, tuo tar
pu mažai kas stengiasi patenkinti 
mūsų troškulį sužinoti, kas už vi
sų tų įvykių ar jų sukeltojo 
triukšmo iš tikrųjų slepiasi. Toks 
priekaištas ne paskutinėj vietoj 
galioja, kai paliečiame aktualius 
pasaulinės politikos klausimus.

čia susiduriame ne su istorine 
praeitim, kurios jau nebegalima 
pakeisti, kad ir kaip būtų klasto
jami jos šaltiniai ar eigos nupa
sakojimas. Betkokia kalba apie 
dabarties vyksmą — tai jau da
lyvavimas jo sprendime. Ir kol 
dar viskas tebekybo ore, tol pa
grindiniai veikėjai stengiasi sa
vo tikrųjų planų ir užmačių ne
atskleisti. Net visai sąmoningai 
propagandos dūmų uždangomis 
pridengiami veiksmai ir ėjimai, 
kurie gamina įvykius.

viškai visuomenei. Be to, ir miškinin
kystė, matyt, majorui prie širdies.

Per vasaros atostogas parko takai

o

Istorikai po kiek laiko visas to
kias paslaptis išaiškina. Kartais 
net.be didelio vargo, kai dienos 
švieson iškyla slaptieji diploma
tų archyvai. Tuo tarpu laikrašti
ninkui tenka atidžiai stebėti daro
mus ėjimus ir iš jų mėginti įspė
ti, ką jie turi reikšti. Viena aiš
ku, kad iš nepasibaigusių įvykių 
nuspėti jų priežastis nė kiek ne- 
lengviau, kaip pramatyti jų bū
simą baigmę.

Nebūnant nei žyniu nei prana
šu, net nestovint arčiau kokio 
nors ypatingesnio žinių šaltinio, 
atrodytų tiesiog neįmanomas da
lykas leistis į tokių klausimų na
grinėjimą. Bet taip blogai nėra. 
Pasiremiant savais stebėjimais, 
norėtųsi čia atkreipti ypatingą dė
mesį į vieną svarbią, tik toli gra
žu pilnai neišnaudotą, aplinkybę 
prieiti prie šaltinių. Tai — geroji 
pusė mūsų išsisklaidymo!

Antrasis PLB seimas neseniai 
įspūdingai priminė ir paliudijo, 
kaip plačiai po pasaulį pasklidę 
reiškiasi lietuvių tautos nariai. 
Tai ne tik tykojančių nutautėjimo 
pavojų apgultos tvirtovės, kaip 
kartais gal perdaug nudejuojam. 
Po pasaulį plačiai išmėtytos lie
tuviškos salelės ir net pavieniai 
individai yra drauge ir kovojan
čios Lietuvos avanpostai, svarbios 
ir reikšmingos žvalgų pozicijos! 
Jeigu ko trūksta, tai didesnio 
šių žvalgų veiklos pagyvėjimo, jų 
veiksmų suderinimo.

Kiekvienas sekame savo gyve
namojo krašto spaudą, kaikas net 
labai veikliai įsijungęs į jo vie-* . y*““ i idiJdi veiKUdi Įbijungęb i jo vie-

apželia, pievose sugula peraugusi ^<>- šąjį gyvenimą? Ir jeigu tik sąži- 
le, majoro įrengta skautų aikštele ap- ningai pastoviai ir sistemingai, 
auga piktžolėm. Norėtųsi palinkėti ° , .. cUPebėtu?
maj. J. Černiui ir toliau geros sveika- ir laiKU, SUgeoetU
tos, kad galėtų savo rankomis puošti | f™ 
lietuviškąją aplinką bei atlikti, vertin
gą darbą mums visiems, kurį ne visi 
galbūt pastebi. A. Viluckis,

Vasario 16 gimnazijos 
gamtos-geografijos mokytojas

nK„„K,<,u. Vasario 16 gimnazijos mokinių grupė su mokytoju kun. J. Dėdinu 
Tik tada supratan, koki pasiaukojanti1 (stovi kairėj) naujai įrengiamoj laboratorijoj pilies bokšte.

tik tuo, ką sužinome ir patiriame 
savo kasdieninėje aplinkoje, jos 
didžiojoj spaudoj ar įtakinguose 
sluogsniuose, jei, vienu žodžiu, 
gerai atliktumėm savo žvalgų pa
reigą, tai, sakykit, argi mes ne
būtumėm tada žymiai geriau in
formuoti, gal net pavydėtinai ge
rai informuoti? Argi tada mūsų 
laisvieji laikraščiai netaptų pir
mos eilės žinių šaltiniais, o mūsų 
tamusavio ryšiai ir kanalai — 
veiksmingais lietuviškosios ko
vos ir darbo įrankiais?! Ir negi 
daug ypatingų pastangų tam rei
kėtų, kad būtų pilnai išnaudotos 
galimybės, kurias teikia likimas? 
Pagaliau, ar labai toli nuo to 
esame?

Šitos nuorodos į svarbų laisvų
jų darbo barą jau pakanka mūsų 
aūgščiau iškeltam klausimui at
sakyti. Tik pirmu žvilgsniu atro
do neįmanomas užsimojimas pri
eiti prie dabarties pasaulinio 
vyksmo šaltinių ir tuo pačiu tap
ti veikliais jo dalininkais ir spren
dėjais.

J. GRIKIS

Ir dar viena pastaba. Kartais 
girdime sakant, jog esame per
daug maži, kuriems nesą vietos 
didžiųjų žaidime. Taip, abejonės 
nėra: šiuo metu pasaulio likimą 
akivaizdžiai žaidžia dvi vyraujan
čios galybės. Nuo jų ir nuo jų 
sąjungininkų išminties ir įstangu- 
mo priklausys vienokia ar kito
kia nūdienos įvykių tolesnė rai
da ir baigmė. * '*

Bet argi tai reiškia, kad mes 
esame tik’ bejėgiai žiūrovai, pa
smerkti visiškai priklausomybei 
nuo didžiųjų? Tiesa visai priešin
ga. Būdami maži, didžiųjų kon
flikte esame nešališki ir kaip tik 
•todėl nepriklausomi. Kaip tik ši
toji aplinkybė dar padidina mūsų 
galimybes objektyviai stebėti pa
saulinį vyksmą, pasidaryti šaltai 
išvadas ir tuo būdu, kaip jau sa
kyta, veikliai įsikišti tokio spren
dimo naudai, kaip tai geriausiai 
atitinka Lietuvos interesus.

Lietuviškomis akimis stebint 
dabarties įvykius iš gyvenamo
sios aplinkos taško, lietuvišku 
protu ir širdimi juos sveriant, at
liekant mums patikėtą Lietuvos 
laisvės žvalgų uždavinį plačiaja
me pasaulyje? gali būti žengtas 
stambus žingsnis pirmyn kalba
mu keliu.

Jeigu būtumėm kiek užmiršę 
tokią galimybę, tai įvykių raida 
pati mus verčia ją giliau įsisą
moninti. Bent tokia yra nuomonė 
jūsų korespondento, kuriam ten
ka šiuo metu stebėti nuotaikas 
nuo vakarinio Baltijos kranto.

“surado” tik 85.000 lietuvių, jei
gu didžiausioj priespaudoj, t.y. 
1925-1927 m. vien tik mokyklos 
suolose sėdėjo beveik 11.000 mo
kinių lietuviškose pradžios mo
kyklose, gimnazijose, mokytojų 
seminarijose ar vakariniuose kur
suose!? Labai paprastai, nes dar 
ir šiandien prisimenu “surašy
mo” kelius ir tikslus — padaryti 
jų “mocarstvą” lenkiška vien tik 
teroro ar apgaulės pagalba. Be 
jokio tautybės atsiklausimo pa
prastai šeimos buvo užrašomos 
“narodovosc polska”. Tą jie pvz. 
yra darę su dauguma lietuvių 
Vilniuje grasindami net pašalini
mu iš darbo. Niekuomet neužmir
šiu čia mano tėvo griežto protes
to, be jokio kompromiso, nors ir 
neteko darbo miesto savivaldybė
je...

O grynai lietuvių apgyvendin
tose vietovėse šis gyventojų “su
rašymas” buvo dar labiau supras
tintas, atliekant jį viršaičio ar 
Storastos įstaigoje, užpildant vi
sus duomenis iš turimų knygų, o 
tautybės klausimą išsprendžiant 
lenkams pageidaujama linkme, 
net ir sulenkinant pavardę, pada
rant pvz. iš Galatilčio (atsipra
šau) Golotylec! Jokios apeliacijos 
ar protesto nemėgink kelti, nes 
atsirasdavo policininkas ir proto
kolas už... nepririštą šunį, 
dažytą “būdelę” ar atsinešta 
ką iš valdiško miško.

Maža Lietuva — 
didelė atrama
Deja, kiekvienas veiksmas

ri ataveiksmį ir labai dažnai dar 
stipresnį. Panašiai buvo ir su Vil
niaus krašto lietuviais. Negalė
čiau tvirtinti, ar okupuotosios da
lies tautiečiai galėtų vesti tokią 
stiprią tautinę kovą, neturėdami 
užnugario, lenkų vad. “Litwy ko- 
vienskiej”. Taip? mažytė Lietuva, 
tačiau kiek jėgų, kiek dvasinės 
stiprybės ji davė vilniečiui lietu
viui — sunku būtų žodžiais šian
dien išreikšti: čia priespauda — 
ten laisvė, ten ir radijo bangomis 
skamba lietuviška muzika ir dai
na — čia ji tramdoma, persekio
jama, ten lietuviška spauda — 
Čia cenzūros konfiskuojama, ten 
— sava kariuomenė, policija, sa
vi lietuviški užrašai... Lyg ta 
pažadėtoji žemė, kuri pavergtam 
broliui atrodė visai kitokia, sva
jinga, taip artima'Laisvės troški
mas ir jos Siekimas buvo Vilniaus 
lietuvio vienintelis tikslas. Gal 
todėl ir laisvosios Lietuvos bro
lių vilnietis dažnai yra nesupras
tas, pavadinamas keistuoliu už
mirštant, kad Z šeimos narys yra 
žuvęs lenkų kalėjime, sušaudytas 
už šnipinėjimą Lietuvai ar per
ėjęs administracinę sieną, nešda
mas iš neprikl. Lietuvos pundus 
lietuviškos spaudos ir vėliau 
įskųstas, mušamas ir tardomas 
lenkų policininkų ... Gal...

Bet juk ir tarp žvėrių ir paukš
čių vyksta kova už būvį. Silpnes
ni žūna, stipresni gyvena. Kovą 
ne už geresnį ar skanesnį duonos 
kąsnį, šiltesni guolį vedė Vilniaus 
krašto lietuvis. Ne! Jo tikslas bu
vo susijungimas su neprikl. Lie
tuva, išlaikymas lietuviškos kal
bos, lietuviškos kultūros, lietuviš
kų papročių. Lenkai tai žinojo, 
panaudodami įvairiausias repre
sijas, ypač vaivados Bocianskio 
laikais (antras Muravjovas), kai 
beveik visas lietuviškas organiza
cinis gyvenimas buvo sulaikytas.

Bet lietuvis ir čia surado išeitį 
ir savo kalbos, savo tautybės ne
išsižadėjo, viltingom akim žiūrė
damas virš demarkacinės linijos, 
atžymėtos ne prieštankiniais pa
būklais, tvirtovėm ar spygliuotom 
vielom, net tik šiaudinėm gai
rėm. Ir jis tikėjo, kad vieną dieną 
jos bus lietuviškų rankų nukel
tos, sujungiant amžinais ryšiais 
Vilniaus kraštą ir Lietuvos sosti
nę su visų mūsų Motina — Lie
tuva.

Tamsūs -debesys pradėjo slink
ti virš Europos. (b. d.)

Mielus ateitininkus
ELENĄ ir KAZIMIERĄ* GUDINSKUS, 

visus gimines bei artimuosius, jų brangiam tėveliui ir uoš
viui mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame —

Hamiltono sendraugiai ateitininkai

Mieląją STEFANIJĄ BUBELIENĘ 

ir artimuosius,
jos mylimam Tėveliui mirus, skausmo valandoje užjaučia —

N. ir Z. Dabrowski

Inž. PRANĄ ir LEONĄ RAZGAIČIUS,
V. JURGULIENę ir jos dukrą, 

mirus a.a. jų Tėveliui ir Seneliui Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

K. Mickus



Pavergtoje teyyneie
damas lazdą, kaklaraištį Ir gintariniusCEMENTINIAI KRYŽIAI _ .

Komunistinė spanda nepatenkinta karolius. Kolchozo komjaunuolių var* 
Margirio piliakalnio papėdėje prisi- du sukaktuvininkus sveikino šios mr- 
šliejusiu Pivašiūnų miesteliu ir jo ganizacijos sekr. Ina Pociūtė. Žur- 
apylinkėmis. Komunistų nuotaikas nalas “Švyturys” džiūgauja: “Daug 
čia drumsčia aktyvi religinė dvasia, džiaugsmo, nuoširdaus juoko buvo 
gyventojų pamaldiimas, gausūs atlai- auksinėse vestuvėse...” Ir dar daų- 
dai. Kalte verčiama klebonui Juozui giau komunistinės propagandos .• • 
Andriukoniui ir naujai Įšventintam 
kunigui Stasiui Stankevičiui. Religin
gi tėvai vaikams neleidžia įstoti į 
komjaunimo organizaciją. Vlada ir 
Juozas Junevičiai savo namo kieme 
lipdo cementinius kryžius, kurie pa
siekia Vievį ir Varėną ir vietoj ko
munistinių cemento gabalų pagerbia 
mirusiųjų atminimą. Pivašiūnų kol
ūkyje pastatyti kultūros namai. Iš jų 
žadama skleisti ateizmą, bet jau da
bar išdaužyti visi naujojo pastato 
langai

SVEČIAI IŠ ITALUOS
Kaune ir Vilniuje viešėjo italų de

legacija — žurnalo “Politika” redak
torius, keli to paties žurnalo bendra
darbiai ir vienas krikščionių demo
kratų partijos atstovas. Iš Maskvos 
į Lietuvą, reikia manyti, jie buvo at
siųsti susipažinti su lietuvių katali
kų gyvenimu. Tačiau ir Vilniuje ir 
Kaune juos apspito partijos pareigū
nai, vykdomųjų komitetų pirminin
kai, žurnalistai, rašytojų sąjungos 
nariai. Prižiūrimi komunistinių paly- 
dovų, jie buvo susitikę su Vilniaus, 
Kauno ir Telšių katalikų dvasiškijos 
atstovais. Nesunku spręsti, ko verti 
yra tokie pasikalbėjimai, kai kiekvie
ną dvasiškių žodį seka “vyresniojo 
brolio” ausys.

ROKIŠKIO PRAMONĖ
Pramonės įmonės koncentruoja

mos Rokiškio pietiniame pakraštyje. 
Baigta statyti vaisių saugykla — šal
dytuvas, atliekami paskutiniai mūriji
mo darbai konservų fabrikui. Darbo 
normas viršija mūrininkai A. Ka
džius, A. Galvydis, betonuotojai J. 
Pariuškis ir V. Puteikis. Baigiamas 
Įruošti žemės ūkio mašinų gamyklos 
antrasis skyrius. Į planus Įtraukta 
nauja pieninė — sūrių gamykla ir 
kombinuotų pašarų fabrikas.

“PAŽANGIEJI” LIETUVOJE
Lietuvoje lankėsi Urugvajaus “pa

žangieji” lietuviai: Petras Sadauskas, 
Jieva Sadauskienė, Stasė Petkevičiū
tė, Michalina Virpšaitė, Paulina Ki- 
seliauskienė, Juozas Apanavičius, 
Emilija Kazlauskienė, Juozas Vit
kauskas, Liucija Revuckienė, Kaziunė 
Kaušienė, Antanas Vėlyyis ir Anta
nas Jankauskas. Pagal komunistinę 
tradiciją, jie buvo priversti parašy
ti bendrą padėkos laišką “Tiesai”. 
Džiaugiasi, kad turėjo progos pailsė
ti Lietuvos kurortuose, pasigrožėti 
Lietuvos laimėjimais. Tačiau dabarti
niame Lietuvos gyvenime jie visdėlto 
radę ir šiokių tokių sunkumų: “Buvo 
sunkumų 
kalbėjo - 
kelerius metus išstatyti naujus mies
tus ir kaimus, bet dar sunkiau per 
tą laiką persiauklėti senosios kartos 
žmogui, įsitikinti socializmo prana
šumu” ...

— apie tai mums atvirai 
yra ir šiandien. Sunku per

AUKSINĖS VESTUVĖS
Auksines vestuves komunistinėje 

dvasioje atšventė “Aleksandrovo” 
kolchozo kolchozininkai Grasilda ir 
Povilas Norkai. Kolchozo automobiliu 
jie buvo nuvežti i Plungės metrika
cijos biurą užregistruoti. /. auksinių 
vestuvių. Ties biuro durimis juos 
pasitiko komunistinis dūdų orkestras. 
Sveikinimo kalbas pasakė vykdomojo 
komiteto pirm, pavad. V. Motuzas, 
kolchozo pirm. K. Mikalauskas, Įteik-

LENTOS IŠ KARELUOS
Užsakė klaipėdiečiai 400 kg. amo

niako, gavo visą toną. Užplanavo 70 
kg. peroksido, atgabenta buvo. 600 
kg. Dar liūdnesnė istorija su miško 
medžiaga. Užsisakė klaipėdiečiai 50 
kub. metrų rąstų statyboms, išsipjo
vė lentas ir jas patenkinti saulės ato
kaitoje džiovina. Staiga atėjo lentos 
iš Karelijos — 300 kubų- išpjautų 
lentų. Statybos kombinatas samdė 
sunkvežimius, darbo neturinčius gais
rininkus vagonams iškrauti, nes už 
lentų neiškrovimą gresia didžiulė pa
bauda. Paskui prasidėjo susirašinėji
mai su Vilniumi, šiaip taip Klaipė
dai pavyko Įtikinti Vilnių, kad lentos 
nereikalingos. Lentas sutiko Vilnius 
atsiimtu Klaipėdos statybos kombi
natas vėl samdė sunkvežimius, gaudė 
gaisrininkus, kol pavyko lentas su
krauti į vagonus. Nereikalingų Kare
lijos lentų operacija kombinatui kai
navo $3.000 rb.

VILNIUJE PRADĖTA FILMUOTI 
komedija “Karas atidedamas iki ryt
dienos”. Turinį parašė I. Rud-Gier- 
cowski, o režisorius yra Kanowicz. 
Toje komedijoje atvaizduojamas “su- 
puvęs” buržuazinis gyvenimas prieš
karinėje Lietuvoje, kurioje nei auto
rius, nei direktorius niekad nebuvo.

SUTARTIS IR J. PALECKIS
SSSR Augščiausios tarybos prezi

diumui ratifikuojant atominių bandy
mų sutabdymo sutartį, žodi tarė ir J. 
Paleckis: “Tarybiniai žmonės nesiste
bėjo, jog saujelė senatorių Jungtinė
se Valstijose visomis jėgomis ir prie
monėmis mėgino sužlugdyti Maskvos 
sutarties ratifikavimą. Tarybinių žmo
nių nestebina ir kaikurių yalstybi- 
nių veikėjų Prancūzijoje ir Bonoje 
pažiūra į sutarti...” Sunku patikė
ti, bet, atrodo, buvęs žurnalistas J. 
Paleckis prisiminė Sov. Sąjungos su 
Lietuva pasirašytas sutartis ir rašalo 
nevertą jų likimą... Apibarė komu
nistinę Kiniją, kad ji nesutinkanti su
tarties pasirašyti, nors socializmas ir 
humanizmas esančios neatskiriamos 
sąvokos.

MIŠKŲ GAISRAI
Į Dzūkijos miškus atvyksta daug 

grybautojų. Dėl jų neatsargumo su 
ugnimi Dzūkiją pradėjo kamuoti miš
kų gaisrai. Didesnių gaisrų turėta 
Merkinės girininkijoje. Liepsnos bu
vo pasiekusios Norulių kaimą, kur 
nepavyko išgelbėti valstybinio ūkio 
darbininkų Jezukevičiaus ir Čapliko 
namų. Iš jų teliko pelenai. Daug gais
rų buvo ir Druskininkų miškuose, čia 
rimtame pavojuje buvo atsidūrę keli 
kaimai. Didžioji grybautojų dalis 
gaisro atveju skuba namo ir atsisako 
padėti gaisrą užgesinti.

ABONENTŲ KNYGA
Telšių miesto ir rajono telefono 

abonentų sąrašą paruošė linksmų 
plaučių vyrukai. Kai šaukiesi greito
sios pagalbos, atsiliepia gyvulių pa
ruošų kontora. Skambini kraštotyros 
muzėjui, atsako karinis komisariatas. 
Kai gandro vizito laukianti moteris 
mėgina susirišti su gimdymo namais, 
patarnauti siūlosi girininkija. Pagal 
šią abonentų knygą, Liaudies teatras 
yra Liaudies teismo žinioje, milici
jos skyriuje esanti Įsteigta milų ap
dirbimo Įmonė ir t.t. —vkst—

Padėka
Didelę padėką reiškiame mūsų namų įkurtuvių rengėjams: p. Ed. 

Gudaičiui, p. S. Stankevičienei, p. Zenaitienei; šeimininkėms, kurios 
tiek daug rūpesčio ir darbo įdėjo visus gardžiai pasotindamos. Visiems 
prisidėjusiems vienokiu ar kitokiu darbu ir visiems dalyviams, paro- 
džiusiems tiek daug draugiškumo. Ypatinga padėka Tėvams pranciš
konams: Tėvui Barnabui, OFM, ir Tėvui Vytautui, OFM. Didelė 
padėka dalyviams iš Hamiltono, St. Catharines ir Niagara Falls. Visos 
šeimos gili padėka visiems už taip brangias dovanas, kurios visada 
primins mums Jūsų didelį draugiškumą.

Stasė, Aloyzas ir Aloyzas Viskontai,
38, Barron St., Welland, Ont.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vaL po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 84)511

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

Be muito
dovanos į Sov. Sąjungą: 

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

Gardaus maisto 
siuntiniai
GREETINGS “R”, viso $36.75

1 sv. degintos kavos, 1 sv. ka* 
kavos, 1 sv. šokolado, 2 sv. vi
rimui alyvos, 2 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, 1 sv. sūrio, 2 sv. rū- 

bekono, 2 sv. rūkyto kum- 
2 sv. džiovintų vaisių.

KOKYBĖS TEKSTI
LĖS. Reikalaukite mūsų pilno są
rašo.

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

GRAMERCY, N.Y.
118 East 28th Street, #906, New York 16, N.Y. • Tel. MU 9-0598

HAMILTON, Ont
PAGERBTUVINES IŠKILMES. 

Mons. J. Tadarausko pagerbtuvės 
paaugštinimo ir 50 metų sukak
ties proga buvo surengtos rugsėjo 
29 d. specialaus komiteto, kuriam 
Eirmininkavo inž. Kšivickas. Iš- 

ilmingas pamaldas laikė pats su
kaktuvininkas, asistuojamas ke
lių kunigų. Pamokslą pasakė 
mons. J. Balkūnas, iškeldamas 
sukaktuvininko nuopelnus orga
nizuojant Hamiltono lietuvių pa
rapiją ir besidarbuojant kitose 
srityse. Per pamaldas giedojo sol. 
V. Verikaičio vad. parapijos cho
ras, o solo — V. žiemelytė ir V. 
Verikaitis. Buvo matyti ateitinin
kų ir skautų vėliavos; visa eilė ku
nigų iš JAV ir Kanados. Po pa
maldų buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Kolumbo vyčių salėje įvyko pa- 
gerbtuvinis banketas, kuriam va
dovavo inž. Kšivickas. Didžiulė 
salė buvo pilnutėlė viešnių bei 
svečių iš vietinio Hamiltono, To
ronto, Niagaros pusiasalio, Čika
gos, Detroito ir kt. Pagrindiniu 
pagerbtuvių banketo kalbėtoju 
buvo ped. Ant. Rinkūnas iš To
ronto; Jis išsamiai nupasakojo

mons. J. Tadarausko biografiją, 
veiklą, būdą ir nuveiktus darbus 
įvairiose srityse. Kalbėjo ir mons. 
J. Balkūnas, iškeldamas lietuvių 
kunigų vaidmenį Lietuvos gyveni
me. Sveikinimo kalbos, kaikurios 
gana ilgos, buvo labai gausios, žo
džiu sveikino gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas, Kunigų Vienyb. var
du T. B. Mikalauskas, OFM, kun. 
prof. Barr-Bogušas, dr. P. Ance- 
vičius, kun. dr. Ign. Urbonas, V. 
Skrihskas (įteikė skautų dovaną 
— liet, stiliaus drožinį), dr. Ant. 
Pacevičius, kun. A. Spurgis, — 
“Draugo” adm., J. Mikšys, Mrs. 
Hyder — radijo komentatorė, ir 
Kl. Prielgauskas. Buvo perskaity
ta ir visa eilė sveikinimų raštu 
bei telegramomis. Visiems nuo
širdžiu žodžiu padėkojo sukaktu
vininkas.
. Meninėje dalyje, kuriai vado
vavo sol. V. Verikaitis, pasirodė 
jaunosios ir jau subrendusios jė
gos. Akordeonu talentingai pa
grojo V. Babecko mokinys Beniu- 
sis, jun., o pianinu — Klevaitė. 
Sol. J. Liustikaitė padainavo dvi 
rinktines dainas, taip pat — sol. 
V. Žiemelytė ir V. Verikaitis. Įdo-

miausi buvo duetai. Ištrauką iš 
St. Šimkaus operos “Išeivis” pa
dainavo sol. J. Liustikaitė ir sol. 
V. Verikaitis; “Oi, berneli vien
turį”,— sol. V. Žiemelytė ir V. 
Verikaitis. Pastarasis duetas bu
vo humoristiškas, ir susilaukė 
daugiausia katučių. Visiem akom- 
ponavo ir bažnyčioj ir salėje iš
tvermingasis muz. St. Gailevičius. 
Iškilmės, prasidėjusios 4 vai. p.p.
baigėsi pakilioj nuotaikoj 
9.30 v.v. Bv.

susi-
19 d.
Visas

4 psi. • Tėviškės Žiburiai 1963. X. 10. Nr. 41 (716)

Lietuviai pasaulyje

WELLAND, Ont
IŠVYKO “PELĖDOS” RED. K. ŽU

KAUSKAS. — Welland lietuvių kolo
nija sumažėjo jau keliom šeimom. 
Anksčiau išvyko: A. Kalvaitis, P. Nei- 
duškevičius, St. Lekavičienė, o dabar 
J. ir K. Žukauskai; visi į JAV, išskyrus 
S. Lekavičienę. K. Žukauskas, baigęs 
braižybos mokyklą, pasiteiravo darbo 
JAV ir gana greitai gavo. J. Žukaus
kienė dirbo Port Colborne ligoninėj 
kaip gail. sesuo. Abu išvyko į Kalifor
niją. Wellande jiedu dalyvavo visuo
meninėj veikloj, - įsteigė tautininkų 
skyrių ir leido bei redagavo humoro 
laikraštį “Pelėdą”, kuris tikru humoru 
nepasižymėjo. Iš parengimų pelno 
remdavo skautų veiklą, šeštad. mokyk
lą, vaikų eglutę, prof. Stp. Kailį ir kt. 
Dalyvavo Bendruomenės veikloj, pri
klausė SLA 72 kuopai. Kor.

VISKANTŲ ĮKURTUVĖS. — Savi
ninkams' Viskantams nieko nežinant 
buvo suruoštos slaptos įkurtuvės rugs. 
21 d. Iš 40 Wellando liet, šeimų susi
rinko 50 asmenų, jų tarpe Tėvai pran
ciškonai — T. Barnabas ir T. Vytautas. 
Ta proga p. Viskantams buvo įteikta 
vertingų dovanų. Rytojaus dieną jie 
visus dalyvius puikiai pavaišino./

Prisimintina, kad p. Viskantai yra 
veikėjai. Vokietijoje jis, kaip muzikas, 
organizavo lietuvių pasirodymus ame
rikiečiams ir kitiems svetimtaučiams.

Iš Vokietijos jie emigravo į Venezuelą, 
kur įsigijo kukurūzams malti malūną 
ir pieninę. Prasidėjus Venezueloje Ku
bos komunistų infiltracijai, p. Viskan
tai numatė, kad ten ateityje gali būti 
nesaugu, ir nutarė persikelti į Kanadą.

Atvykę į Kanadą, jie nusipirko ūkį 
netoli Niagara Falls, bandė verstis 
pieno ūkiu. Patyrę, kad tas verslas nė
ra labai pelningas, pardavė jį ir pirko 
pieninę Smithvillėje. čia ėmė gaminti 
sūrius ir sviestą. Si verslo sritis pasi
rodė nebloga. Pasitaikius progai, nu
pirko Forks Road Creamery, kur per
kėlė mašineriją iš Smithvillės ir pra
plėtė minėtą įmonę.

Dabar jie puikiai verčiasi. Jų gamy
bos sūriai plačiai žinomi ne tik lietu
viams, bet ir svetimtaučiams. Jų gami
namas sviestas visas yra pakeltas į 
pirmą rūšį.

Labai malonu, kad jie, būdami taip 
užsiėmę, nemažai laiko skiria lietuviš
kam darbui. P. Viskantienė ir šiuo lai
ku yra KLB Wellando apyl. valdyboje, 
o p. Viskantas kas sekmadienį eina 
vargoninko pareigas St. Catharines ir 
Wellando lietuvių pamaldose. Jų sū
nus Aloyzas studijuoja inžineriją Ha
miltone ir yra vienas pirmųjų stu
dentų.

Norėtųsi palinkėti p. Viskantams ir 
toliau eiti lietuvišku keliu, o sūnui 
sėkmingai baigti mokslus. Dalyvis

Šiais metais atidėk kiek pinigų 
į šalį, įsigydamas 1963 m. Ka
nados Taupymo Lakštus. Pirk 
įuos banke, kuriame patirsi 
skirtingą žmonių patarnavimą.

TORONTO-DOMINION BANK

ŠALPOS KOMITETAS buvo 
rinkęs pirmo posėdžio rugsėjo 
A. ir Z. Pulianauskų namuose, 
posėdžio laikas buvo skirtas lėšų tel
kimo šaltiniams jieškoti. Numatė pra
vesti metinį lėšų telkimo vajų nuo 
spalių 15 d iki lapkričio 30 dienos. 
Tautiečiai, kviėčiami vajaus talkinin
kais, prašomi neatsisakyti.

Vajaus užbaigimo proga, lapkričio 
30 d., šeštadienį, Knights of Colum
bus salėje, 222 Queenston Rd., rengia
mi šokiai su įdomia menine dalimi. 
Šokiams gros Vyt. Babecko vedamas 
orkestras. Veiks bufetas. Pradžia 7 . 
vai. v. Įėjimas — $1 ir 50 c.; mokslei
viams ir stud. $1. Komitetas prašo 
nuoširdžios paramos vajaus metu, 
kviečia ir laukia gausaus visuomenės 
atsilankymo į parengimus. Tai viskas 
savo broliui bei sesei paremti atsidū- 
rusiems varge. Z. P.

“GATVĖS VAIKAS” atvyksta spa
lio 19 d., šeštadienį. Vaidina Detroito 
dramos teatras. Po vaidinimo šokiai. 
Šalpos Fondo komitetas kviečia visus 
gausiai dalyvauti šiame parengime. 
Vieta: 1406 Barton St., E., pradžia — 
punktualiai 6.30 vai. vak.

ŠALPOS FONDO komitetas renka 
vartotus drabužius, kurie bus persiųs
ti Suvalkų trikampio lietuviams. Jų 
turintieji prašomi atvežti į šias vietas: 
M. Tumaitienė, 164 Stanley Avė., tel. 
JA 9-3207, M. Kežinaitytė, 124 Glad
stone Ave., tel. JA 9-8441; arba pa
skambinkite šiems komiteto nariams, 
ir drabužiai bus paimti iš namų: L. 
Klevas, tel. JA 8-1327; J. Pleinys, tel. 
52 7-4876.

IRENA GARBOŠAITĖ, mokytojavu
si keleris metus Hamiltone ir Toronte 
pradžios mokyklose, grįžo į Hamilto
ną ir McMaster un-te pradėjo studi
juoti kalbas.

MIRĖ a.a. PRANAS GUDINSKAS, 
82 m. amžiaus. Velionis prieš porą 
savaičių, susilpnėjus sveikatai, buvo 
paguldytas Šv. Juozapo ligoninėje. 
Spalio 1 d. sustojo, plakusi širdis. A. 
a. Pranas paliko nuliūdime žmoną 
Oną Patlabaitę - Gudinskienę, ketu
rias dukteris, keturis sūnus, 18 anūkų 
ir vieną proanūkę. Daugeliui žmonių 
dalyvaujant, iškilmingai palaidotas 
šeštadienį, spalio 5 d. iš Aušros Var
tų parapijos Sv. Jono kapinėse. J.P.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 129 sa
vaitėje vėl buvo didžiojo Toronto ženk
le!. 6 torontiškiai lietuviai prisidėjo po 
$100 ir vajaus rezultatą pakėlė iki 
$124.400. Ištvermingasis mūsų visuo
menininkas ir ilgametis lietuviškos ra
dijo programos vedėjas J. R. Simana
vičius įteikė $100 čekį. Stambus Toron
to lietuvis verslininkas ir vienintelis 
Kanadoje tūkstantinių aukų mecena
tas (“Draugo” literatūros premijai ir 
kitiems) .įteikė LN šimtinę. Ilgametis 
prekybininkas J. Beržinskas įnešė irgi 
šimtą dolerių. Po šimtinę pažadėjo P. 
Gečas, V. Launiariavičiūs ir J. Žiūrins- 
kas. Priimkite gerieji Toronto lietu
viai, LN v-bos ir visų narių gražiau
sią padėką!

Atskirą padėką reiškiame P. Gečui 
už suteiktą St. Bakšiui nakvynę ir nuo
širdų priėmimą.

Liet. Namai per rugsėjo mėn. gavo 
$800, neskaitant pažadų. Sk. St.

J A Valstybės
L. VALIUKO LAIŠKĄ ryšium su 

“Life” žurnalo specialiu nr. apie Sov. 
Sąjungą, paskelbė “Life” skaitytojų 
skyriuje. Autorius jame primena, kad 
JAV ' nepripažįsta Pabaltijo okupaci
jos, o 36 senatoriai savo rezoliucijomis 
reikalauja jam laisvės. Redakcija savo 
pastaboje pažymi, kad visdėlto Pabalti
jo valstybės funkcionuoja kaip ir ki
tos 12 sovietinių respublikų, kurios su
daro Sov. Sąjungą. Viename nelietuvio 
laiške sakoma, esą “Life” ne kovoja su 
komunizmu, o jį platina.

JAUNIMO TEISMĄ rengia New Jer
sey LB apygarda spalio 13 d. šv. Tre
jybės parapijos salėje Newarke.

J. MAURUKAS Niujorko vyrų cho- 
rui padovanojo pianiną, kuris bus nau
dojamas repeticijoms. Senasis piani
nas buvo visiškai sulūžęs. Liet, vyrų 
choras geradariui didžiai dėkingas, 
šiam chorui vadovauja muz. V. Balt- 
jušaitis.

VYT. JABLONSKIS, širdies smūgio 
ištiktas, mirė rugsėjo 25 d. Klevelan- 
de, sulaukęs 65 m. amžiaus. Velionis 
yra mūsų kalbininko Jono Jablonskio 
sūnus. Jis buvo baigęs Lietuvos avia
cijos m-los I laidą ir Karo m-los II 
laidą. 1919 m. buvo apdovanotas Plie
no sparnų garbės ženklu ir kt. atžymė- 
jimais. Palaidotas iš Šv. Jurgio par. 
bažnyčios Klevelande rugsėjo 28 d.

R. ŽVINGILIENĖ, 80 m. amžiaus, 
kun. Žvingilio motina, mirė rugsėjo 
25 d., Hillsboro, Wise. Palaidota rugs. 
30 d. šv. Kazimiero kapinėse Čikagoj. 
Į JAV buvo atvykusi prieš 13 metų.

PAULIUS KUNDROTAS, baltimo- 
rietis, senosios kartos lietuvis, mirė 
Bon Secours ligoninėje rugsėjo 16 d. 
Palaidotas Holy Redeemer kapinėse.

KUN. J. KIDYKAS, SJ., buvęs Tėvų 
jėzuitų v-kas išeivijoj, rugsėjo 24 d. 
laivu iš Niujorko išvyko Į Braziliją. 
Jis gyvens Sao Paulo mieste, kur Tė
vai jėzuitai yra Įkūrę lietuviškos sielo
vados centrą. Ten šiuo metu darbuoja
si kun. J. Bružikas, SJ.

STEPONUI GEONITUI, Waterbury, 
Conn., sukako 70 m. amžiaus. Jis yra 
didelis tremtinių, draugas, padėjęs 
daug kam po II D. karo atvykti į Wa
terburi. Sukaktuvininkui pagerbti rug
sėjo 28 d. lietuvių klube buvo sureng
tas pobūvis.

“LAIVO” red. kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC, serga ir dar negali eiti naujų pa
reigų.

KUN. M. URBANAVIČIUS, MIC, 
pavaduos Hamiltono liet, parapijos 
kleboną prel. dr. J. Tadarauską, šį ru
deni išskrendanti Europon.

PETRAS MATEKŪNAS, rašydamas 
apie Zarasus “Drauge”, savo atsimini- 
muose cituoja J. Kardelio, anuometi
nio Zarasų vargoninko, laišką:

“Vizituojant Zarasus vysk. Karevi
čiui, teko jis man su lietuvišku jau 
choru, kuri tada vedžiau, priimti su 
giesmėmis ir dalyvauti delegacijoje, 
kurios tikslas buvo išprašyti iš vysku
po lietuviškas pamaldas. Vyskupas mū
sų paklausė ir gavome vieną sekma
dieni lietuviškai, kitą lenkiškai. Bet 
nebuvo kas vestų pamaldas, o lenkų 
“pravadyrius” tūlas Vrubliauskas, nors 
ir buvo sutikęs, bet lenkuojančiųjų 
pagrasintas atsisakė, ši našta teko man 
su žmona. Rinkau iš kaimų ir miesto 
moteris ir vyrus, ir mokiau juos visų 
bažnytinių maldų ir giesmių, prade
dant rytmetinėmis valandomis (ga- 
dzinkomis) ir baigiant karunka. Po va
landą seka rožančius, paskui visų mi
šių ir aplink bažnyčią ėjimo giedoji-

St. Catharines, Ont
PARAPIJOS ŠVENTĖS PROGRA

MA IR LAIKAS. — Si parapijos šven
tė siekia išvengti visų didesnių paren
gimų ydos — programos užtęsimo. Ga
lutinai paaiškėjus “Dainavos” ansamb
lio programai, atrodo, gali tekti su
trumpinti mūsų vietinę programą, iš
skiriant tautinių šokių pasirodymą. 
Toronto ir Hamiltono tautinių šokių 
grupės yra vistiek maloniai prašomos 
dalyvauti mūsų parapijos šventėje.

Taip pat jau susitarta su KLB tary
ba, jog šeštadienio popietinė sesija — 
paskaita baigsis bent pusę valandos 
prieš koncertą, nes programa bus pra
dėta tvirtai punktualiai 6 vai. vakaro. 
Po gen. konsulo dr. J. žmuidzino įva
dinio žodžio jokių kalbų nebus nei lie
tuvių nei anglų kalba.

Tuo būdu siekiama atsistoti visų 
pageidaujamuose rėmuose. Tikėkimės, 
tikrai pasiseks.

Šventei rengti komitetas
SUSIRINKIMAS. — KLB St. Catha- 

rines ąpyl. valdyba spalio 27 d., 11 vai. 
Tėvų pranciškonų salėje šaukia metinį 
narių susirinkimą. Darbotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Pirmininko rinkimas.
3. Praeito s-mo protokolo skaitymas.
4. Valdybos pranešimas.

5. Iždininko pranešimas.
6. šalpos k-to pranešimas.
7. Revizijos k-to pranešimas.
8. Valdybos rinkimas.
9. Revizijos k-to rinkimas.

10. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.
Nesusidarius kvorumui, už valandos 

šaukiamas antras susirinkimas, kuris 
skaitysis teisėtu. B-nės valdyba

VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS.—Spa
lio 20 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Jono 
Lelevičiaus bute, 18 Elberta St., St. 
Catharines, Ont., šiuo metu nepaprasto 
istorinio įvykio informavimui ir disku
sijoms šaukiamas VKLS-gos skyriaus 
narių susirinkimas. Kartu bus aptarti 
ir vietos tolimesni veiklos užplanavi- 
mai. Skyriaus valdyba

SUDBURY, Ont.
PASKYRĖ STIPENDIJAS. — INCO 

įmonės vadovybė šiemet paskyrė 8 
stipendijas po $5000 metams savo dar
bininkų vaikams. Stipendijos paskirtos 
4 metų studijoms un-tuose. Be to, įvai
rioms išlaidoms tie stipendininkai kas
met gaus po $300 ir dar $500 su stu
dijomis susijusioms reikalams.

NAUJAI ATIDARYTA
f

lietuviška stalių dirbtuvė

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

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

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

mai ir mišios. Ekstra nuvykau į Kauną 
gaidų ir, atsivežęs Naujalio giesmyną 
ir kažkokias lotyniškas mišias, išmo
kiau chorą giedoti. O gi per metus 
maldos keičiasi pagal sezoną, tai teko 
mokyti ir Kalėdų, ir Gavėnios, ir Ve
lykų giesmes ir maldas, teko vesti 
“stacijas”. Tai būdavo taip, kad, išėję 
su žmona iš ryto anksti, namo sugrįž
davome tiktai vėlai vakare, jau po 
mišparų ir paskutinės karunkos...”

SEPTYNIOS RAUDONOS IR VIE- 
NAS PUSRAUDONIS iš Bostono ir 
apylinkių šią vasarą lankėsi okup. Lie
tuvoj. Jos pasakoja, kaip sočiai ir 
linksmai dabar gyvena žmonės Lietu
voje ir kaip visur gražiai juos priėmė. 
Net vienos brolis, po dešimties metų 
grįžęs iš Sibiro, taip pat esąs bolševikų 
tarpe labai “patenkintas”. Jos dar ke
tina važiuoti į 1965 m. pavergtoje Lie
tuvoje ruošiamą dainų šventę. Taip 
atrodo gyvenimas dabartinėje Lietuvo
je, žiūrint į jį pro raudonus akinius...

J. CICĖNAS savo atostoginių eks- '• 
kursijų užrašuose primena vokiečių 
okupaciją Vilniuje. Esą, nacis niršta 
Vilniaus geležinkelio stotyje. Mat, kaž
kas nukniaukė jo lagaminuką. Ir guo
džia jį geležinkelio tarnautojas: “Tau 
dar netaip blogai. Ana, aš buvau Rei
che. Lagaminą palikau stoties apsau
gos skyriuje. Grįžtu iš miesto, ir — 
nei lagamino, nei stoties...”

J. STUKAS praneša, kad pasauli
nės parodos komisaras Robert Moses 
leido lietuviams pastatyti kryžių, ku
ris paliks ir po parodos naujai pada
rytame parke.

Argentina
ARGENTINOJE pradėjo veikti ant

roji lietuviška radijo valandėlė šešta
dieniais. Ją suorganizavo jaunimas. 
“Lietuvos Aidų” valandėlė veikia jau 
16 metų. Jai vadovauja S. Juknevičius.

KAZIMIERAS IR JADVYGA ČE- 
KAI su 17 metų dukra Marta pr. mė
nesį sugrįžo iš Lietuvos Į Argentiną ir 
apsigyveno pas savo gimines Račius — 
Buenos Airėse.

JUOZAS KLIMAVIČIUS su dukrele 
taip pat atvyko iš Lietuvos, kur dar 
pasiliko žmona ir brolis. Visi kartu ne
galėję atvykti dėl lėšų stokos ir forma
lumų. Pakliuvus į raudonąjį rojų, ne
lengva ištrūkti...

PROF. VYT. STAUGAITIS, 5 mėn. 
išbuvęs Kanadoje tarnybos reikalais ir 
ta proga aplankęs savo brolį, grįžo į 
Argentiną.

D. PRASAUSKAS iš Argentinos iš
vyko nuolatiniam apsigyvenimui į Či
kagą, JAV, ir apsistojo pas savo dėdę 
kun. St. Santarą.

N. SKLEREVIČIUTĖ, žaidžianti Ar- 
gentinos moterų krepšinio rinktinėje,, 
pr. metais įmetusi daugiausia sviedi
nių į krepšį, yra laimėjusi daug pre
mijų tarptautinėse žaidynėse Brazili
joje, Čilėje, Paragvajuje ir Urugvaju
je. Ateinančiais metais kovo mėn. ji 
su Argentinos rinktine vyksta į tarp
tautines krepšinio rungtynes Peru 
sostinėj Limoj.

Australija
MELBOURNO LIETUVIŲ MOKYK- 

LA yra didžiausia lituanistinė mokykla 
visoje Australijoje, šiuo metu joje mo
kosi 164 vaikai, o pati mokykla jau 
veikia dešimtuosius metus. Jos stei
gėjas — kun. P. Vaseris.

Italija
PREL. V. MINCEVIČIUS paskirtas 

vadovauti Vatikano paviljonui 1964 m. 
pasaulinėje parodoje Niujorke.

KUN. DR. J. BULAITIS, baigęs Va
tikano popiežiškoj akademijoj diplo
matinę teisę, išvyko Korėjon dirbti 
apaštališkoje delegatūroje.

Vokietija
SCHWETZIGENO LIET. ŠAULIŲ 

KLUBAS laimėjo didelio kalibro pis
toletų varžybose n vietą. I vieta teko 
Miuncheno policijos šaulių klubui.

PER VISĄ VASARIO 16 GIMNAZI
JOS gyvavimo laiką brandos atestatus 
yra gavę lygiai 50 lietuvių jaunuolių. 
Jų dalis studijuoja Europos universi
tetuose, dalis emigravo į užsieni, ir 
kaikurie jų gražiai reiškiasi lietuviš
koje veikloje. Pvz. galima paminėti 
vieną iš “Ateities” žurnalo redaktorių 
Rimvydą Šležą ir doktorantą PLB Vo
kietijos kr. tarybos narį Vilių Lenertą.

MEMMINGENE buvo iškilmingai 
minėta “Tėvynės Diena”, rengta vo
kiečių tremtinių sąjungos. Dalyvavo ir 
pabaltiečiai. S-gos pirm. K. Foraita 
nuoširdžiai pasveikino pirmą kartą 
dalyvaujančius lietuvius, latvius ir es
tus. Tos dienos kalbėtojas, Sudetų 
poetas S. Skalitzky, pabrėžė: “Netu
rim leisti, kad busimoji karta kada 
nors prikaišiotų, kad šių dienų žmo
nės pasidavė raidos nešami. Mums 
priklauso tokia pat apsisprendimo tei
sė, kokia dabar teikiama Afrikos tau
toms.”

Meninėje dalyje šalia .vokiečių pasi
rodė ir lietuviai. Memmingeno lietu
vių jaunimo šokėjai pašoko tris tau
tinius šokius. Vokiečių dienraštis 
“Memminger Zeitung”, plačiai apra
šydamas minėjimą, lietuvių šokius pa
vadino Žaviais. Paruošė Pr. Al.

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

perkėlė
Į naujas patalpas — 

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

Įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

; • *
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KANADOS LIETUVIŲ REIKALAI 
JUNGTINIAME POSĖDYJE

Paskutinis prieš KLB krašto ta
rybos suvažiavimą valdybos posė
dis Montrealyje svarstė visa eilę 
problemų, nes į posėdį atsilankė 
visa Kultūros Fondo valdyba ir 
praplėtė dienotvarkę; be to, svar
bią vietą užėmė Windsoro apylin
kės nesklandumai.

KF pirm. dr. H. Nagini pasisa
kius apie KF veiklą, paaiškėjo, 
kad šiemet rudenį KF projektuo
tos Mokytojų dienos, kurioms jau 
buvo pasiruošta, neįvyks, ir nu
keliamos arba į pavasarį, arba į 
kalėdinių pertraukų laiką. Pirm 
jų kiti KF nariai išryškino labai 
svarbius ir gražius sumanymus ir 
veiklos planus, kurie apima bend
rą kultūrinę bei švietimo sritis ir 
specialiai jaunimo problemas. Kr. 
v-ba KF planams pritarė.

KF ir politinis komitetas kėlė 
mintį, kad reikia rasti lėšų in
spekcijai ar vizitams į apylinkes; 
tai numatyta ir kr. v-bos siūlomo
je sekančių metų sąmatoje. '

šalpos Fondo pranešimą pada
rė skyr. vadovas J. Adomaitis.

Politinio komiteto statutas per
skaitytas ir padaryta kaikurių pa
stabų. Jo projektas KLB kr. tary
bos suvažiavimui bus pateiktas 
svarstyti ir priimti.

Ižd. Pr. Rudinskas pateikė se
kantiems metams sąmatą, kuri 
bus pasiūlyta KLB kr. tarybai.

Plačiau sustota prie Windsoro 
apyl.- vykstančių nesklandumų. 
Perskaityti abiejų pusių laiškai 
ir biuleteniai. Visa tai duoda aiš
kų vaizdą. Kaip matyti iš protoko
lų, rimto pagrindo šaukti nepa

prastą apylinkės susirinkimą ne
buvo. Bet prileidus, kad likusiai 
trijų asmenų ąpyl. valdybai papil
dyti pageidavimų buvo, tai rugsė
jo 29 d. specialus susirinkimas, 
sušauktas revizijos komisijos rei
kalavimu, buvo teisėtas. Tačiau 
pagal KLB statutą jis galėjo 
svarstyti tiktai tuos klausimus, 
kurie buvo įrašyti darbotvarkėn, 
ne daugiau. Tuo tarpu susirinki
mas, sulaužęs statutą, susidarė 
darbotvarkę, kurios neturėjo tei
sės svarstyti.

Kadangi susirinkimas buvo ne
teisėtai vedamas, tai jis negali tu
rėti teisėtų pasekmių. Todėl kraš
to valdyba nutarė: 1963 m. rug
sėjo 29 d. įvykusį Windsoro apyl. 
susirinkimą laikyti neteisėtu ir 
buvusią valdybą įpareigoti baigti 
savo kadenciją su visomis parei
gomis ir atsakomybe, o visus 
Windsoro apylinkės lietuvius pra
šyti laikytis KLB statuto tvarkos 
irz ruoštis visuotiniam apylinkės 
susirinkimui, kai ateis laikas.

Be ko kita, KLB kr. valdyba 
rado, kad baigiamosios apylinkės 
valdybos biuletenio pastabos ne
tinkamos, norint visų gero sugy
venimo.

KLB krašto valdybos pirminin
kas sesijos pranešime turės aptar
ti Windsoro apylinkės nesklandu
mus, nors tai yra labai nemalonu.

KLB krašto valdyba buvo su
stojusi ir ties 1967 m. Montrealy
je įvykstančia pasauline paroda 
ir sii tuo siejama Lietuvių Diena, 
kuri tais metais prasminga rengti 
ne kur kitur, bet Montrealyje.

KLB KV Informacija

Min. pirm. L. B. Pearson buvo 
pagerbtas žydų Klevelande ir 
jam buvo įteikta premija kaip 
pasidarbavusiam visuomeninėje 
srityje. Pearsoną pristatant bu
vo pasakyta, kad jis yra pasekė
jas tokių socialinės aplinkos for
muotojų, kaip: Darvinas, Mark
sas, Freud ir Einšteinas. Pėar- 
sonas viešai paręiškė nenorįs bū
ti siejamas su Marksu ir Markso 
vietoje turėtų būti paminėtas 
popiežius Jonas XXIII.

Pragyvenimo išlaidos Kanado
je kyla. Rugpjūčio pabaigoje 
kainų indeksas pakilo iki 134 
tašku (1949 m. kainas skaitant 
190 taškų). Kyla ypač maisto ir 
drabužių kainos. •

Nepakankamas kitų kalbų mo
kėjimas yra stabdis kanadiečių 
ekonomistam sekti kitų kraštų 
moderniškus metodus. Tokios iš
vados priėjo Europoje lankęsi 
ekonomistai. Kai visi Europos 
ekonomistai kalba keliom kal
bom, kanadiečiai dažniausia var
toja tik anglų kalbą.
• Eskimų klausimas kelia prob
lemų Kanados vyriausybei. Dau
giausia eskimų gyvena pačioje 
šiaurėje, Yukon teritorijoje. 
Ten jų yra virš 12.000 ir fed. 
valdžia 1961 m. pastatė jiems 
miestą, kurį pavadino Inuvik. 
Kaip visur, taip ir ten geriau
siuose namuose gyvena baltieji, 
daugiausia valdžios tarnautojai. 
Rasinis skirtumas ypatingai jau
čiamas. Kanados eskimų mirtin
gumas yra didelis ir jų amžiaus 
vidurkis tėra 29 metai, lygiai, 
kaip ir kom. Kinijoje. Vyriausy
bei kiekvienas eskimas kainuo
ja $500 metams.

Kas naujo Kanadoje?
Br. Kolumbijos rinkimus vėl 

laimėjo kreditistų partija. Prem
jeras W. Bennett jau perrenka
mas penktą kartą.

Kanados parlamentas vėl pra
dėjo darbą rugsėjo 30 d. Vienu 
pirmųjų klausimų buvo pensijų 
pakėlimas iki $75 mėn. Suskilu
sios kreditistų partijos atstovai 
buvo prisisegę ženklelius prie 
atlapo: Thompson© grupė — bal
tus, Caouette pasekėjai—-žalius. 
Kadangi partijų vadai, turį ne
mažiau 12 atstovų parlamente, 
gauna $4000 daugiau, tai Caou
ette to pakėlimo irgi reikalauja.

Kvebeko provincijoje iškyla 
nauja politinė asmenybė, tai bu
vęs Montrealio biržos pirm. Eric 
Kierans. Jis yra Kvebeko prov. 
finansų ministeris ir parlamento 
narys. Kierans yra airių kilmės, 
laisvai vartoja abi kalbas ir yra 
žinomas ekonomistas, finansų ži
novas, niekada nebijąs atvirai 
pasisakyti, šiuo metu jis perspė
ja angliškąją Kanadą, kad dau
giau dėmesio kreiptų Kvebeko 
Brovincijai, nes be Kvebeko su- 
yrėtų visa angliškoji Kanada. 

Kartu jis perspėja ir Kvebeką, 
kad nesibijotų reformų ir neat
siliktų nuo gyvenimo.

Kanados valstybė gimė Char
lottetown, Prince Edward Island 
provincijoje. Ten buvo pasirašy
tas vadinamas “Confederation 
Act”, kuriuo Kanada iš koloni- 
josr tapo dominija. Kanados 
šimtmečiui paminėti nutarta

Charlottetown pastatyti 6 mil. 
paminklinį pastatą.

Kanados pagalba užsieniui 
dažnai yra kritikuojama tarptau
tiniuose sluogsniuose. Net Ita
lija skiria daugiau vargingiem 
kraštam, negu Kanada. Uzs. r. 
min. P. Martin pareiškė, kad Ka
nada peržiūrės užs. pagalbos 
programą ir ją padidins.

Kanadiečiai gyvena skolose ir 
dažnai dėl to visiškai nesirūpina 
— pastebi ekonomistai. Kai šei
mos galva netenka darbo, tai vi
sa šeima tampa našta vyriausy
bei. Pagal statistikos duomenis, 
šiuo metu kanadiečiai turi $4 
bil. skolų bankams, krautuvėms 
ir finansų b-vėms. Čia neįeina 
nekilnojamo turto paskolos.

Naujieji ateiviai keičia mies
tų veidą. Toronte atidaryta daug 
europietiško stiliaus kavinių ir 
vasaros metu daugėja vadinamų 
“sidewalks cafes”. Daugumas tų 
kavinių yra be alkoholinių gė
ralų.

Kanados ekonominis gyveni
mas žymiai pagyvėjo pasirašius 
kviečių pardavimo sutartį su so
vietais. Daugumos šėrų kaina 
pakilo 7-8 taškais.

Nauj. demokratų partijos va
das T. C. Douglas pareiškė, kad 
ateinančioje parlamento sesijo
je nebepalaikys L. B. Pearsono 
ir kels nepasitikėjimo klausimą 
dėl atominių ginklų įsileidimo 
Kanadon.

Lietuvių studentų žinios
NAUJI STUDENTAI — I Toronto 

un-tą {stojo: L Balčiūnaitė — tanu- 
nitarinį fakultetą, G. Skrinskas — fi
zikos, Z. šlekytė — chemijos, H. Ste
ponaitis — chemijos. I mokytoją kole
giją: A. Sapijonytė, D. Mockutė, Kaz
lauskaitė. Šiemet baigęs Humberside 
gimnaziją V. Janulevičius gavo sporto 
organizaciją stipendiją studijuoti JAV.

TORONTIŠKIAI IR IS KITUR AT
VYKĘ studentai kviečiami duoti “TŽ” 
žinią apie save, paskambinant telefo
nu arba raštu. Visi atvykite j studen
tą būstinę sekmadieniais apie 12 vai

STUDENTAI, RAŠYKITE! — Ka
nados un-tuose yra po keletą ir dau
giau lietuvių studentą. Visiems {do
mu žinoti, kas, kur ir ką veikia. Todėl 
visi rašykite { savo skyrių “TŽ”. Kiek
vienas įvykis iš studentą gyvenimo 
studentams {domus. Kas valdo plunks
ną ir dar studijuoja, ypač žurnalisti
ką ar literatūrą, turės progą pasireikš
ti praktikos darbuose.

TORONTO UN-TO STUDENTŲ AT
STOVYBIŲ leidžiamas laikraštis "The 
Varsity” jau pradėjo eiti po vasaros 
atostogų. Vyr. redaktoriumi pasirašo 
D. Drushka.

MASSEY FONDAS pastatė Toron- 
to un-to studentams bendrabutį, ku
riame bus vietų 75 studentams.

TORONTO UN-TO STUDENTŲ AT
STOVYBĖ paskelbė protesto streiką 
prieš knygyno imamas augštas kainas 
už mokslo knygas. Keli šimtai studen
tų su plakatais demonstravo ir reika
lavo kainas sumažinti. Studentų atsto
vai veda derybas su knygyno admi
nistracija. Kaip “Varsity” rašo, un-tų 
knygynai darą perdidelį pelną, nes jų 
rankose mokslo knygų pardavimo mo
nopolis.

TORONTO LIETUVIŲ STUDENTŲ 
“INITIUM SEMESTRI” rengiamas š{ 
penktadienį, spalio 14 A, Iv. Jono Kr. 
salėje, 8 v.y. (Too būdu, pagal studen
tų papročius, bus pradėti nauji mokslo 
metai). Visi kviečiami dalyvauti, ypač 
naujieji studentaL

LIET. STUDENTŲ EKSKURSIJA į 
Stratfordą, kur vaidinami Šekspyro 
veikalai, puikiai pavyko. Iš Toronto 
buvo apie 20 studentą iš kitur po ke
lis: iš Hamiltono, Detroito, Clevelan- 
do, Ročesterio ir Čikagos —• iš viso 
57. Vieni važiavo automobiliais, kiti 
autobusais. Po vaidinimo buvo bendras 
pobūvis viešbutyje — šokiai ir susi
pažinimas.

* * \

ONTARIO UN-TŲ PREZIDENTAI 
įteikė memorandumą Ontario prov. 
valdžiai, kad būtų steigiamos techni
kos ir amatų kolegijos mokiniams su 
12 skyrių pažymėjimais — jaunuo
liams ir suaugusiems. Tose mokyklo
se turėtų būti dėstomi technologijos 
ir humanistiniai dalykai. Esą daug 
jaunuolių netinka un-tų mokslui, bet 
yra geri technikų profesijoms. Be to, 
reikia jiems duoti daugiau bendro iš
silavinimo, kurio nepakankamai gau
na gimnazijose; pataria įvesti pran
cūzų kalbą visose gimnazijose nuo I 
klasės.

HAMILTONE sėkmingai baigė Lo
retto Academy dvi lietuvaitės: Birutė 
Kybartaitė ir Teresė Tumaitytė. P. Ky
bartai ta proga savo namuose dukre
lei Birutei suruošė vaišes. Buvo daug 
svečių. Sveikinimo žodį tarė: mons. dr. 
J. Tadarauskas, Hamiltono šeštad. mo
kyklos ved. J. Mikšys ir kt.

Skaitytojai pasisako
TIKTAI TIESIU KELIU

“T. ž.” 1963 m. rugsėjo 5 d. nr. 36 
paskelbtas pranešimas “Įsijungė į VLI 
Ką”, kuriame sakoma, kad “Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis, kaip lietuvių na
cionalistų partijos tąsa išeivijoje .. 
įsijungė į VLIKą.

Ta proga p. P. Stravinskas “T. ž.” 
1963 m. rugsėjo 19 d. nr. 38 straips
nyje “Tiesiu keliu”, be kitų teiginių, 
yra įrašęs ir tokį: “Pirmiausia, kad 
LAS ateina į VLIKą ne kaip kokia 
visai nauja politinė grupė, o kaip Lie
tuvių Nacionalistų Partijos tęsinys iš
eivijoje. Vadinasi, į VLIKą grįžta 
1946 m. per nesusipratimą pašalintoji 
LNP, atgavusi savo teises ir vardą. 
Toji LNP, kaip žinome; Buvo viena iš 
VLIKo steigėjų”. ,

Pabrėžiama dar, kad VLIKo pirmi
ninkas pasveikino LAS — naująjį 
VLIKo narį.

Pagal 1946 m. veikusio VLIKo sta
tuto 3-jį paragrafą VLIKo pertvarky
mas ir naujų grupių priėmimas ar esa
mųjų išjungimas priklausė VLIKą su
darančių grupių susitarimui. Tais me
tais (1946 m. pradžioje) VLIKą suda
rančiųjų grupių susitarimu L. Nacio
nalistų Partija iš VLIKo buvo išjung
ta (nei viena grupė nepasisakė prieš 
išjungimą). Taigi LNP iš VLIKo iš
jungimo faktas yra aiškus ir neginčy
tinas.

Pagal VLIKo statuto, veikiančio nuo 
1956 m. birželio 24 d., paragrafą 3: 
“Nauja grupė į VLIKą priimama arba 
esama išjungiama nemažiau kaip % vi
sų VLIKo narių balsų dauguma.

Savo valia iš VLIKo pasitraukusiai 
grupei grįžti į VLIKą tereikia raštiš
ko pareiškimo VLIKo pirmininkui” 
(yra 27 VLIKo nariai).

Kurios grupės savo valia iš VLIKo 
yra pasitraukusios ir iki šiol į jį ne
grįžusios, visiems gerai žinoma, taip 
pat žinome, kad jų tarpe LNP nėra. 
Todėl jos raštiško pareiškimo VLIKo 
pirmininkui būti grąžintai į VLIKą ne
pakanka. Nepakanka dėlto, kad ji ne 
savo valia iš VLIKo pasitraukė, bet 
VLIKą sudarančiųjų grupių susitarimo 
iŠ VLIKo buvo ir tebėra išjungta.

P. P. Stravinskas taria, kad LAS 
ateina į VLIKą ne kaip nauja grupė, 
o kaip lietuvių nacionalistų partijos 

Taip gesinami miškų gaisrai Kanadoj. Vasaros metu jie būna gau
sūs ir dideli. Lėktuvai nusileidžia ant ežero ir pripildo savo tan
kus vandens. Nuotr. Globe a. Mail

tęsinys išeivijoje — grąžinta į VLIKą 
1946 m. per nesusipratimą pašalinto
ji LNP, atgavusi teises ir vardą.

Nei VLIKą sudarančios grupės, nei 
politinių grupių (vlikinių ir ne vilki
nių) atstovų pasitarimas, įvykęs Niu
jorke 1963 m. birželio 22 d., nei pats 
VLIKas nėra konstatavę, kad 1946 m. 
vieningas VLIKą sudarančių grupių 
susitarimas L. Nacionalistų Partiją iš 
VLIKo išjungti būtų buvęs per nesu
sipratimą padarytas. Toks klausimas 
šiose institucijose iki šiol nebuvo nei 
keliamas, nei svarstomas.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis VLIKui 
yra nauja organizacija, kuri gali būti 
VLIKan įjungta % visų VLIKo narių 
balsų dauguma, kaip to reikalauja 
VLIKo statutas.

Apsijungimo-vienybės reikalas yra 
didelis dalykas, jo siektina tiktai tie
siu keliu, o pats tiesiausias kelias yra 
dalykus vadinti tikraisiais vardais ir 
nedaryti asmeninės nuožiūros sprendi
mų tais klausimais, kuriems spręsti 
reikalinga kolektyvo nuomonė ir net 
jo narių kvalifikuotos daugumos pasi
sakymas. Tokios procedūros laikytis 
reikalauja paties VLIKo orumas:

Pranas Vainauskas 
1963 m. rugsėjo 22 d.

KODĖL NEBUVO STOVYKLOS?
Š. m. “TŽ” nr. 37, “Skaitytojai pa

sisako” skyriuje, p. K., iškreipdamas 
ankstyvesnių Sudburio LB v-bos pa
aiškinimų mintį, straipsnelyje “Kodėl 
nebuvo stovyklos” rašo: “Pernai apie 
vaikų stovyklavimą buvo daug rašoma 
spaudoje, o šiemet'apie Sudburio lie
tuvių vaikų stovyklos reikalus nebuvo 
nei užsiminta. Jei iš Sudburio taip 
gausiai rašoma apie visokius nugeri- 
mus bei kitas pramogas, tai vertėtų 
parašyti ir apie kolonijos principinius 
reikalus, o vaikų stovyklavimas ir yra 
principinis reikalas.”

LB v-ba nei apie nugėrimus, nei 
abstinenciją ir kitus privačius ar ben
druomeninius reikalus, dar vykdymo 
stadijoje, neranda reikalo aprašinėti 
spaudoje, nes tą reikalą atlieka vieti
niai spaudos korespondentai, kurių 
tarpe mūsų visuomenė pastebėjo ir 
slapyvardžiais pasirašinėjantį p. K., 
kuris pirmas pradėjo rašyti apie jauni

mo stovyklą. Ar nebūtų geriau ir gra
žiau, jei p. K. tikslias ir patikrintas 
žinutes apie stovyklos reikalų stovį 
dar pavasarį būtų parašęs į lietuviš
ką spaudą? Tuo būdu atpultų reikalas 
kaltinti kitus.

“Valdyba sako, kad patarimas sto
vyklos reikalu yra pervėlus. Patari
mų jai buvo duota jau pernai, bet į 
tuos patarimus nekreipė dėmesio.” 
Kodėl pernai, t.y. 1962 m., valdyba į 
p. K. patarimus nekreipė dėmesio — 
ne mūsų reikalas tai spręsti; matyt, 
rado netinkamus bendruomeniniame 
gyvenime. Tų “idealių” patarimų da
bartinė valdyba nežinojo, nes ji parei
gas perėmė tik 1963 m. sausio mėn. 
pabaigoje, todėl p. K. neturėtų jos 
taip-sunkiai ir “kaltinti”.

“Kai pernai buvo suruošta vaikų 
grupei dviejų savaičių stovykla nemo
kamai, stovyklautojų buvo daug. Kai 
šiemet valdyba nustatė stovyklavimo 
mokestį — stovyklautojų nėra... ver
tėtų sekti didesnes lietuvių kolonijas, 
kur vaikų stovyklavimas pravedamas 
be kraštutinumų. Wasagos Gerojo Ga
nytojo stovykloje vieno vaiko stovyk
lavimo mokestis vienai savaitei $12.00. 
Sudburyje gi vienais metais stovykla
vimas nemokamas, o kitais metais vie
nam vaikui tik už savaitę reikia mokė
ti $25.00.” Kiekviena bendruomenė 
ar organizacija, kuri rūpinasi jaunimo 
ar savo narių stovykliniais reikalais, 
nori, kad tas darbas būtų kuo geriau
siai atliktas, bet pirmiausia atsižvelgia 
į savo turimus ir gausimus išteklius. 
Maža, neturtinga kolonija ar organi
zacija negali prilygti kitoms didelėms, 
turinčioms nuosavas stovyklavietes, va
sarnamius ir daug jaunimo; todėl no
rint ar ne kartais tenka pažiūrėti į 
realybę ir skaitytis su kraštutinumais.

Kad buvusi “TŽ” žinutė Sudburio 
lietuvių jaunimo stovyklos reikalais 
nebeklaidintų mūsų bendruomenės ir 
paties autoriaus p. K., norime dar kar
tą pranešti:

LB v-ba dar 1963 m. pavasarį buvo 
išnuomojusi IDO (Imperial Daughters 
Organization) vasarvietę, kuri yra 26 
mylios nuo Sudburio, prie Long ežero, 
labai tinkamoje ir gražioje vietoje. 
Galėja sutalpinti daugiau kaip 40 sto
vyklautojų, išskyrus aptarnaujantį per
sonalą. Savaitinis mokestis buvo nu
statytas toks: 1 vaikas iš šeimos — 
$12.00, 2 vaikai iš šeimos — $20.00 ir 
3 vaikai iš šeimos ar daugiau — $24.

Kaip matome, stovyklavimui kainos 
nustatytos labai žemos ir visiems pri
einamos, bet iš kur p. K. surado, kad 
vaikui savaitinis mokestis buvo nusta
tytas $25.00, taip mums ir vėl neaišku.

Dėl stovyklos buvo asmeniškai atsi
klausta jaunimo tėvų, bet atsiradus 
mažam skaičiui norinčių dalyvauti ir 
nesusidarius užtenkamai lėšų, nors ir 
su apgailestavimu, nuo stovyklos at
sisakyta.

Nebenorėdami bereikalingais gin
čais, sukeltais p. K. neteisingos žinu
tės, naudoti “TŽ” laikraščio skilčių, 
davę mūsų paaiškinimus ir kartu at
sakymą p. K., iš mūsų pusės reikalą 
skaitome baigtu.

“Tž” redaktoriui už kantrybę ir lei
dimą mums pasinaudoti spaudos patar
navimais nuoširdžiai dėkojame.

Sudburio LB apylinkės valdyba
Red. pastaba. Iš apylinkės valdybos 

ir p. K. pasikeitimo nuomonėmis ma
tyti, kad kolonijoj yra nuoširdaus su
sirūpinimo jaunimo vasaros stovykla. 
Galbūt šis viešas reikalo iškėlimas pa
žadins gyvesnį tėvų pritarimą organi
zuoti tokią stovyklą ateityje ir pajieš- 
koti naujų būdų šiai problemai išspręs
ti. Manome, kad iš ikišiol paskelbtų 
pareiškimų stovyklos reikalas bus pa
kankamai išsiaiškintas, o jei dar liko 
diskutuotinų dalykų, galima juos de
taliau išsiaiškinti vietoje.

LENGVA PIRKTI
Jūs galite pirkti Kanados Taupymo 
Lakštus grynais ar mokėdami da
limis. Pirkite ir taupykite, atskai- 
tydami iš algos, bankuose, ar pas 
investavimų atstovus, šėrų agen
tus, trestų ar paskolų kompanijo
se. Jie gaunami paskiromis sumo
mis: $50, $100, $500, $1.000, ir 
$5.000 iki $10.000 nustatytos as-

PAVERČIAMI 
GRYNAIS

Jūs galite Kanados Taupymo Lakš
tus betkada paversti grynais pilno
je sumoje ir dar gauti palūkanas. 
Kada pinigai jums reikalingi, už
pildykite lakštų išpirkimo formą ir 
pristatykite bankui. Jūs gausite pi

mentui sumos. Jie tinka kiekvie- nigus tuoj pat. Kanados Taupymo 
nai kišenei. Lakštai geresni negu gryni pinigai.

CANADA SAVINGS BONDS/63

GERA LAIKYTI
Jūs gaunate Kanados Taupymo 
Lakštų palūkanas kiekvienų metų 
lapkričio 1 d. — 4!^% už pirmuo
sius 2 metus; 5% už sekančius 6 
metus; ir 5^4% už likusius 4 me
tus, gaudami 5.03% vidurkį palū
kanų, suėjus pilnam terminui. Lai
ke 12 metų $100 lakštai bus verti 
$160.

CSB-15
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JAV dienraščiai P. Amerikos 
gyventojus paprastai vadina “lo
tynais”. Kai “Chicago Tribune” 
rašo, kad Vašingtone ruošiamas 
lotynams pagalbos planas, žino
me, kad turima galvoje ne Itali
ja, ne Prancūzija ir netgi ne Is
panija ar Portugalija, o Pietų 
Amerikos resublikos. Argi tų res
publikų gyventojai iš tikro yra 
lotynai? Daug daugiau yra loty
niškas New Orleans nei Peru 
Kusko ar betkuris Ekvadoro ar 
Meksikos miestas. Jeigu gi laiky
ti lotynais italų palikuonis JAV, 
jų skaičius prašoka nevienos P. 
Amerikos respublikos gyventojų 
skaičių.

Nesusipratimas, visą laiką ly- 
dįs Amerikos vardą, neturi pana
šumo jokioje kitoje pasaulio da
lyje. Per tris šimtus metų ispa
nai užsispyrę nevartoti Ameri
kos vardo, ją vadino “Vakarų In- 
dijomis”. Naujojo pasaulio gy
ventojai buvo pavadinti “indė
nais” todėl, kad Kolumbas buvo 
įsitikinęs esąs atradęs Azijos In
diją. Kai pagaliau buvo supras
ta, kad naujai atrastoji žemė yra 
naujas kontinentas, jau nebebu
vo patogu ar nebenorėta pakeisti 
jo vardą. Kolumbas mirė įsitiki
nęs, kad atvyko į Japoniją ir kad 
Karibų jūros salos esančios japo
nų salynas.

Tą apsirikimą eilę metų dar la
biau sukomplikavo naujos vals
tybės steigėjai — nepavadino jos 
tikriniu vardu ir tuo būdu Jung
tinės Valstybės yra vienintelė pa
saulio šalis neturinti tikrinio var
do. “Jungtinės Valstybės” tereiš
kia federaciją, sąjungą ir pan. 
Šiaurės Amerikos Jungtinės Vals
tybės nėra vienintelės Ameriko
je. Yra dar Meksikos Jungtinės 
Valstybės, Venezuelos J. V. ir 
Brazilijos J. V. Tačiau Brazilija 
yra Brazilija, Meksika yra Mek
sika ir Venezuela yra Venezue
la. Amerikos valstybės yra taip 
pat ir Brazilija ir Meksika ir Ve
nezuela, kaip kad mūsų šiaurės 
respublika.

II
Kolumbiečių rašytojas Ger

man Arciniegas, rašydamas ta te
ma, pabrėžia, kad iš tikrųjų esan
čios keturios Amerikos, atstovau
jančios keturioms istorinėms 
sritims, keturioms patirtims, ke
turiems stiliams, keturioms 
asmenybėms, bejieškančioms iš
sisakymo arba tiksliau kultūros. 
Tai indoispaniškoji Amerika, por
tugališkoji Amerika (Brazilija), 
angliškoji Amerika (Š. A. Jung
tinės Valstybės) ir angliškai-pran- 
cūziškoji Amerika (Kanada). 
Kiekviena tų Amerikų turi maž
daug tą patį plotą: Indoispaniš
koji — 3.800.000 kv. mylių, Ka
nada — 3.400.000, Brazilija — 
3.200.000 ir angliškoji Amerika 
— 2.900.000. Tos keturios Ame
rikos pradeda savo istoriją skir
tingais laikais.

Indoispaniškoji Amerika yra 
pati seniausioji. Ji viena teturi 
savo proistorę ta prasme, kad 
tapdama ispaniška išugdė savo 
teritorijoje dideles kultūras, pa
likusias jos dvasioje gilius pėd
sakus. Meksikoje ir Gvatemaloje 
yra liudijimai tautų, kurių kultū
ros priartėja, jų žydėjimo metu, 
prie krikščioniškos eros pradžios. 
Atlikti kasinėjimai Peru, Kolum
bijoje ir Ekvadore irgi leidžia 
daryti panašias išvadas. Gimi
nystė su Ispanija prasideda 1492

P. GAUCYS

m. Nuo 1500 m. užkariavimas
vyksta taip greit, kad kiekviena 
indoispaniška tauta šiandieną jau 
turi 450 metų pokolumbinės is
torijos.

Portugališkoji Amerika neturi 
to proistorės laikotarpio. Ten čia
buvių kultūros buvo primityvios. 
Jos nesugebėjo sukurti savitos 
kultūros. Brazilijoje nebuvo 
prieš Kolumbą įkurtų miestų, ly
giai kaip jų nebuvo ir Kanadoje. 
Portugalai nebuvo tokie greiti, 
kaip kad užkariavimo laikotarpy
je ispanai; jie atvyko vėliau ir į 
krašto vidų skverbėsi iš lėto.

Tos dvi iberinės kolonizacijos 
yra žymiai senesnės nei šiauri
nės. Kanados istorija prasideda 
visu šimtmečiu vėliau. 1603 m. 
vienas prancūzas įkūrė Kvebeką, 
bet jo augimas buvo toks lėtas, 
kad po pusantro šimto metų ja
me tebuvo 2.500 gyventojų.

Paskutinieji atvyko anglai. Jie 
1607 m. įkūrė Jamestown. Labai 
iš lėto ir netobulai išugdė savo 
laisvės sampratą, kurioje negalė
jo būti atimta žmogaus gyvybė 
ar suteptas jo geras vardas; jis 
pats ar jo žmona suimti; jo tur
tas nusavintas, nepasirėmus tam 
atvejui atitinkamu įstatymu.

III
Visumoje keturios Amerikos 

atneša pasaulio kultūrai naują vi
suomeninio gyvenimo sampratą. 
Jos atnešė pilietinę filosofiją, ku
ri galiausiai įsigalėjo pasaulyje. 
P. Amerika kartu su JAV davė 
Vakarams tą demokratiją, kuri 
Europoje negalėjo gyvuoti dėl 
karalių priespaudos. Gerokai 
prieš prancūzų revoliuciją, euro
piečiai, įsikūrę naujam pasauly, 
įsisavindavo naują laisvės supra
timą ir daugiau ar mažiau prak
tikuojamą demokratiją. Tai su
darė naujos filosofijos pagrindus.

Tiesą sakant, respublika pir
miausia buvo įsteigta JAV, o tik 
vėliau Prancūzijoje. XIX šimt
mečio pabaigoje Amerikoje buvo 
dvidešimt respublikų, tuo tarpu 
Europoje tebuvo tik viena, arba 
tikriau tik jos prisiminimas.

Kodėl europiečiai taip skubė
jo Amerikoje įgyvendinti tas for
mules, kurios šiandieną yra vi
suotinai pripažintos? Atsakymas 
labai paprastas, ir jis ateina iš 
politinių aplinkybių. Europoje 
buvo labai sunku įvesdinti de
mokratinę santvarką dėl jos gi
lios ir painios istorijos. Ameriko
je nereikėjo nuversti karalių, ne
buvo galingos bajorijos. Joje ap
sigyveno paprasti žmonės. Euro
piečiai, kurie Europoje buvo pa
klusnūs pavaldiniai, į Ameriką 
vyko kaip drąsūs avantiūristai.

IV
Bendri Amerikos žemyno tiks

lai visdėlto buvo siekiami viso
se keturiose Amerikose labai 
skirtingais metodais.

Brazilija ir Kanada gavo savo 
nepriklausomybę, nepaleidus nė 
vieno šūvio. Indoispaniškoje ir 
anglosaksiškoje Amerikose atsi
skyrimas sukėlė ilgus ir kruvi
nus karus.

Kai Kanada iš kolonijos tapo 
Britų Bendruomenės nare, perė
jimas buvo vykdomas abipusiu 
susitarimu. Jeigu šiandien Brita
nijos karalienė atvyksta į Kana
dą, ji atvyksta ne kaip Britani
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jos, bet kaip Kanados karalienė.
Dar nuostabesnis yra Brazilijos 

atvejis. Ji iš kolonijos perėjo į 
nepriklausomybę tokiu ramiu ir 
tauriu keliu, kad kelia nuostabą. 
Braziliją valdė Portugalijos ka
raliaus Jono VI sūnus Dom Ped
ro; atėjo pas jį keli vyrai ir pa
sakė, kad kraštas nori tapti nepri
klausomu. Nepriklausoma jau 
buvo visa ispaniškoji Amerika ir 
JAV. Kai tie vyrai jį paklausė, 
ar jis norėtų būti Brazilijos im
peratorium, jis atsakė taip. Tuo 
būdu Brazilija atsiskyrė nuo Por
tugalijos.

Po 67 metų Brazilija tapo res
publika. Dom Pedro II buvo vie
nas paskutiniųjų didžiųjų mo
narchų. Kai respublikonų šulai 
atėjo pas jį ir pasakė, kad Brazi
lija nori būti respublika, nes vi
soje Amerikoje tėra tik respub
likos, imperatorius atsakė: ge
rai, tebūnie. Jis atsistatydino ir 
išvyko, visų nuoširdžiai ir drau
giškai palydėtas. Buvo paskelbta 
respublika, ir kartu džiaugsmo 
šventė. Kitose pasaulio vietose, 
kaip Kuboje, tokie pasikeitimai 
buvo įvykdyti kraujo kaina

Kaip žinome, kiekvienos indo- 
ispaniškos respublikos istorija tu
ri keturis laikotarpius: atradimą, 
užkariavimą, kolonizavimą ir ne
priklausomybę. Tuo tarpu JAV 
istorija irgi gali būti suvesta į 
keturis laikotarpius, bet visai 
priešingoje eilėje. JAV iš pra
džių buvo laisvos, vėliau tapo ko
lonija; iš koloninio laikotarpio 
perėjo į užkariavimo, o iš užka
riavimo į atradimo. Šis keistas at
bulinis istorinis procesas geriau 
išaiškina gilius skirtumus tarp tų 
dviejų Amerikų nei rėmimasis 
klimato, rasių ir religijos skir
tumais.

1620 m. iš Britanijos atplaukė 
“Mayflower” su šimtu keleivių 
ne atrasti naujų žemių ir jas už
kariauti. Atplaukė ne kareiviai, 
bet šeimos: vyrai, moterys ir vai
kai. Jie norėjo įsteigti naują ko
loniją ir joje laisvai nekliudomai 
gyventi, išpažinti savo tikėjimą ir 
valdytis jų pačių išleistais nuos
tatais.

Tuo tarpu prieš tris šimtus me
tų iš Ispanijos išvykę šarvuoti ir 
ginkluoti vyrai sū šunimis ir pa
raku užkariavo Meksiką ir Peru, 
ištyrė didžiausias pasaulio upes, 
įsteigė miestus Atlanto ir Ra
miojo vandenyno pakraščiuose 
3.500-4.000 metrų augštumoje ir 
visa tai atliko 30 metų būvyje. 
Negalėdami išnaikinti visų indė
nų, jie vedė jų moteris ir ilgai
niui sudarė naują, skirtingos 
spalvos rasę, daug gausesnę už 
šiaurės kolonijų palikuonis.

Ispaniškos kolonijos neturėjo 
savo valdžios; jas valdė Ispanija 
per jos siunčiamus valdininkus. 
Išsikovojusios nepriklausomybę, 
naujos respublikos pradėjo tvar
kytis nepažinusios savivaldos.

Nepriklausomybė, kurią 1620 
m. paskelbė “Mayflowerio” kolo
nistai, indoispaniškoje Amerikoje 
tebuvo suformuluota 1810 m., t. 
y. dviem šimtmečiais vėliau. In
doispaniškoji Amerika turėjo 
kurti naują tvarką ir viską dary
ti iš nieko. Todėl nenuostabu, 
kad teko imtis revoliucinių prie
monių ir pralieti upes kraujo.

V
Išnagrinėjus, nors ir labai 

prabėgom, keturių Amerikų is
torinius procesus, galime geriau 
suprasti ir jų skirtumus ir jų po
linkius.

Po visos eilės patyrimų, indo- 
ispaniškosios Amerikos gyvento
jai sutapo su ispanų kalba, o su 
ja jiems paliko katalikų religija, 
romėnų teisė ir donkichotiškieji 
svaičiojimai. Skirtingo kraujo 
mišinys sudaro juose nepastovu
mo polinkį, kurį dar paaštrino 
1810 m. revoliucinė respubliki
nė santvarka, nutraukusi ryšius 
su trijų šimtų metų hierarchine 
tradicija.

Portugališkos Amerikos gyven
tojai pasiliko su portugalų kalba. 
Laiką, kurį kiti pašventė gink
lams, jie panaudojo studijoms ir 
taikingomis sutartimis užsitikri
no ramų gyvenimą.

Angliškosios Amerikos gyven
tojai išplėtė savo kalbą po visą 
užkariautą kraštą, užsitikrino re
liginę laisvę ir išugdė darbštu
mą, kuris jiems leido pasižymėti 
pasaulyje savo įmonėmis, plieno 
ir stiklo dangoraižiais.

Angliškai prancūziškos Ameri
kos gyventojai pasilaikė anglų ir 
prancūzų kalbas. Tai yra dviejų 
kalbų pasaulis, kurio neskiria 
{'oks Lamanšo kanalas ir katalikų 
bažnyčiose ramiai kaba šventųjų 

paveikslai. Kanada, būdama be
veik tokio dydžio kaip visa Indo
ispaniškoji Amerika, gyventojų 
turi mažiau nei pvz. Kolumbija 
su Ekvadoru. Iškilusi iš taikingo 
proceso, laiką, kurį kiti išeikvo
jo kariaudami už savo nepriklau
somybę, ji sunaudojo sukurti sa
vo pramonei, o savo upių kriok
lius pavertė elektros energija.

Tuo būdu keturios Amerikos 
sudaro vieno žemyno keturias 
provincijas, kurios skirtingais 
keliais jieško tos pačios laisvės 
ir gerovės.

Gyvenimas filmuose

Nesusipratimai pietiečiy šeimoje
 KORNELIJUS BUCMYS, OFM

Dramaturges Lillian Hellman 
veikalas apie Naujojo Orleano 
vargingos ir gana keistokos'šei
mos dar keistesnius santykius su
silaukė filminio pritaikymo. Sce
niniame pastatyme buvo gana 
ryški kraujomaišos idėja, neatsi
sakant taip pat Amerikos pieti
nėms valstijoms charakteringo 
baltųjų-juodųjų intymaus santy
kiavimo, vėliau tampančio viešo 
pasipiktinimo ir smerkimo ob
jektu.

Filmui “Toys in the Attic” 
tekstą paruošė James Poe. Nors 
jis ir gana artimai laikėsi minė
tojo draminio veikalo, filme įvy
kiai bei santykiai daug mažiau 
suraizgyti, bet už tai jie pateikti 
daug stipresnėje formoje.

Dvi senstančios, neištekėjusios 
seserys rūpinasi savo jaunesniuo
ju lengvapėdišku broliu lyg ko
kiu vaiku, nors jis jau 30 m. am
žiaus. Viena seserų — Carrie ne
nuoramai padaužai jaučia didesnį 
negu seserišką patraukimą ir jo 
globojime mato savo vienatvės 
įprasminimą. Bet tokį nusistovė
jusį gyvenimą sudrumsčia brolio 
nenumatytas žygis. Po gana neil
go išvykimo brolis grįžta skubiai 
pralobęs ir vedęs. Sesuo Carrie 
jaučiasi išmušta iš pusiausvyros. 
Nors brolis garantuoja, kad dar 
ir ją tebemyli, bet sesuo negali 
nurimti. Ji nepriima brolio bran
gių dovanų ir nepajėgia suprasti 

j brolio nepriklausomumo. Vyres

nė ir rimtesnė sesuo šalčiau ste
bi šią situaciją ir įžvelgia giliau 
į sesers jausmus. Carrie, degda
ma daugiau negu seserišku pavy
du, bando įvelti brolio naivią ir 
neprityrusią žmoną į atsikraty
mo planą, įjungiant ir rasinį ele
mentą.

Filminiame pastatyme pagrin
dinius vaidmenis sudaro neište
kėjusios seserys. Vyresniosios se
sers rolėje Wendy Hiller yra iš
balansuota ir sudaro priešingybę 
jaunosios sesers karštam charak
teriui, kurį puikiai perteikia Ge
raldine Page. Padaužos brolio 
vaidmenį atlieka Dean Martin, 
kuris įrodo, kad pajėgia ir vai
dinti, ne vien dainuoti. Jo jaunu
tė perdėtai naivi žmona — Yvette 
Mimieux.

Nors’ režisorius Georgę Roy 
Hill labai atidžiai atrinko charak- 
trius ir Geraldine Page vaidyba 
ypatingai puiki, bet filmo visuma 
šalta ir negyvenimiška. Šis dau
giau supurtantis, negu patrau
kiantis filmas gal pajėgs sudo
minti vien subrendusius žiūrovus.

Jungtinis prancūzų 
universitetas

Įsteigtas universitetas “Uni- 
versite de Moncton”. Vieton tri
jų un-tų New Brunswicke dabar 
yra tik vienas, duodąs prancūziš-

Čia ne pasaka...
Rodos, 1933 m. suvažiavom 

prie Punios iš visos Lietuvos į 
pirmąją skautų vadovų stovyk
lą. čia — mokytojai, studentai, o 
daugiausia augštesniųjų klasių 
gimnazistai. Ėjo dienos po dienos 
taip greitai, kaip Untė sakydavo 
(mokyt. A. Urbonas), kad nei bė
riai, nei sarčiai mūsų dienų ne
beprisivys.

Vadovų stovykloj
Vieną rytą stovyklos vadovas 

v.s. K. Palčiauskas, po vėliavos 
pakėlimo, mūsų iš rikiuotės nepa
leido. Tada prasidėjo “cūdai”. 
Pasaka, bet ne pasaka.

— Skiltininkai, į mano palapi
nę!...

Skiltininko garbė teko ir man. 
Rodos, buvome keturi.

— Čia kiekvienai skilčiai mais
tas, palapinė, pinigai pienui ir 
daržovėms. Čia kiekvienam jums 
po gerą kompasą ir Alytaus ap- 
skr. žemėlapį (pirmą kartą pama
čiau mūsų kariuomenės žemėla
pį). Kiekvienai skilčiai žemėlapy 
pažymėta vieta. Mes, vadovai, jus 
lankysime naktimis, bet jūsų sve
čiais nebūsime. Punios girioje 
yra X. čia turit būti ryto 6 vai. 
Skiltims eiti pažymėti spindžiai, 
— Kazys baigė įsakymą.

Ir išžygiavome. Mums teko žy
giuoti apie 12 km. Gražus pušy
nas. Punios giria tolokai. Apie 10 
km., antroj pusėj Nemuno. Vietą 
radom.

Jūs nepažįstat dzūkų!
Vakare prie mūsų atėjo eigulis, 

dviem Vyčio kryžiais pasipuošęs. 
Paklausė leidimo, kurio mes ne
turėjome. Atsakymas paprastas— 
kad jis teirautųsi Kaune arba pas 
urėdą. Išsikalbejom. Pirmą Vyčio 
Kryžių gavo prie Kėdainių.

— Tai pažįsti pulk. J. šaraus- 
ką (Červenės kankinys). Jis mus 
pasiuntė čia.

Jo veidas nušvito.
— Palaukit, vyručiai, dar jūs 

dzūkų nepažįstat!
Jis dingo. Pradėjo plaukti dzū

kai. Su dovanomis — maistu. Su
liepsnojus mažam lauželiui, dai
nos plaukė tyliai, liūdnai, bet ge
roje nuotaikoje. Priėjau prie vie
no senelio ir paklausiau, kiek me
tų jis turįs?

— Tik 82, sūnau.
Paprašiau, kad jis ką nors pa

pasakotų. Pradėjo:
—Mano senelis matė Napoleo

ną. Kai jie (prancūzai) bėgo atgal. 
Sako, baisu buvo. Ketvertas baltų 
žirgų atvežė tris dideles “skry
nias” aukso. Va, netoli čia paka

sė. Jieškojo jų mano senelis, tė
vas ir aš. Neradom. Prakeiktas 
auksas. Senelis man sakė, kad 
auksas dega. Mėlyna liepsna nuo 
jo iššoksta ir mažais žiburėliais 
išlaksto. Budėjau naktimis. Tris 
kartus liepsną pamačiau. Kasiau. 
“Skrynių” neradau. Kažkokie 
kaulai. Tai va, vaikeliai, čia yra 
trys “skrynios” aukso.

Po jo atsiliepė senutė. Tik 85 
metų! Jos senelis taip pat matė 
Napoleoną ir “skrynias”. Tik žir
gai buvo du juodbėriai ir du bal
ti. “Skrynias’ paskandino Nemu
ne.

— Senelis pasakė mano mamai 
ir parodė tą vietą. Ųž tą paslaptį 
mes ištekėjom gerai. Bet nei ma
no tėvas, nei mano vyras tų 
“skrynių” nesurado.

Dažnai tas “skrynias” ir aš su
sapnuoju. Kam bereikėtų kun. 
Jankui lakstyti ar dr. Razmai gal
voti apie milijoną? Kam? Tik ati

darai tris “skrynias” ir še tau, 
še tau...

Kur tos “skrynios”
dabar?
Jos dabar užkastos lietuvių šir

dyse. Jas bando iškasti daugybė 
organizacijų, institucijų, jų tarpe 
ir skautai/Lietuvos okupacijos 
metais nevienas skautų veikėjų 
žuvo, kentėjo kalėjimuose, Sibire. 
Pvz. v.s. dr. Alekna — Sibiro 
kankinys, pulk. J. Barauskas — 
Červenėj sušaudytas. Apie 60% 
skautų buvo sunaikinta. Prie to 
reikia pridėti žuvusius partizanus 
inž. J. Milvydą, inž. Lapę, Įeit. 
Pažemecką ir kt.

Tremty yra daug lietuvių skau
tų, besistengiančių nuolat stip
rinti savo gretas' ir stovyklas. 
Tam jie ir jieško “skrynių”. To
ronto skautai yra numatę jieško- 
ti jų kiekvieno lietuvio širdyje, 
kad galėtų baigti savo “Romu
vą” — naująją stovyklą.

Budžiu! Ramutis

Apysaka apie liūtę, 
markę ir krikščionis

Kiekvienoje bendruomenėje 
randame žmonių, kurie drąsiai 
atsistoja ir viešai pareiškia savo 
nusistatymą, kiti laikosi nuoša
liai, kad pamatytų prie kurių ge
riau prisidėti. Kartais nuošalieji 
išsaugo savo kailį, kaikada jį ir 
praranda. Vienu ar kitu atveju 
jie dažniausia gyvena prisideng
dami kitų drąsa.

Tokios išvados prieina lenkų 
rašytojas Slawomir Mrozek, 31 
metų architektūros studentas, 
kuris laimingu būdų išvengė ka
lėjimo. Jo apysaka apie morkas 
kramtantį liūtą buvo išspausdin
ta 1957 m. Komunistinė Lenkijos 
rašytojų sąjunga jį pasmerkė; tą

kus diplomus. Provincijoj, kur 
yra beveik 40% visų gyventojų 
prancūzų kilmės, universitetas 
neslopina prancūzų kalbos. Prie-
šingai, jis mėgina pakelti prancū
zų kalbos lygį ir jos dėstymą vi
soj provincijoj, kaip tai rekomen
duoja 1962 m. sudaryta švietimo 
komisija.

“Monctono universitetas suda
ro praktišką bazę ateičiai pran
cūziškai kalbantiems kanadie
čiams siekti augštojo išsilavini
mo. Todėl naujoji institucija yra 
verta visos provincijos paramos”. 
Tokie yra žodžiai komisijos, ku
riai pirmininkavo dr. J. Deutsch.

šv. Juozapo un-tas tapo kolegi
ja, o kiti du prancūzų universi
tetai — šv. širdies iš Bathurst ir 
St. Louis iš Edmonton taipogi pa
daryti kolegijomis. C.Sc.

patį padarė ir “Izvestija”.
Autorius nustebo radęs po 5 

metų savo “Liūtą” atspausdintą 
sovietų savaitraštyje “Nedelja”. 
Matyt/ Chruščiovo komunistams 
pasirodė, kad pasakėčios pamo
kymas pritaikomas užsilikusiems 
Stalino garbintojams.

Scena: Romos kolizėjus. Ceza
ris duoda ženklą. Pirmasis liūtas 
įšoka arenon ir artėja prie krikš
čionių. Kajus, liūtų prižiūrėtojas, 
pastebi, kad vienas liūtas gana 
abejingas: sėdi prie arenos var
tų ir ėda morką. Kajus paėmė 
lazda ir duria liūtui į šoną.

— Eik šalin, — sako liūtas.
— Aš nesakau, kad turi plėšyti 

krikščionis, bet judėk ir pradėk 
staugti, kad turėtum pasiteisi
nimą.

Liūtas tik pajudino uodegą, sa
kydamas:

— Mane visi matys ir vėliau 
niekas netikės, kad nedraskiau 
krikščionių.

Kajus papurtė galvą:
— Aš nesuprantu žmonių! Ne

suprantu nė liūtų!
O liūtas žiūrėjo į Kajų su pa

sigailėjimu:
— Tu nieko neišmanai apie po

litiką. Anksčiau ar vėliau vienas 
imperatorių susitars su krikščio
nimis, kurie vėliau gali patys pa
tekti valdžion. Kas tada? Visi pa
tricijai sakys: “Mes nieko jums 
nedarėm. Liūtai jus draskė are
noje!”

— O kaip su tavim? — paklau
sė Kajus.

— Kiekvienas bus matęs, kad 
aš graužiau morką, — atsakė gud
rusis liūtas.

Kajus nebuvo patenkintas:
— Bet tavo draugai plėšo 

krikščionis su pasigėrėjimu!
— Trumparegiai oportunistai. 

Be jokios taktikos! — atkirto 
liūtas.

— Jei kada krikščionys ateis 
valdžion, tu liudysi, kad aš tavęs 
neverčiau jų draskyti? — paklau
sė Kajus.

— Salus Republicae summa 
lex tibi esto (respublikos gerovė 
tebūnie tau augščiausiu įstaty
mu), — atsakė liūtas, kąsdamas 
kitą morkos kąsnį... V. K.

Musėms gresia 
sunaikinimas

Italų mokslininkai išrado būdą 
musėms sterilizuoti. Tą sterili
zuojamą chemikalą jie pavadino 
“apoksidu”. Buvo paimta 5000 
musių eksperimentui; pavartojus 
apoksidą 4992 musės neteko vei
simos! galios. Mokslininkai ma
no, kad apoksidu būsią galima vi
sai muses išnaikinti.

Bournemouth. — Policija gau
do šunį, mėgstantį pasivaikščioti 
aerodrome. Prieš įžengdamas į 
lėktuvų nusileidimų taką jis pasi
žiūri į kairę, į dešinę, bet užmirš
ta žvilgterėti į viršų.

Liverpool.—Parduotuvėje nuo 
mamos nuklydęs 4 m. amžiaus 
berniukas išėjo į gatvę, pasisam
dė taksį ir grįžo namo. Tėvui jis 
pareiškė: “Mama pasimetė žmo
nių minioje...”

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

LIETUVOS VYČIAI AMERIKOJE
50 metų veiklos istorinė apžvalga. Parašė Ignas Sakalas ir Stasys Pieta. 

Ar žinai kur ir kaip — ir kodėl — ši reikšminga organizacija Įsikūrė? Kas da
vė jai varda? Kokius darbus ji atliko Lietuvos labui? Skaitydamas šią Įdomią 
knygą rasi šimtus įvairių faktų, susipažinsi su vyčių steigėjais, veikėjais, rė
mėjais, dalyvausi su jais jų metiniuose suvažiavimuose nuo Maine iki Kali
fornijos, gėrėsies Amerikos lietuvių jaunimo energija, jų lietuviška dvasia. 
Knyga meniškai išleista, kietais viršeliais, su daugybe fotografijų. 160 psL 
Svarbi turėti kiekvienai lietuvių šeimai. Išleido Lietuvos vyčiai savo auksinio 
jubilėjaus proga. Knygos kaina $5.00; su persiuntimu $550. Užsakymą siųsti 
adresu: Loretta MacekonK 1520 N. Laramie Ave, Chicago 51, HL, USA.

Čekį ar money orderį rašyti vardu KNIGHTS OF LITHUANIA.

R.M.N.Pt
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LAIKO ŽENKLAI Kultūrinėje veikloje
SPALVŲ POEZIJA KALIFORNIJOJE AITW:N£Neseniai Los Angeles mieste užsibaigė dailininkės A. Tamošaitienės kūrinių meno paroda. Atidaromąją ir uždaromąją parodos kalbas pasakė “Lietuvių Dienų” žurnalo red. poetas Bernardas Brazdžionis, tiksliai ir taikliai apibūdindamas dailininkės kūrybos pobūdį ir pabrėždamas jos originalumą. Moderniojo meno gerbėjai turėjo progos šioje parodoje papildyti savo kolekcijas naujais kūriniais ir pasigrožėti žaismingų spalvų paveikslais. Ištisą savaitę trukusioje parodoje dailininkė Tamošaitienė buvo išstačius! 40 darbų, kuriuos sudarė guašo ir aliejaus paveikslai, kilimai, gobelenai, tautiniai drabužiai ir -audiniai su lietuviškų raštų ir spalvų deriniais. Paveikslų įsigijo Bern. Brazdžionis, Rūta Vidžiūnienė, V. Stasaitė, A. Rau- linaitis, Pr. Raulinaitis, Tamulai- tis, Ruigys ir kt. Taip pat daug kas užsisakė ar čia pat vietoje įsigijo tautinių drabužių ir dailiais raštais išgražintų audinių, šios parodos surengimas buvo vienas labiausiai džiuginančių kultūrinių įvykių Los Angeles lietuvių kolonijoje, kuri visuomet laukia dailininkų, atvykstančiu su savo darbais iš tolimesnių šio kontinento vietovių.Savita išraiškaDail. A. Tamošaitienė, kaip matyti iš jos paveikslų, turi susidariusi originalų savo kūrybos pasaulį, kurį išsako spalvomis paveiksluose*. Kaip geras rašytojas

A. Tamošaitienė Susipynusios kreivės Guašas
Dalyvaukime dainų ir tautinių 

šokių šventėje1. Lietuvių dainų ir šokių festivalis, kuris Įvyks pasaulinės parodos metu 1964 m. rugpjūčio 23 d. Niujorke, yra visų lietuvių tautinė manifestacija. Tų vietovių lietuviai, iš kurių chorai ir taut šokių grupės yyks į ši festivalį, prašomi padėti savo* chorams bei taut, šokių grupėms padengti kelionės išlaidas.2. šiam festivaliui pasiruošti laiko liko nedaug, todėl komitetas prašo kaip galima greičiau chorus bei tautinių šokių grupes pranešti apie savo dalyvavimą šiame festivalyje. Komitetas turi nevisų chorų bei tautinių šokių grupių tikslius adresus arba tie adresai yra pasikeitę, todėl visus chorus bei taut, šokių grupes prašo šį pranešimą laikyti oficialiu kvietimu ir nedelsiant pranešti komitetui apie savo dalyvavimą šventėje. Chorų bei tautinių šokių grupių delsimas atsakyti trukdys visą šventės rengimo darbą. Atsakymus bei įvairius

PARAMA”

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ff 

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

Už santaupas moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7Vfe%. Už paskolas - morgičius — 6V4%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vaL iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

JUOZAS TININIS

turi savo stilių, taip ir mūsų dailininkė turi savitą idėjos išsakymo būdą, kuris skiriasi nuo visų kitų tapytojų. Sis skirtingas saw vidaus pasaulio išreiškimo būdas ir sudaro dailininkės originalumą, užtikrįnantį jai sėkmingą meninės kūrybos ateitį. Apie savo kūrybos vyksmą dailininkė yra-keliais žodžiais užsiminusi per pasikalbėjimą, atspausdintą “Lietuvių Dienose” (1963, rugs, mėn., 12 p.): “Plokštumas, formas, linijas, spalvas, spontaniškai sudės- tau, kad gaučiau vieningą paveikslą ...”Tikrai, jos paveikslai gimsta spontaniškai, iškildami iš jos sielos gelmių, kaip geizeriai iš po žemių į saulės spindulių žaismą.,O tai ir yra neginčijamas originalumo pažymys.Dailininkė siekia kūrybos vaisių su didele meile, atsidavimu apipavidalinamai idėjai, savęs išsižadėjimu. “Visas mano gyvenimas yra dailė, o kūryba — visa mano gyvenimo prasmė” (t.p.).Svarbiausias bruožas— lyriškumasBern. Brazdžionis, atidarydamas parodą pažymėjo, kad svarbiausias dail. Tamošaitienės paveikslų bruožas yra lyriškumas. Tai tikslus apibūdinimas, šis jos kūrybos bruožas iškyla net ir jos kūrinių pavadinimuose, pvz.: Vir

raštus, liečiančius chorus, prašom siųsti šiuo adresu: Mr. M. Cibas, 59 Van Nostrand Avė., Great Neck, L.LN.Y. 11024. Tautinių šokių grupės — J. Matulaitienė', 188 Logan St., Brooklyn 8,3. Chorams nurodytu adresu taip pat kviečiami registruotis kvartetai ir oktetai. '4. Visi chorai ir kiti dainos meno vienetai prašomi pranešti kokį skaičių ir kieno adresu reikia pasiųsti repertuaro gaidų.5. * Visus lietuvius, galinčius bent kiek dainuoti, o jaunimą — šokti, prašome jungtis į esamus chorus ar tautinių šokių grupes, nes dainų ir tautinių šokių šventės proga* reikia padidinti mažėjančias dainininkų bei šokėjų eiles. Taip pat kreipiamės į tuos, kurie yra pasitraukę iš chorų ar tautinių šokių grupių, sugrįžti ir dalyvauti pasaulinės parodos lietuvių dienoje — dainų ir šokių festivalyje.
šventei Ruošti K-tas

šūnių rimtis, Prieblandos žvilgsniai, Miglos skraistė, Tolumų atspalviai ...Gamta yra kūrybos šaltinis dailininkei. Ji semiasi iš jos įkvėpimo ir idėjų, toli gražu nebūdama jos kopijuotoja. Spalvų deriniais ji perkelia gamtą į meninę tikrovę, kurioje žiūrovas, gerai įsistebėjęs, pradeda regėti savo fantazijos sukurtų vaizdų grupes. Juo ilgiau į jos paveikslą žiūri, juo daugiau jis sukelia vaizdų, kurie kiekvienam žiūrovui atrodo vis kitokį, skirtingi, žiūrovas, stebėdamas klasinio pobūdžio paveikslą, lieka pasyvus; visai kas kita su abstraktiniu paveikslu, kuriame žiūrovo fantazija turi atkurti, kas dailininko nepasakyta. Dail. Tamošaitienės paveikslai duoda žiūrovo fantazijai apsčiai darbo: kiekvienas juose mato skirtingų vaizdų derinius, kurie savo spalvomis žavi akį. štai, sakysime, “Slėnio glūdumos” paveiksle vienas įžiūri miško gaisrą, o kitas — saulėlydį, atsimušantį pro medžius; arba “Audringuose vėjuose” kaikas mato žalsvą tvenkinį, nors iš tikro ten tokio dalyko nėra. “Skaidrioje pilnaty” žiūrovas, davęs valią fantazijai, regi atspindžius šlaituose, nors ten yra .tik suabstraktinta pilnatis. Šis įvairiopas dailininkės paveikslų veikimas į žiūrovo vaizduotę rodo didelį jų autentiškumą.Kaip vertinti?Daugelis šių laikų parodų lankytojų, stebėdami meno kūrinius, klausia, ką šis ar kitas paveikslas reiškia. Tai pasenusi ir visai klaidinga pažiūra: ji tiko vertinti klasinio pobūdžio kūriniams, bet abstraktinis menas tokio klausimo nebepripažįsta. šiandien nębede- ra klausti, ką paveikslas vaizduoja ar ką jis reiškia, bet reikia žiūrėti, kaip jis mane veikia, kokį atgarsį sukelia mano jausmuose, ką sako mano vaizduotei. Taip reikia vertinti ir visi dailininkės Tamošaitienės paveikslai, neklausiant jų turinio, bet leidžiant jiems save veikti. Jei moderniąją poeziją supranta ir gali ja. gėrėtis tik tas, kuris gerai su ja susigyvenęs, atseit turi šioje srityje išsilavinimo, taip ir abstraktinio meno žiūrovas turi būti rimtai susipažinęs su moderniojo meno esme, kitaip jis negalės jo suvokti, juo džiaugtis ir gėrėtis. Neturėdamas bent minimalinio išsiauklėjimo bei išsilavinimo meninėje srityje, žiūrovas negalės džiaugtis šių dienų abstraktiniais kūriniais.Dail. Tamošaitienės paveiksluose spalvų deriniai tokie gražūs, įdomūs ir originalūs, kad niekad nenusibosta Į juos žiūrėti. Tai lyg simfonijos, išreikštos, spalvomis, kontrastiškai išdėstytomis, kad susidarytų didesnįs efektas.Los Angeles moderniojo meno mėgėjai lietuviai dėkingi dailininkei Tamošaitienei, kad ji teikėsi čia atvykti iš Kingstono, Kanadoje, ir kad davė progos pasidžiaugti subtilios savo kūrybos vaisiais.
Atsiųsta paminėti

N. Jankutė, ŽEBRIUKO NUOTY
KIAI MIŠKE. 72 psl., tiražas 1000 egz.; 
kaina $2.50. Išleido LSS Kernavės tun
tas Čikagoje. Iliustravo V. Varanec- 
kaitė-Aleknavičienė. Gaunama pas B. 
Vindašienę, 6443 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, Ill., Zip Code 60629, USA.

Muzikos žinios, Amerikos Lietuvių 
R. Katalikų Vargoninkų S-gos žurna
las. Išeina keturis kartus per metus. 
Red. Juozas Kreivėnas — 1602 So. 48 
Ct., Cicero 50, III., USA.
' A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ I dalis, 
KREGŽDUTĖ, II dalis. IV laida. Pir
moji dalis — elementorius ir skaity
mai I - II skyriui, antroji — skaitymai, 
aplinkos pažinimas ir gramatika prati
mais III ir IV skyriui. Viršelis ir 
iliustracijos dail. T. Valiaus. Abi kny
gas išleido spaudos b-vė “žiburiai”, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont., 
Canada.

Leonardas Andriekus, NAKTIGO
NĖ, lyrikos rinkinys; 112 psl. Viršelis 
ir iliustracijos dail. T. Valiaus. Tėvų 
pranciškonų leidinys; 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn 21, N.Y., USA.

Aidai, nr. 7, mėnesinis kultūros žur
nalas, leidžiamas T. pranciškonų; 680 
Bushwick Ave., Brooklyn 21, N.Y., 
USA. Red. Ant. Vaičiulaitis, šiame nu
meryje: Pr. Garšvos “Tautinė parapi
ja išeivjoje”, Myk. Vaitkaus ir L. And- 
riekaus eilėraščiai, Pr. Pauliukonio 
“Amerikos lietuvių istorija kaip tau
tinio auklėjimo priemonė”, Vyt. Alan
to “Šventaragis sutinka Ramunę”, V. 
čižiūno “Mūsų politinės vienybės ir 
strategijos klausimu”, dr. Pr. Skar
džiaus “Dievas ir perkūnas” ir kt. ra
šiniai.

Lietuviai Argentinoje, Rosario Liet. 
Bendruomenės leidinys, 1963 m. Iliust
ruota Argentinos lietuvių gyvenimo 
apžvalga. Leidinio reikalais rašyti Jo
nui Papečkiui, Pasaje Benjamin 3963, 
Rosario, Argentina.

East Europe, vol. XII, No. 9, mėne
sinis žurnalas sovietų okupuotos R. 
Europos būklei nagrinėti. Leidžia 
Free Europe Committee — 2 Park 
Ave., New York 16, N.Y., USA.

Praha. — Čekoslovakijoje bu
vo suimtas čekų tautybės 34 m. 
amž. Švedijos pilietis.

Ištrauka iš to paties vardo poemos

Vandenys ritmingai daužo krantą, 
Debesys paslepia kalno viršūnę, 
Žvaigždynai keliauja amžinu ciklu, 
Iš lėto bręsta pakalnėje sėklos. 
O, grožybė liepsnojančių pavidalų 
Sezonams keičiantis!
O, tobulume žmogui dovanotos būstinės 
Amžiams praeinant! z
O nesulaikomas laiko tiksėjimas!

t a

Žemės orbita praskrieja astronautas 
Tyrlaukiuose išsprogsta atomas 
Žemės vieškeliu praeina maskaradaš. 
Lyja mirties pelėnai.

O

“Mes patepėm save karaliais — 
Mes esame žemės imperatoriai 
Mes sugriovėme senąją tvarką 
Ant jūsų kaukolių 
Mes pasistatėme savo sostą 
Mūsų tautai — jūsų palaikai 
Jūsų sielos — mūsų imperija 
Mes valdysime jūsų mintis 
Mes tvarkysime jūsų gyvenimą. 
Nuo užgimimo ligi disintegracijos 
Pro šituos vartus, pro šituos vartus 
Pro šituos vartus —į neviltf.

Žemės sūnūs ir dukterys gūdžiai 
Klausiamai akimis tiria dangų, 
“Kur jūs bėgate sūnūs ir dukterys?” 
“Ko taip žvalgotės baugiai?”

9

“Mes išlipome ant plikos salos 
Mes išlipome ant akmenų lauko 
Mes išlipome Šiaurės Tundroje” 
Mes išlipome tropikų džiunglėse 
Ne jieškodami slėnių žaliuojančių 
Kur paukščiai čiulba padangėse 
Kur vėjai dvelkia laisvingai 
Ramunėm boluoja dirvonai.

, 9

“Ar mes kopsime šitom skeveldrom 
Akmenų griova, kuri neveda niekur? 
Ar mes kopsime į plika kaina 
Ar išmesime inkarus pelkėse 
Ar iškirsim girias nuogom rankom 
Isversime šimtmečius kelmus?
Ar mes plėšime šitą dykuma 
Ar įveiksim nusausinti liūnus?”

Adolfo
ARugsėjo 10-19 d. naujoje Filharmonijos salėje, statomajame Linkolno Centre, įvyko pirmasis tarptautinis filmų festivalis Niujorke, kuriame iš dviejų JAV atstovaujančių filmų, vienas buvo Adolfo Meko rašytas ir režisuotas, “Hallelujah the Hills”.Lincolno Centras — tai labai didelės apimties įstaiga, telkianti vienon vieton muzikos, dramos, šokių ir operos j’ėgas bei šių meno šakų mokytojus. Nors neame- rikietiškos gamybos filmų Niujorke netrūksta, šis festivalis buvo bandymas integruoti tarptautinius kinematografinius siekimus bei praplėsti filmų vertinimo akiratį. Rengėjų taip pat buvo tikimasi pasitarnauti jaunesniems nepriklausomiems filmų gamintojams, kurių Niujorke yra daugiausia susitelkę.Šios grupės kūrėjus, kurių įtaka iš dalies reiškiasi ir Adolfo Meko filme, galima tik tiek apibendrinti, kad jie rodo nepasitenkinimą įprastomis kino meno formomis bei monopolitinėmis prekybos įstaigomis, kurios jas skleidžia. Iš dalies tai “Naujos Bangos” filmų atspindys Niujorke, nors savarankiškumas, idėjinė nepriklausomybė bei spontaniškumas laikomas pastoviomis vertybėmis.Nuosekliausias šios srovės atstovas filminėje literatūroje ir filmų statyme, Jonas Mekas, leidinyje apie savo filmą “Medžių ginklai” (1961) sako: “Aš bandžiau prasilaužti pro paskutines tradicinio stiliaus pasakojimo būdo liekanas, panaudodamas pa- vienias be sąryšio scenas ir su-

Meko “AleliujaR. VAŠTOKAS
kaupdamas jas į vieną emocinį freską —. taip, kaip veiksmo tapytojas naudoja spalvos šlakus. Šis filmas nukrypsta nuo realizmo ir bando pasiekti poezij’os... Naujas turinys reikalauja ir naujo meninės išraiškos būdo ... Jis (menininkas) jieško laisvesnės formos, kuri jam leidžia siekti didesnio masto emocinį ir intelektualinį teigimą, tiesų* sprogimus, įspėjimo riksmus, vaizdų sankaupas — ne linksmą pasaką sekti, bet pilnai išreikšti žmogaus- pasąmonės virpėjimus ir pastatyti pius akis akin su moderniojo žmogaus siela” (Film Culture 1962).Adolfo Mėko filmas šį apibūdinimą atitinka tik stilistiniu atžvilgiu, nes turiny nei socialinio protesto nei politinio piktumo nėra, nebent satyriškas kaikuriuose moderniuose filmuose įvykių ir veiksmų charakterizavimas būtų naujų idėjų laukimas. Priemonė* kuri filmo vaizdų eilei duoda romantiško atspalvio junginį, tai dviejų jaunuolių piršimasis vienai mergaitei — žiemą ir vasarą, svajonėse ir tikrovėje.Veiksmas kyla iš komiško ir išradingo herojų rungtyniavimo, kuris yra dažnai satyriško pobūdžio. Veikėjai pristatomi kitų filmų herojų rolėse, įterpiant net atitinkamą* negarsinio filmo iškarpą. Daugelis šių nuotykių vyksta tarp medžių, prie vandens, pusnyse, taip kad gamta tampa vaiz- dų-mozaikos rėmais.

Veikėjų kelionė prasideda miš- 

G. VASILIAUSKIENĖS, solistes vieš
nios iš Australijos, koncertas Ročeste- 
ryje įvyks spalio 12 d. Spalio 6 d. ji 
koncertavo Hamiltone, Kanadoje.

NAUGARDUKE, senojoj Mindaugo 
sostinėj, kur iki šiam laikui tebesima- 
to jo pilies griuvėsiai, neseniai buvo 
atidaryta liaudies kūrinių paroda. Se
nesni tos apylinkės gyventojai sunešė 
audinius, drožinius ir kt. išdirbinius. 
Naugardukas, kaip žinome, pagal Mas
kvos nuosprendį, įtrauktas į “tarybi
nės Baltgudijos” plotus.

Iš Vilniaus nuvykę į tą parodą me
no specialistai pripažino, jog ten liau
dies kūryba lietuviška. Spalvų suderi
nimas, kvadratinės figūros, gėlių at
vaizdavimai ir kt. papuošalai audiniuo
se beveik nesiskiria nuo kaimyninių 
dzūkų.

IGNO SAKALO rašyta Lietuvos vy
čių. istorija “Lietuvos vyčiai Ameriko
je” jau išėjo iš spaudos. Angliškasis 
tekstas paruoštas St. Piežos.

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJA 
paminės Mindaugo 700 metų mirtiės 
sukaktį spalio 20 d. Jaunimo Centre 
Čikagoje. Paskaitą apie Mindaugo mir
ties aplinkybes skaitys kun. dr. K. A. 
Matulaitis, MIC. Esą aiškių duomenų, 
jog Mindaugas buvo nužudytas ne dėl 
Daumantienės, kaip Ipatijaus kronika 
klaidingai teigia. Daumantas nukentė
jęs ne nuo Mindaugo, bet nuo savo tik
ro brolio Narimanto.

S. KUZMINSKAS, DBLS tarybos 
pirm., savo pasisakyme apie Londono 
lietuvių spaustuvę šitaip kalbėjo: “Nu
sileidus į rūsį, galima buvo lengvai 
įsitikinti, kad esamoji spaustuvė ge
riau tiktų “Vargo mokyklos” laikams, 
negu kad dabarties reikalavimams. 
Esamos spaustuvės mašinų beliko la
bai trumpas amžius. Yra būtina pasta
tyti gerą raidėms rinkti mašiną. Ją pa
stačius — spaustuvė galėtų veikti sėk
mingiau, duoti pelno ir tuo būdu, lai
ko būvyje,, apmokėti padarytas išlai
das. O spaustuvė lietuviškam gyveni
mui svetur yra tiek pat svarbi, kaip 
šviesa žemei; be šviesos žemėj nebūtų 
gyvybės, be spaustuvės ir be spaudos 
— mūsų rūpesčiai lietuvybei — iš
virstų į dygliuotus kaktusus emigra
cijos dykumoj”.

“DRAUGO” romano konkursui rank
raščiams įteikti terminas baigiasi lap
kričio 1 d. Vertintojų komisija suda

ko tankumyne, džype, ir pagaliau baigiasi išvažiavus ant tiesaus kelio. Šiuos du įvykius skiria apie pusantros valandos laiko tarpas, kuriame kaleidoskopiškai sukauptas vaizdų ir veiksmų rinkinys; scenos mainosi minties lengvumu, & jų savitarpio ryšys tik voratinklio tampros.Kadangi kiekvienas savaimingas kūrinys bent iš dalies priklauso nuo atsitiktinumo, neretai, užtikus paveikų receptą, jo perilgai laikomasi. Tuo atžvilgiu galbūt galima paminėti kelionės scenas, kurios, kad ir komiškos, su laiku tą savybę praranda. Nors filmo simbolika šiek tiek priklauso nuo kitų filmų parodijos, pramatomu- mas tamp*a viena iš stiprybių. Šitokių juokingų perdirbimų visa eilė: nuo vaizdingų “Rashomon” bėgimo bei dvikovos įvykių iki mažiau panašios nušauto herojaus nesibaigiančios merdėjimo scenos, primenančios lenkiškos “Pelenai ir deimantai” ar prancūziškos “Be kvapo” filmų užbaigas.Aplamai, šis filmas yra kaip gaivaus oro pūstelėjimas meno filmų liūdnoje beprasmio gyvenimo dokumentacijoje. Kaip kelionė džype neišgrjstu keliu. Dėlto ji ir įdomi.
Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

ryta Klevelande: A. AugustinaviČienė, 
P. Balčiūnas, V. Kavaliūnas, V. Mariū- 
nas ir V. Ročiūnas. Pr. AL

L. ANDRIEKAUS “Naktigonė”, nau
jausias lyrikos rinkinys, jau išėjo iš 
spaudos. Išleistas Tėvų pranciškonų 
labai dailiai, iliustruotas dail. T. Va
liaus. *

RENGIAMA DAIL. A. TAMOŠAI- 
CIO PARODA ČIKAGOJE M, K. Čiur
lionio galerijoje spalio 26 d. Bus iš
statyta naujausi tapybos, akyarelės ir 
grafikos darbai. Prieš keletą metų dai
lininkas surado labai savitą dailės 
braižą, turintį daug bendrų bruožų su 
liet, liaudies kūryba; tapybos, akva
relės ir grafikos darbai dvelkia lietu
viškumu. A. Tamošaičio dailė mįslinga 
ir naujoviška. Paveiksluose galima at
pažinti kas vaizduojama; temos liau
diškos ir simbolinės.

MILTON STARK atsiuntė pareiski- 
mą“TŽ”, kad J. Gliaudos romaną “Na
mai ant smėlio” išvertęs į anglų k. jis, 
o ne R. Sealey. Angliškojoj laidoj abu 
pažymėti kaip vertėjai. Leidėjo “Many- 
land Books” nuomonė tuo klausimu, 
rodos, nėra žinoma.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
J. ŽEMAITĖS “SUČIUPTAS VĖL- 

NIAS” uzbekų kalba išleistas atskira 
knygute Taškente. Apysakaitę į uzbe
kų kalbą išvertė S. Samsijevo. Knygu
tės gale specialiu straipsniu uzbekai 
supažindinami su pagrindiniais J. Že
maitės kūrybos bruožais.

“KALBOS KULTŪROS” IV sąsiuvi
nyje K. Ulvydas rašo apie būdingesnes 
gramatines ir stilistines klaidas diser
tacijose. V. Ambrasas kritikuoja su
stingusias sakinio konstrukcijas, ku
rios užtemdo ir sujaukia norimą pasa
kyti mintį. K. Gaivenis kelia padaly
vinių konstrukcijų vartosenos netiks
lumus. A. žirgulys nagrinėja veiksma
žodžio laikų vartojimo stilistinius at
vejus. Sąsiuvinyje randami V. Vaitke
vičiūtės, A. Kučinskaitės, A. Balaišai- 
čio, A. Ružės, Z. Dumašiūtės, A. Jo
naitytės, K. Vosylytės, P. Kasiulio ir 
kitų kalbininkų straipsniai. M. Dauk
šos 350 metų mirties sukaktį aptaria 
J. Kruopas.

MUZIKOLOGAS VYT. KARPAVI
ČIUS mirė Vilniuje. Velionis buvo ži
nomas muzikos kritikas, Vilniaus ra
dijo muzikinių laidų autorius. Su pa
skaitomis jis lankėsi ir už Lietuvos 
ribų — Maskvoje, Minske, Rygoje, Ki- 
šiniove ir kt.

AKTORĖ BRONĖ KURMYTĖ at
šventė 30 metų sceninio darbo sukaktį. 
Aktorės kelią ji yra pradėjusi Kauno 
dramos teatro studijoje. Jau prieška
riniame laikotarpyje sukūrė eilę ver
tingų^ vaidmenų: Marytę A. Vienuolio 
“1831 metuose”, Inken — Hauptmano 
“Prieš saulėlydį”, Juliją — Ostrovskio 
“Pelningoje vietoje”. Karo metu jai 
teko išgyventi skaudžią šeimos trage
diją, kai nežinomi piktadariai (ar so
vietiniai' partizanai?) Žaliakalny nu
žudė jos vyrą — jauną, gabų režisorių 
Juozą Monkevičių, kuris tuo metu bu
vo Kauno dramos teatro meno vado
vas ir planavo su studijos mokiniais 
atidaryti platesnių meninių jieškojimų 
savo dramos teatrą.

Pokariniais metais B. Kurmytė-Mon- 
kevičienė dirbo Kauno dramos ir Jau
nojo žiūrovo teatruose, šiame laikotar
pyje ji yra davusi nevieną vertingą 
vaidmenį lietuviškajai scenai — Mary
tę Baltušio pjesėje ‘Gieda gaideliai”, 
Lady Vinter “Trijuose muškietinin
kuose”, Mrs. Kleinen “Mažojoje Do- 
rit”, Zojos motiną “Pasakoje apie tei
sybę”. Per 30 metų kūrybinio darbo 
ji yra sukūrusi 250 vaidmenų.

DAIL. AUGUSTINO SAVICKO di
sertaciją meno mokslų kandidato 
laipsniui “Peizažas lietuvių tapyboje” 
atskira knyga išleido LTSR Mokslų 
akademijos istorijos institutas. Savo 
knygoje autorius nagrinėja peizažą 
1905-40 m. laikotarpyje, išsamiai apta
ria Vilniaus meno mokyklos periodą 
1793-1831 m. Nepriklausomoje Lietu
voje daugiausia vietos skiriama Kau
no meno mokyklai. Knygą turi 279 
iliustracijas.

GRUZIJOS MENO PARODA atida
ryta Vilniaus dailės muzėjuje. Ekspo
nuojama 600 kūrinių — graviūrų, ta
pybinių drobių, keramikos ir skulptū
ros darbų, atstovaujančių sovietiniam 
laikotarpiui. Žiūrovo akis daugiausia 
patraukia Užkaukazės gamta ir jos gro
žis. Parodos atidarymo proga Vilniuje 
lankėsi grupė gruzinų dailininkų, mu- 
zėjaus darbuotojų ir Gruzijos kultū
ros min. T. Bušaidzė. —vkst—



*

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

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

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

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

REXDALE, $2.000 įmokėti, “split level” bungalas išklotas nauju kilimu, 
vandens alyvos šildymas, gražus poilsio kambarys, NHA morgičius 5%%.

DARBO TEL CH 1-5205 NAMŲ TEL. 741-3124
Didžiausias pasirinkimas bungalovų, namu Westone, Westway, Rexdale, 
Thistletown rajonuose. Vietoje greitas ir sąžiningas patarnavimas. Taip 
pat turime įv. krautuvių, apartamentų, koteliu, motelių, faunų, vasarviečių.

SPORTAS
LAUKIAME PARAMOS

Artėjant š.m. krepšinio sezonui, To
ronto lietuvių sporto klubas “Vytis” 
stengėsi įregistruoti grynai lietuvišką 
vyrų krepšinio komandą į sekmadieni
nę Bathurst-College krepšinio lygą. 

' Klubo vadovybė jautė pareigą sudaryti 
tinkamas sąlygas naujos krepšinio ko
mandos ugdymui. Lietuviškos parapi
jos krepšinio salė su lietuvių žiūrovu 
būriu atrodė klubo vadovybei bei ko
mandos žaidėjams kaip tinkamiausia 
vieta varžyboms.

Spalio 2 d. lygos susirinkimas, į ku
rį buvo pakviesti ir Vyčio atstovai, iš
sprendė susidariusią salių problemą 
estams pasiūlius papildomai savo pa
talpas. Tačiau stokojo harmonijos pri
ėmimo klausime. Lygos atstovams pa
sisakius prieš TLSK Vytį, mūsų pra
šymas buvo atmestas. Kartu su juo 
prarasta ir praktiška galimybė lietu
viui žiūrovui (su rungtynių metu pa
daryta auka) paremti ir Vyčio sporto 
klubą.

Vyčio komandos dalyvavimo išlai
dos kitoje tolygaus pajėgumo lygoje 
bus jau žymiai augštesnės.

Klubo vadovybė kreipiasi į sportą 
remiančią visuomenę paremti vytiečių 
pastangas bei klubo vis didėjančias iš
laidas. Aukos priimamos šiuo adresu: 
J. Uogintas, 354 Windermėre Avė., 
Toronto 3. TLSK Vytis valdyba

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio sezonas pamažu pradeda 

įsibėgėti. Jau visas mėnuo Ryerson 
mokykloje, Bathurst ir Dundas, penk
tadienio vakarais vyksta treniruotės 
vaikams nuo 7 vai. ir suaugusiems nuo 
8.30 vai. Ruošiamasi kelioms draugiš
koms rungtynėms. Kitą penktadienį 
numatomos draugiškos rungtynės su 
Hamiltono Kovo krepšininkais. Gau
tas pakvietimas iš Montrealio Tauro 
draugiškoms rungtynėms lapkričio 23 
d. ruošiamame jaunimo savaitgalyje. 
Moterų komanda kanadiečių yra pa
kviesta draugiškoms rungtynėms Ha
miltone. Moterys ir šiemet dalyvaus 
Toronto Ladies Basketball lygos pir
menybėse, kurių pirmos rungtynės 
įvyks apie spalio 25 d. Dvi berniukų 
komandos žais Church lygoje ir vie
na mergaičių komanda CYO lygoje.

Stalo teniso treniruotės šv. Jono p. 
salėje vyksta antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 7 vai. Mūsų stalo tenisi
ninkai ilgojo savaitgalio metu daly
vaus stalo teniso pirmenybėse, kurios 
įvyks Niagara Falls, Ont. I

Lauko teniso treniruotės nutraukia
mos.

MŪSŲ RĖMĖJAMS: šv. Jono k. pa
rapijai, H. Stepaičiui ir V. Aušrotui 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.

DOVERCOURT APYLINKĖ
Nuoširdžiai dėkoju visiems, 

prisidėjusiems darbu ir balsavusiems už mane 
rugsėjo 25 d. rinkimuose.

LAWRENCE G. ODETTE
Progresyviųjų Konservatorių kandidatas

Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, faunų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
RONCESVALLES — HEWITT, $4-000 įmokėti, atskiras, mūro, 8 kam

barių namas, šoninis privatus įvažiavimas, garažas, gražus didelis kiemas.
BLOOR — WINDERMERE, $2.900 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių, 2 

augštų namas. Baigtas rūsys, šoninis įvažiavimas, garažas, didelis kie
mas. Kaina $16.900 liks viena skola balansui; geriausios išsimokėjimo 
sąlygos. Tuojau galima užimti.

GLENLAKE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 5+5kambarių tikras dupleksas. 
Kaina $27.000.

HIGH PARK, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 augštų, 8 kambarių, 2 mod. 
virtuvių. Pirmame ir antrame augšte iš 4 gab. prausyklos. Augštas rū
sys. Vand. apšildomas, 2 mūro nauji garažai, privatus šoninis 9 pėdų 
įvažiavimas. $22.900. Jokio remonto nereikalinga. Tuojau galima užimti.

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

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

FOUR SEASONS TRAVEL r* . J;*,
254 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreOlT

VD A AC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• D AV t IX A J lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. W

Ateitininkų žinios
PRAĖJĘS SAVAITGALIS Toronto 

deracijos vado dr. J. Griniaus atsilan
kymas įnešė naujo gaivumo. Sekma- 

vo ypatingai gausus. Kalbėjo dr. J. 
Girnius. Loterijon nšleista knyga — 
dr. J. Girniaus “Tauta ir tautinė išti
kimybė". Laimėjo S. Treigys.

JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ 

dienį, spalio 13 d., 4 vaL p.p. Prisikė
limo muzikos studijoje. Kviečiami 
berniukai 9-12 m. amžiaus.

VYK. MOKSLEIVIŲ BERNIUKŲ 
susirinkimas — sekmadienį, 5 vai. Pri
sikėlimo muzikos studijoje. Ateitinin
kai ir neateitininkai 13-18 m. prašo
mi būtinai dalyvauti.

VYRESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ AT- 
KŲ susirinkime išrinkta būrelio pir
mininke — Irena Bartusevičiūtė. Taip 
pat suplanuota du ateinantys susirin
kimai: spalio 20 d., 2 v. p.p., diskusi
nis susirinkimas tema “Asmenybės ug
dymas” — sesuo M. Paulė; lapkričio 
17 d., 2 v. p.p. — “Mergaitėms tinka
mos profesijos”; diskusijose dalyvaus 
Vida Kubiliūtė — mokytoja, Danutė 
Manglicienė — gailestingoji sesuo ir 
Regina Matukaitė — socialinės srities 
darbuotoja. Visi susirinkimai atviri, 
kviečiamos visos besidominčios mer
gaitės. Susirinkimai vyksta L. V. Na
muose.

JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ 
MERGAIČIŲ AT-KIŲ susirinkimas 
įvyks sekmadienį — spalio 20 d., 3 
vai. L. V. Namuose. Kviečiamos mer
gaitės nuo 6 iki 12 m.

Lietuvių skautų 
veikla

“PERKŪNO” skautų vyčių būrelis, 
įžengdamas į 14 metus, kad ir nepil
nam sąstate, surengė iškylą.

VILKIUKŲ ANTROJI DR-VĖ, vad. 
s. L. Kalinausko, šį šeštadienį, 3 v. p. 
p. kviečia sueigą skautų būkle.

SKAUČIŲ DR-VĖ iškylavo centri
nėj saloj. Draugininke — v.sk. v. si. 
D. Skrinskaitė. %

K. ČEPONIS baigė jūrų kadetų kur
sus ir yra pakeltas į II klasės kad. 
karininkus su teise plaukioti burinė
mis ir motorinėmis valtimis. Jis yra 
aktyvus Rambyno tunto jūrų sk. veik
loje. » Ldf

D. L. K. MINDAUGO DR-VĖS suei
ga — šį ketvirtadienį, 7 v.v., būkle.

SKAUTORAMAI, jubilėjinių metų 
užbaigimui, iki lapkričio 3 d. vilkiukai 
ir skautai turi susitvarkyti uniformas. 
Numatomas Hamiltono ir Niagaros pu
siasalio vadovų bendras pasitarimas 
ateinančių metų stovyklos reikalais.

VISI VIENETŲ VADOVAI surenka 
kaip galint greičiau nario mokestį. Tė
veliai prašomi vaikučiams padėti.

MONS. DR. J. TADARAUSKĄ rug
sėjo 29 d. lietuvių sk. ir skaučių vardu 
sveikino v.s. V. Skrinskas ir s. V. Ru- 
šas, įteikdami P. Misevičiaus rankų 
darbo dovana.

ELEKTROS ĮRENGIMŲ RANGO- 
VAS p. Barakauskas su tėvų rėmėjų 
pirm, buvo nuvykę į Huntsville. Hydro 
ir vietos savivaldybė patvirtino elek
tros pravedimo planus ir šiomis dieno
mis pradės vykdymo darbus.

NORIMA PRAVESTI VAJŲ, aplan
kant kiekvieną Toronto lietuvį. Kas ga
lėtų prie vajaus prisidėti, prašome 
skambinti betkuriam tunto vadovui?

LAPKRIČIO 9 D. — skautų-čių ba- 
zaras dienos metu, o vakare balius — 
šokiai. Bazarui prašom fantų. Jie bus 
renkami prie šeštad. m-los spalio 12 
ir 19 d; galima atnešti sekmadieniais 
į skautų būklą po betkurių pamaldų.

TĖVŲ RĖMĖJŲ IR SVEČIŲ orga
nizuojama paskutinė šių metų iškyla 
į Romuvą Padėkos Dienai atžymėti šį 
sekmadienį. Prašoma nepamiršti mais
to tos dienos prasmei. Tikimasi, kad 
ir iš Hamiltono nemažai atvyks. F.

T raukinio apiplėši
mo komunistinė 

versija
Vengrijos satyrinis žurnalas 

“Ludas Matyi”, rašydamas apie 
traukinio apiplėšimą Britanijoje, 
tvirtina, jog komunistinėje Ven
grijoje būtų neįmanoma suorga
nizuoti panašios operacijos. Pir
miausia, iš 30 vyrų gaujos bent 4 
susirgtų, 8 nesurastų apiplėšimui 
sutartos vietos, 3 telefonu pra
neštų, kad dviem dienom pavė
luos sugrįžti iš vasarvietės. Paga
liau neįmanoma būtų uždengti 
žalios signalinės šviesos, nes nėra 
raudonos medžiagos. Visus pla
nus augštyn kojomis apverstų dvi 
valandas pavėlavęs traukinys. 
Jeigu jį ir pavyktų sulaikyti, ne
būtų kuo išgabenti pagrobtų pini
gų, nes Vengrijoje esantieji sunk
vežimiai ir jų vairuotojai darbų 
programoje yra atsilikę dviem 
mėnesiais...

Boie Comeau. — Kvebeko miš
ke rastas vilkų sudraskytas 4 me
tų berniukas/ Tai bene pirmas 
toks atvejis šiame kontinente. 
Vilkai savo aukoms paprastai pir
miausia perkanda gerklę ir, pra
plėšę krūtinę, suėda širdį ir plau-

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

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

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

Mirus mielajam sūnui ANTANUKUI
VYTAUTĄ AUŠROTĄ, 

buvusį KLK Kultūros Dr-jos dangmetį pi 
bei valdybos narį, ir

ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia —
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KLK Kultūros Draugija 
“T. Žiburių” redakcija 

ir administracija

Dievuliui pašaukus pas save mylimą sūnelį ANTANUKĄ, 
mielus įdėjus draugus

SIGITĄ ir VYTAUTĄ AUŠROTUS
bei artimuosius

nuoširdžiai užjaučia ir dalinasi liūdesiu —
Toronto ateitininkai sendraugiai

MIRUS MYLIMAM SŪNELIUI

LIŪDIME —

A. E. Abromaičiai S. V. Liuimai
S. J. Andruliui Br. Pabedinskienė
M. A. Bumbuliai A. K. Rusinai
E. S. Čepai
St. Dargis
Kun. dr. Pr. Gaida

S. B. Sakalai

M. V. Tamulaičiai
V. J. Jasinevičiai

SIGITĄ IR VYTAUTĄ AUŠROTUS

BEI JŲ ARTIMUOSIUS

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME

IR KARTU SKAUSMO VALANDOJE

Mylimam ANTANĖLIUI mirus, 
jo brangius tėvelius

VYTAUTĄ IR SIGITĄ AUŠROTUS, 
sesutes Aldutę ir Bernadetą 

ir močiutes p. Jonaitienę ir p. Aušrotienę 
giliai užjaučia liūdesio valandoje —

A. šapokienė
A. šapokaitė
G. ir G. Balčiūnai
K. Beraitienė

SIGITAI IR VYTAUTUI AUŠROTAMS

mirus mažajam ANTANĖLIUI, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Birutė ir Jonas Prakapai

ANTANUKUI AUŠROTUI mirus

jo tėveliams, sesytėms ir

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. , TEL. LE. 1-1432

močiutėms

gilią užuojautą reiškia —

Žiūraičiai ir Ramonai

Gilaus skausmo valandoje,
A. t A. sūneliui ANTANUKUI mirus, 

SIGITĄ IR VYTAUTĄ AUŠROTUS bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

O. L. Rimkevičiai
S. B. Ulozai
L. V. Kolyčiai

A. t A. ANTANĖLIUI AUŠROTUI mirus 
jo tėvelius, sesutes ir močiutes 

nuoširdžiai užjaučiame —

O. P. Eidukaičiai
L. A. Krakauskai

A. t A. mylimam sūneliui ANTANĖLIUI mirus, 
gili užuojauta

SIGITAI IR VYTAUTUI AUŠROTAMS,
sesutėms Aldonai ir Bernadetai, 

mamutėms p. Aušrotienei ir p. Jonaitienei —

O. A. Jakimavičiai 
R. P. Bražukai
A. V. Ramanauskai 
A. V. Petruliai

Johannesburgas. — Pietų afri
kiečiai išpirko visas miesto par
duotuvėse esančias žąsis. Prisi
mindami seną padavimą jie ma
no, kad žąsys savuoju pastabumu 
padarys galą paplitusiai įsilauži
mų į namus bangai.

LCHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

PARKLAWN — QUEENSWAY, 
gražus 5 kambarių bungalas, 
centre hall planas, radiatori- 
nis šildymas, recreation kam
barys, garažas su privačiu 
įvažiavimu, kiemas 50x200, 
be skolų. Prašo $14.900.

SWANSEA — BLOOR
Atskiras, mūrinis 6 kamba
rių namas, garažas su plačiu 
įvažiavimu, atvira skola, 

ISLINGTON — BLOOR
Apie $4.000 įmokėti, puikus 
visai naujas 6 kambarių bun- 
galas, didelė graži Hollywood 
virtuvė, privatus įvažiavimas, 

JANE — BLOOR
7 kambarių, šiurkščių plytų, 
atskiras mūr. namas, kvad
ratinis planas, apie $5.000 
įmokėti, radiatoriais šild.

KINGSWAY RAJONAS, 
į pietus nuo Bloor, apie 
$5.000 įmokėti, gražus 6 k. 
bungalas, didelis salionas su 
atviru akmeniniu židiniu, 
moderniška virtuvė, gražiai 
iškaltas didžiulis recreation 
kambarys su 2-jų dalių vonia, 
privatus įvažiavimas su pri
statytu garažu, pirma skola 
iš 5% % 17 metų.

SWANSEA — BLOOR, 
gražus, visai naujas 7 kamba
rių atskiras mūrinis namas, 
modemiškas vandens alyvos 
šildymas, balkonas, garažas 
su puikiu privačiu įvažiavi
mu, 2 vonios, arti Bloor.

GEOFFREY — HIGH PARK
Didžiulis 12 kambarių, atski
ras, mūrinis namas, 3 virtu
vės, vandens alyvos šildymas, 
recreation kambarys, dvigu
bas garažas su plačiu įvaž. 

HIGH PARK BLVD.
Apie $10.000 įmokėti, puikus
15 kambarių, atskiras, mūri
nis namas, naujas vandens 
alyvos šildymas, dideli kam
bariai, 3 virtuvės, 3 vonios, 
dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, gauna apie $490 
mėnesinės nuomos.

PARKDALE — SUNNYSIDE
Puikus pinigų investavimas, 
5 krautuvės ir 4 apartamen
tai, maždaug 20 metų senu
mo, viskas išnuomota, gauna 
apie $9.500 metinių pajamų, 
maždaug $15.000 įmokėti 

WELLAND — ONTARIO
Benzino stotis, mašinų taisy
mo dirbtuvė, moderniškas re
storanas, maisto produktų 
krautuvė ir 8 kambarių na
mas, skubus pardavimas, šei
mininkas išvyksta iš Kana
dos, metinė apyvarta $85.000,
16 metų atvira skola iš .5%, 
benzino parduoda apie 100.- 
000 galionų metams, įmokė
ti maždaug $20.000.

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTABAS 

praneša, kad 
persikėlė 

| naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Wasaga Beach, Sfayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią vasarnamių, farmų, gazolino

stočių, garažų, motelių, įvairių biznių ir tX 

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

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

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

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

$7.000 vertės, 6 kamb. namas, 1 sko
la balansui, moderni virtuvė, ga
ražas. Dundas—Ossington rajone.

$4.000 įmokėti, 5 metų senumo dup
leksas su butu rūsyje, kiekv. 
apart, nuoma $85 mėn., 3 gara
žai. Eglinton — Dufferin rajonas, 
pilna kaina $21.500.

$5.000 įmokėti, Oakwood—St Clair, 
11 didelių kamb., plytų namas, 
alyviniais dažais išdažytas, 3 mo
dernios virtuvės.

Garažas, dažymo ir taisymo dirbtu
vė, vak. Toronte, kampinė nuosavy

bė, parduodamas ar išnuomoja
mas, 16 mašinų vieta su leidi
mais, neaugšta nuoma ar $15.000 
įmokėti, labai geras pirkinys

Vyt. Morlcis J. Kaškelis A. Bliudžius

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

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

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

WELLANDE
$20.000 įmokėti, benzino sto
tis garažas — restoranas 
ir 8 kambarių gyvenamasis 

. namas. Parduodama virš 100.
000 galionų benzino. Bendra 
metinė apyvarta virš $85.000. 
Geras ir moderniai įrengtas 
biznis. Prašo $65.000. Vienas 
morgičius iš 5% 16 metų. 
Vertas dėmesio pirkinys.

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

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

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

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

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

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

PONIOS TONIA
, SPĖJIMAI

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

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

$15.700 pilna kaina, Bloor — Con
cord, 11 didelių kamb., alyviniais 

dažais išdažytų, plytinis namas, 
naujas šildymas, 3 modernios vir
tuvės ir 3 pilnai įrengtos vonios. 
Nuomos $200 mėn. '

$2.500 įmokėti, Jane — Baby Point, 
6 kamb. namas, alyviniais dažais 
išdažytas, kelių metų senumo, 
5%% morgičius, alyvos šildymas, 
privatus įvažiav. Prašo $16.500.

$2.500 įmokėti, Parkdale, atskiras 
8 kamb. namas, 2 modernios vir
tuvės, naujas šildymas, keli žings
niai iki Queen — Lansdowne li
nijos.

$5.000 įmokėti, Jane — Bloor, 2-jų 
augštų, 7 kamb., atskiras namas,
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TORONTO, Ont
Rudeninis kapinių lankymas, 

susijęs su Vėlinių diena, šį rude
nį įvyks sekmadienį, lapkričio 3 
d., 3 v. p.p. Būtų gera, kad minė
tą dieną būtų susilaikoma nuo ki
tų parengimų. Paminklams pa
matai išliejami tik šį mėnesį. Dar 
šį rudenį norintieji statyti pa
minklus, prašomi painformuoti 
kapinių administraciją. Kad pa
minklai išsilaikytų ilgus metus, 
patartina vengti praeinamos ver
tės įrašų; tiksliau būtų pažymėti 
mirusiojo metrika: vardas, pavar
dė, gimimo ir mirimo datos. Var
gu ar būtų galima rekomenduoti 
paminkluose mirusiųjų nuotrau
kos. Po kurio laiko jos arba nu
blunka, arba iškrenta. A.

“Intelektualo drama visuome
nėje” — tokia tema skaitė paskai
tą dr. J. Girnius, pakviestas To
ronto akademikų dr-jos. Jos pa
siklausyti susirinko beveik šimti
nė žmonių, kurių tarpe buvo ma
tyti ir jaunųjų akademikų. Pirmi
ninkaujantis K. Manglicas pakvie
tė J. Matulionį pristatyti klausy
tojams paskaitininką, kuris vė
liau pareiškė, esą pristatant už
tenka pasakyti, kad jis ne J. Gri
nius ... Paskaitoje dr. J. Girnius 
aptarė “intelektualo” reikšmę, iš
nagrinėjo savybes ir jo santykį 
su visuomene. Intelektualas esąs 
visuomenės maištininkas,- judin
tojas ir vadovas, jaučiąs savo at
sakomybę. Per diskusijas buvo iš
kelta klausimų, ypač liečiančių 
lietuvio intelektualo problemas.

Folks Art Council — taut, gru
pių meno taryba buvo susirinku
si posėdžio. Lietuviams atstovavo 
Toronto apyl. v-bos atstovas K. 
Manglicas ir kaip privatus asmuo 
— J. R. Simanavičius. Pastarasis 
buvo išrinktas į pastovų prezidiu
mą — valdybą. Tarybai* priklauso 
organizacijos ir paskiri asmenys.

Atvykite pasilinksminti ir 

šokti tvistų bei kitus modernius šokius

Šokiai specialiai rengiami jaunimui International 
Institute patalpose: 709 College St., Toronto, penk
tadienį, spalio 11 d., 8 vai. vak. Įėjimas 75 c.

Užsakymai priimami ir paštu.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA ____

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telet įstaigom Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

NAUJA BENZINO STOTIS - 
GARAŽAS

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

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

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

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

SALES AND SERVICE
Taisonu televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Far<rn<mar*<s 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 D o ve r court Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAFHS

Ateitininkų Federacijos vadas 
dr. J. Girnius ateitininkų susirin
kime spalio 6 d. skaitė paskaitą 
apie tikinčiųjų atsakomybę už ki
tus; gvildeno ateizmo klausimą ir 
reikalą santykiauti su ateistais 
apaštalavimo prasme. Ryšium su 
paskaita buvo iškelta daug klau
simų, liečiančių tiesiogiai paskai
tos mintis ir ateitininkijos veiki
mą. Susirinkime dalyvavo daug 
narų — sendraugių, studentų ir 
svečių vei viešnių.

Sesuo Margarita, Montrealio N. 
P.M. vienuolyno vyresnioji, šį sa
vaitgalį atvyksta į Torontą daly
vauti vienuolynų vyresniųjų kur
suose šv. Juozapo seserų vienuo
lyne.

“Tėvynės prisiminimų” radijo 
programos vedėjas J. R. Simana
vičius pakvietė į Torontą Hamil
tono teatrą “Aukurą” suvaidinti 
lapkričio 2 d. Prisikėlimo salėje 
jaunimui ir suaugusiems tinkamą 
Andersono pasaką.

v

Išvyko į JAV kun. Pr. Vaseris, 
viešėjęs pas savo brolio Juozo 
šeimą Toronte. Spalio 20 iš Niu
jorko išskris į Britaniją, paskui 
Vokietiją, Italiją ir iš ten atgal į 
Australiją. Jo brolio Juozo šeima 
su savo bičiuliais spalio 4 d. su
rengė išvykstančiam kunigui jau
kias išleistuves ir kartu vardines 
šv. Jono Kr. par. salėje. Dalyva
vo didokas būrys žmonių atėjusių 
pagerbti žymaus Australijos lietu
vių veikėjo. *

Vincas Bačėnas praėjusį sek
madienį savaitei lėktuvu išskri
do į Olandiją, susipažinti su mi
nėtu kraštu. Kelionę finansuoja 
“Four Seasons” kelionių biuras 
Port Credit, Ont., kur mūsų tau
tietis eina atsakingas pareigas.

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

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

AL GARBENS 
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

Margis Drug Store
JOHN V, MARGIS, PhmR.

Cigarečių kartonas -m*®- už *3.09
SWANSEA. $16.900 visa kaina, atskiras, originalus “Duplex” 10 kambarių, 

t vandeniu alyva apšildomas, 2 garažai. Įmokėti tik apie $3.000. Balansas 
' atviras morgičius.

JANE — ANNETTE. $30.900, atskiras naujas “Triplex”. Viso 14 kambarių, 
didelis kiemas, vandeniu alyva šildomas, šoninis įvažiavimas. Įmokėti 
apie $8.000. Vienas atviras morgičius balansui.

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

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

WAUBAUSHENE, ONTARIO — $4.000 visa kaina,*7 vasarnamis prie 
Georgian Bay ežero, 90 mylių nuo Toronto, įrengtas, su baldais, pri
vatus ežero krantas, geras žuvavimas. Įmokėti $2.000.

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

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ- 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944-

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės

Vilniaus Dienos minėjimas šie
met perkeliamas į spaudą ir radi
ją. Be straipsnių “Tž”, spalio 12 
d., sekmadienį, bus speciali prog
rama “Tėvynės prisiminimų” ra
dijo programoj, kuri transliuoja
ma kas sekmadienį iš Niagara 
Falls nuo 1-2 v. p.p. Joje bus P. 
Viščinio kalba, muzikinis monta
žas, pasikalbėjimas su Vilniaus 
Krašto Liet. S-gos pirm. adv. A. 
Junevičiu Bostone. Visa tai užims 
apie 20 min.

Tautos Fondo vajus sėkmingai 
tęsiamas toliau; Aukojo: $5 — J. 
Dragašius, Z. Mažonas, B. Sergan
tis, VI. Girčys, J. Valatka, K. Oža- 
las, K. Kaknevičius; $4 — A. So- 
daitis; $3 — J. Vasikevičius, J. 
Gaiveiis ir A. Segavičius.

P-lei Rekštytei šv. Jono Kr. pa- 
rap. salėje pr. šeštadienį buvo su
rengtas priešvestuvinis pobūvis.

Keičiantiems adresus. — “TŽ” 
administracija maloniai prašo vi
sus skaitytojus, keičiant adresus, 
kartu pažymėti ir senąjį savo ad
resą, kad tuo būdu būtų išveng
ta klaidų. Be to, yra prašoma pri
dėti bent 25 et. pašto ženklais, 
nes keičiant adresą reikia gaminti 
naują plokštelę. Administracija 
bus dėkinga už jos darbo paleng
vinimą.

TORONTO DARBŲ KOMITETAS 
svarstė Maple Leaf Gardens padidini
mo klausimą. Buvo nutarta leisti pa
stato sienas praplėsti Carlton ir Wood 
gatvių šaligatvių sąskaitom Po pries
tatais būtų padarytas praėjimas, su
tvirtintas cementiniais stulpais, čia 
galėtų rasti pastogę lietaus užklupti 
torontiečiai. Praplėtimas salę padidin
tų 4.000 vietų ir kainuotų 2 mil. dole
rių. Nutarimą turi patvirtinti miesto 
taryba. Kaikurie savivaldybės atstovai 
pasisako prieš šį projektą. Jų nuomo
ne, ateity gali būti siekiama ir kitų 
pastatų panašaus praplėtimo. Davus 
leidimą vienam, sunku jį būtų atsa
kyti kitiems.

NAUJĄJĮ ROTUŠĖS PASTATĄ kri
tikuoja “Globe and Mail” bendradar
bis Bruce West. Jis nusiskundžia, kad 
laikraščiuose naująją rotušę visada ga
li matyti tik iš priekio. Niekas esą 
dar nemėgino parodyti jos užpakalinės 
pusės, kurią sudarys cementinė siena 
— be jokių langų ir pagražinimų. Kai 
laikas ją apneš miesto dulkėmis ir 
suodžiais, iš šiaurės žiūrint, pastatas 
gali priminti paprasčiausią grūdų ele
vatorių. Savo pastabas žurnalistas bai
gia kandžia šypsena: “Ne, nenutrau
kite . pradėto darbo! Tęskite jį toliau, 
bet... aš visdėlto norėčiau, kad kas 
nors man parodytų užpakalinę naujo
sios rotušės pusę”...

OILS LTD. 
Atttavoa

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentoms.
Telefonai LE. 3-490*.

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

Telefonas LE. 2-5191

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALD I
W9 COLLEGE ST.

Tekinas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir

mokos nemokamai.

Sol. V. Verikaičio rečitalis bus 
transliuojamas per CBC radiją 
spalio 27 d., 10 vai. ryto. •

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
• “Vaidoto” laivo vadas vair. A. Žy

mantas grįžo iš vasaros darbų į mo
kyklą ir spalio 3 d. buvo sušaukęs lai
vo sueigą.

• Svarstomas uniformų suvienodi
nimo klausimas, nes dabar naudoja
mos lietuviškos ir kanadietiškos uni
formos.

• Ps. R. Kuprevičienė ir j.sk. E. Na- 
mikienė pasiuvo tuntui tautinę vėlia
vą, taip pat baigė siūti keliolika tarp
tautinio signalizacijos kodo vėliavų ir 
vimpilų.

• “TŽ” žinutėje įsivėlė klaida; turi 
būti: į Jaun. jūrų skautes-tus priima
mi vaikai nuo 8 m. amžiaus.

• Pradėti pasiruošimai lapkričio 23 
d. tunto rėmėjų rengiamam tradici
niam šokių vakarui. Jūrų skautės mez
ga didelį tinklą. Bilietai tuoj bus pla
tinami. T.

Atominio bombardavimo atve
ju yra visa eilė apsaugos priemo
nių. Metropolinio Toronto apsau
gos organizacija yra išleidusi tuo 
reikalu brošiūrą “11 Steps To 
Survival”. Jos ištrauka yra at
spausdinta ir lietuviškai. Visais 
atominės apsaugos reikalais 
kreiptis: -Metropolitan Toronto 
Emergency Measures Organiza
tion, 278 Davenport Rd., Toron
to 5, Ont. Tel. 924-9761.

TAUTOS FONDO darbą re
mia visi sąmoningieji lietu
viai, kurie trokšta Lietuvai 
laisvės.

Metropoliniame Toronte, pagal 
1961 m. gyventojų surašymą, yra 
1.824.481 gyventojas. Britų — 
1.107.203, prancūzų 61.421, vo
kiečių 80.300, italų 140.378, olan
dų 33.434, lenkų 5*8.578, rusų 14. 
186, skandinavų 16.050, ukrai
niečių 46.650, kitų europiečių 
189.733, azijiečių 20.534, kitų 
56.014. Lietuvių, kaip anksčiau 
skelbėm, Įrašyta 8.287.

Toronto naujosios rotušės sie
nos jau iškilo keturiems augš- 
tams. Apvalios lėkštės pavidalą 
pradeda Įgauti posėdžiams skirto
ji salė. Po metus užtrukusių ne
sutarimų ir sutrikimų darbas ei
na pilnu tempu. Numatoma, kad 
kas trys savaitės iškils naujas 
augštas Miesto parkų komisijos 
pirm. George Bell nuomone, nau
jasis pastatas turėtų būti užbaig
tas 1965 m. .

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė OKULISTĖS
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.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

TeL RO. 7-9947 
24 Hnmberview Rd.. Toronto.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 La—dawne Avė.

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

vi-

Solistai J. Liustikaitė ir V. Ve- 
rikaitis spalio 12 d., šeštadienį, 
koncertuos Detroite. Akompo- 
nuos pianistė D. Skrinskaitė. Va
karą rengia Windsoro apyl. va-ba.

“TŽ” aukojo: po $1 — J. Rin
kevičius, P. Pajaujis, J. Adomė
nas, V. Dailidė, L. Kūkalis, J. 
Prasauskas, Valė Jonaitis.

Garbės prenumeratą $10 
siuntė dr. P. Vytė.

Ačiū rėmėjams!
L. G. Odette, dėkodamas 

siems savo rėmėjams ypač iš taut, 
grupių, pareiškė pasitenkinimą 
konservatorių laimėjimu Ontario 
rinkimuose. Nors nelaimėjęs savo 
apylinkėje, rinkiminį vajų sakė
si laikąs pavykusiu. Jis buvęs no
minuotas kandidatu keliom savai
tėm vėliau nei kiti, ir rinkimi
niam vajui turėjęs tik 2 savaites 
laiko. Visdėlto gautų balsų skai
čius, palyginti, buvęs dideliš. Rin
kiminio vajaus metu radęs daug 
naujų draugų, ir ta prasme pra
turtėjęs.

VADOVĖLIAI
Lituanistinėms

MOKYKLOMS
Kregždutė Id. — 
Kregždutė Id. — 
Kregždutė II dalis
Kregždutė III dalis 
Klasės dienynai 
Mokinio pažymėjimas 
Maldaknygė vaikams 
“Dievo Vaikas”

III laida $2.25
IV laida $2.50 

$3.00 
$3.25 
$0.75 
$0.06

$1.85

Gaunami?
Spaudos B-vėj ^Žiburiai” 

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

ir pas visus lietuviškos spaudos 
platintojus.

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

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

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

Sav. R. STASIULIS

A. P. GARAŽAS 
persikėlė

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

NAUJAS ADRESAS:
60 Howard Park

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

“ST. Michaels coll, school” 
spalio 5 d. įvyko brandos atestatų 
įteikimo ir pasižymėjusią mokinių ap
dovanojimo Šventė. XII skyrių baigė 
ir brandos atestatus gavo: V. Augaitis, 
B. čeponkus, S. Jaskus, A. Miliaus
kas, E, Puodžiukas, A. Šlekys. Iš viso 
XII skyr. buvo 106 mokiniai.

XIII skyrių baigė J. Puodžiukas ir 
G. Skrinskas. Iš viso XIII skyrių baigė 
54 mokiniai. 9 “St. Michaels College 
School” mokiniai, XIII skyrių baigę 
su pažymiais virš 80%, gavo Ontario 
valdžios dovaną — po $400 ir mokyk
los — po $100. Jų tarpe yra lietuvis 
Gailutis Skrinskas, surinkęs 82%. H. 
Sadauskas, XI skyr. mokinys, surin
kęs 89.5% taip pat apdovanotas.

Vašingtonas. — JAV 1963 m. 
rugsėjo 27 d. pasiekė 190 mil. gy
ventojų. 1967 m. turės 200 mil.

AP DRAUDA. Sss-
RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Br. Bukowska-BEJNAR, RO. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES AVE

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

..ŠYPSENOS..
/

Kunigas ir Rimutis
Kunigas: Kai eini į bažnyčią, 

Rimuti, rūpestingai susišukuok 
plaukus.

Rimutis: Kunigėli, kad neturiu 
kuo šukuotis.

Kunigas: Pasinaudok tėvelio 
šukomis.

Rimutis: Tėvelis neturi nei 
plaukų, nei šukų...

Tėvo pasigyrimas
Lenkų karys, papasakojęs sū

nui apie savo žygdarbius, pri
dūrė: >

— Dabar, sūnau, žinosi, ką ta
vo tėvas yra įvykdęs kovoje ties 
Monte Cassino. .

— Taip, tėveli, žinosiu. Tik 
man dar neaišku, kam ten buvo 
reikalinga tiek daug kitų karių?

Poeto testamentas
Knygoj “The Last Caprice” su

rašytos įvairių testamentų dary
tojų išdaigos. Rašoma, kad vokie
čių poetas Heinrich Heine paliko 
savo turtą žmonai su sąlyga, kad 
ji antrą kartą ištekėtų. Tada, esą 
bus nors vienas žemėje žmogus, 
kuris tikrai nuoširdžiai jo gailė-

Dviejų škotų pokalbis
— Sveikas, Mac; tai kur dabar 

išvyksti?
— Povestuvinėn kelionėn.
— O kur gi žmona?
— Ji lieka namie. Reikia gi, 

kad kas nors pasiliktų ir mūsų 
krautuvėj...

Kas neįmanoma?
Neįmanoma sujungti šių trijų 

kokybių: būti geru komunistu* 
protingu ir sąžiningu. Jei esi pro
tingas ir sąžiningas — esi blogas 
komunistas, jei esi protingas ir 
geras komunistas, esi nesąžinin
gas; jei esi geras komunistas ir 
sąžiningas — esi neprotingas.

Parinko Pr. AI.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, o J).

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris! šepečiai, 

r TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 94612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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ČIKAGOS MENO ANSAMBLIO “DAINAVA” KONCERTAS
Lietuvos gen. konsulo dr. J

Pirmoje dalyje: naujas lietuviškas muzikinis veikalas "PRIE EŽERO". 1*
Antroje* dalyje: dainų koncertas ir solistai - J. VAZNELIS ir N. LINKEVIČIŪTĖ.
. Žmuidzino atidarymo žodis. . ' Pradžia punktualiai 6 valandų vakaro.

g
PO PROGRAMOS

PASILINKSMINIMAS

PUIKIAM ORKESTRUI

GROJANT.

ĮVAIRŪS BUFETAI.:

GAUSI LOTERIJA.
Lietuvių meno ansamblis “DAINAVA” su vadovu Steponu Sodeika ir akompaniatorių prof. VI. Jakubėnu. Jie išpildys programą Nia

garos pusiasalio lietuvių parapijos metinėje šventėje 1963 m. spalio 12 d., šeštadienį.
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TORONTO Ont.
Studentų žinios — 5 psl.; ateitininkų ir skautų žinios — 8 psl. 

Toronto kronika ir skelbimai — 9 psl.

Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Su gilia užuojauta ir rimtimi 

įsijungiame į Sigitos ir Vytauto 
Aušrotų liūdesį, mirus jų myli
mam sūnui Antanui. Tėvų ryžtas 
ir ištvermė ligos ir mirties valan
doje galėtų būti pavyzdžiu kiek
vienam krikščioniui, ištiktam di
delio bandymo.,Jų šeimos krikš
čioniškas atsidavimas augštesnei 
Valiai tegrįžta jiems ir jų šeimos 
artimiesiems suraminimu. A. a. 
Antanas palaidotas iš šv. Jono Kr. 
bažnyčios spalio 9 d. lietuvių ka
pinėse Aušrotų šeimos sklype.

— Rožinis kasdien kalbamas 
7.30 vai. ryto, penktadieniais — 
7.30 vai. vak. ir sekmadieniais — 
7 vai. vak.

— Tikybos pamokos vaikams 
sekmadieniais — po 9.30 vai. pa
maldų mokiniams, lankantiems 
viešąsias mokyklas, o po 11 vai. 
pamaldų — besirengiantiems pir
majai Komunijai.

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai: Roxton, Shaw, Ossington 
ir Churchill; taip pat užbaigiama 
Crawford gatvė.

— Jaunimo choro repeticijos— 
penktadieniais 6 v.v., šeštadie
niais—po lietuvių mokyklos. Jau
nimo choras pavestas globoti kun. 
J. Staškevičiui.

— Su pasigėrėtinu pasisekimu 
praeina sekmadienių vakarais 
jaunimo pobūviai parapijos salė
je. Praėjusį sekmadienį arti 100 
lietuvių dalyvavo pobūvyje. Se
kančiam sekmadieniui numatoma 
platesnė programa, kurią paruoš 
pats jaunimas. Visą vakarą su 
jaunimu praleidžia kun. J. Staš
kevičius, rūpindamasis padaryti 
parengimus įdomiais bei įvairiais. 
Sekantis jaunimo pobūvis — šį 
sekmadienį 7.30 v.v.

— Apie 20 naujų berniukų pra
ėjusį penktadienį susirinko moky
tis tarnauti Mišioms. Sekantis su
sirinkimas altoriaus berniukams 
— šį penktadienį 6 v.v.

— Kiekvieną antradienio ir 
ketvirtadienio vakarą parapijos 
salėje vyksta stalo teniso turny
rai. Kviečiame jaunimą įsijungti 
į šią sporto šaką. Stalo tenisui va
dovauja Vyčio klubas.

— Šį savaitgalį St. Catharines 
mieste įvykstančią KLB sesiją pa
rapijos vardu sveikiname, linkė
dami ir toliau apjungti visus ge
ros valios lietuvius.

Prisikėlimo parapijos žinios
—Pereitą trečiadienį, prieš iš

vykdamas į Romą dalyvauti Vati
kano santaryboj, mūsų parapiją 
ir vienuolyną aplankė J.Em. To
ronto kardinolas J. C. McGuigan. 
Pasidžiaugęs mūsų parapijos nu: 
veiktais darbais, prašė perduoti 
visiems parapijiečiams geriausius 
linkėjimus ir jo tėvišką palaimi
nimą.

— Sekmadienį paminėta šv. 
Pranciškaus Asyžiečio šventė. 
Bažnyčioje šventei pritaikytus pa
mokslus sakė kun. dr. Py. Gaida, 
o sumą atlaikė svečias iš Austra
lijos kun. Pr. Vaseris. Dėkojame 
maloniems svečiams už pagalbą,

— Į metines rekolekcijas yra 
išvykę: T. Placidas, T. Paulius, T. 
Rafaelis ir Br. Hortulanas. Šią 
savaitę klebono pareigas eina T. 
Kornelijus, o jam pastoracijos 
darbuose talkina kun. Br. Jurk- 
šas.

— Šią savaitę šv. Mišios laiko
mos tik 7 ir 8 vai. ryto.

— Rožinis šią savaitę bažnyčio
je kalbamas šeštadienį 7.20 v.v. 
ir teikiamas palaiminimas Švč. 
Sakramentu. Per rožinio pamal
das klausomos išpažintys.

— Parapijiečių lankymas šią 
savaitė laikinai sustabdomas. Se
kančią savaitę bus lankomi para
pijiečiai, gyveną Etobicoke ir Is
lington, o taip pat ir tie, kurių 
nebespėta aplankyti pereitą sa
vaitę Rexdale ir Thistletown.

— Parapijos choro bendra re
peticija ketvirtadienį 7.30 v.v.

— Jaunimo choro repeticija — 
penktadienį 6.30 v.v. Vaikučių 
choristų skaičius jau prašoko 100.

— Reiškiame nuoširdžią užuo
jautą Saliomejai Olekienei, mi
rus Lietuvoje jos mamytei. Už 
velionę šv. Mišios šį šeštadienį 8 
vai. ryto.

—Sekmadienį 10 v. r. laiko

mos užprašytos šv. Mišios už a.a. 
Joną Grinskį jo 5 metų „mirties 
proga'

— Jaunimo pasilinksminimas 
sekmadienį, 7.30 v.v., muzikos 
studijoje. Visas lietuviškasis jau
nimas kviečiamas gausiai daly
vauti. Į

— Katechetinės ir religijos pa
mokos vaikučiams ir gimnazis
tams prasidės spalio 20 d. Sekma- 
dieniaiš po 10 vai. Mišių pamo
kos vaikučiams—Liet. Vaikų Na
muose, o gimnazistams — para
pijos patalpose.

— Stengiamasi padėti lietuviš
kai studentijai Toronte, Prisikė
limo parapija Studentų Rėmėjų 
Būreliui įteikė $100.

— Pereitą šeštadienį kun. Pr. 
Vaseris pakrikštijo Felikso ir Bi
rutės Kasperavičių dukrelę Aldo
ną Oną.

— Prisikėlimo parapijos Sti
pendijų Fondas laukia geros va
lios tautiečių paramos — padėti 
lietuviams studentams, esantiems 
finansiniuose sunkumuose. Kurie 
gali, savo aukas prašomi įdėti į 
mūsų bankelio sąskaitą Nr. 24, 
čekį adresuojant: Prisikėlimo Pa
rapijos Stipendijų Fondas. Aukos 
atskaitomos nuo valstybinių mo
kesčių.

PLB valdybos atstovai dalyvaus 
KLB kr. tarybos suvažiavime St. 
Catharines ir ta proga perims vi- 
šas bylas bei dokumentus iš buv. 
PLB valdybos.

Liet. Vaikų Namų statybos sko
loms mažinti rengiamas bazaras 
lapkričio 16 d. Ar kas negalėtų 
paremti fantais? Fantai priimami 
Prisikėlimo par. klebonijoje ir 
pas Nek. Pr. M. Marijos seseris, 
57 Sylvan Ave.

Ne vienas Jūsų gavote laišką, 
prašantį paremti tLV Namus. Ma
loniai prašome pagal išgales pa
dėti. S.

Archit. V. Liačas išvyko viene- 
riems metams gilinti studijų į JA 
V-bes — Yale un-tą. žmona ar- 
chit. Liačienė - Šalkauskaitė taip 
pat išvyko ir dirbs savo srityje.

MONTREAL, Que.

1
Niagaros pusiasalio 
lietuvių parapija savo 
meti n ė s šventės proga 
nuoširdžiausiai kviečia 
visus lietuvius 
iš visų kraštų šioje 
šventėje kuo gausiausiai 
dalyvauti!

Šventei ruošti komitetas

AR ŽINAI,
kad pirmas didesnis šį rudenį pobūvis — rudens balius 
įvyksta jau spalio 26 d. Prisikėlimo parapijos salėje?

AR ŽINAI,,
kad tie patys rengėjai SLA Toronto 236 kp. ir sporto 
klubas “Vytis”, pasitelkę šokėjų grupę “Gintaras”, su
traukia visus lietuvius po vienu stogu?

AR ŽINAI,
kad geros nuotaikos ir linksmumo niekad nestokojo 
šitokiuose pobūviuose?

TAIGI, IKI PASIMATYMO RUDENS BALIUJE, SPALIO 26 D.!

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Šį šeštadienį, spalio 12 d., 

tuokiasi Jonas Vivier su Diana 
Bielskyte.

— 40 vai. atlaidai — spalio 25- 
27 d.

— Jaunimo sambūrio šokiai pr. 
šeštadienį praėjo su dideliu pasi
sekimu. Tik gal perbrangūs įėji
mo bilietai — vietoje $1 užtektų 
50 et. Tokie pobūviai jaunimui la- 
bai pageidaujami, nes jie sutrau
kia lietuvių jaunimą į Vieną vietą, 
kur lietuvių jaunimas tarp savęs 
pabendrauja. E. N.
Aušros Vartų parapijos žinios
— Mokyklų komisija ruošia 

kursus mokytis anglų ir prancūzų 
k. Kursai prasidėjo spalio 7 d., 8 
v.v. Kreiptis: 1220, de la Mont
agne.

— Sol. Joną Vaznelį išgirsime 
lapkričio 16 d. A V parapijos pa
rengime.

— Šv. Onos dr-jos susirinkimas 
— spalio 13 d., po 11 vai. Mišių.

— A.a. Vladas Kubilius, mirė 
rugsėjo 30 d. Gimęs 1898 m. Į 
Kanadą atvyko po I D. karo. Pa
laidotas Cote de Neige kapinėse.

— T. Klebonas lankysis La Sal-
Išnuomojamas butas Il-me augšte: 3 
kambariai, virtuvė ir privati vonia. 
Bloor — Jane — Anette rajone. Gali
ma naudotis garažu. Tel. RO 3-1332.
High Park rajone išnuomojami 2 šva
rūs kambariai ir virtuvė be baldų. Yra 
dujinė plyta ir naujas šaldytuvas. 
Skambinti vakarais nuo 5 vai. tel. 
533-3616.
Parduodamas 1963 m. Pontiac - Lau- 
rentian automobiuis: 6 cilinderių, au-1 
tomatinis, "power steering’’, radijas 
ir laikrodis. Išvažiuota tik 4.500 my
lių. Parduodamas dėl atimtos teisės 
vairuoti. Tel. 7664974.
39 MYLIOS NUO TORONTO, prie 
Simcoe ežero, Keswick, Nida St., par
duodami geri sklypai vasarnamiams ar 
nuolatiniam gyvenimui. Norint supras
ti tų klypų vertingumą, patartina pa
matyti, kaip kiti jau yra gražiai, kom
fortiškai ten Įsikūrę: vieni iš jų kas
dien važinėja Torontan, kiti — pensi
ninkai sveikai džiaugiasi vasarvetės ir 
miesto patogumų gyvenimu. Norima 
greitai parduoti, todėl kainos sumažin
tos (pradedant $900). Kreiptis: Kaške- 
lis LE 4-8459, Toronte.
ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba
IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA- 
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik įjungti.

I Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam- 
I binti — A. Morkis LE 4-8459

le: antrad. — Des Rapides, Car
rol, 43 ir 44 gt.; trečiad.—Bour
bonnais, Dawn ir Beyries; ketvir- 
tad. — La Salle Blvd., Champlain 
Blvd., Senecal, Lacharite; penk- 
tad. — Allion, Alepin, Bannon.

Tėv. Zaremba: antrad. ir tre
čiad. — Cite de St. Laurent; ket- 
virtad. — City of Cote-St.-Luc; 
penktad. — Mount Royal.

— Užpraeito sekmad. rinkliava 
— $188.50.

PLIAS Montrealio skyriaus na
riai su šeimomis pr. šešt. turėjo 
gražią išvyką kol. J. Aniolausko 
ūkyje. Svečiai išklausė kolegų 
įdomių pranešimų ir filmų iš šią 
vasarą padarytų kelionių; inž. A. 
Pusarauskas ir inž. V. Šipelis lan
kėsi Europoje, inž. J. Bulota — 
Meksikoj, o inž. Kongelis, pasku
tinių kelių metų laikotarpy, dir
bęs Bermudų salose, Venezueloj 
ir C. Afrikoj papasakojo įdomių 
įspūdžių. Montrealio lietuviai in
žinieriai, nors ir negausūs, bet, 
rodos, gerai įsitvirtinę savo pozi
cijose. Inž. V. Stankevičius, pr. 
žiemą kaip vertėjas lydėjęs slavų 
kraštų delegacijas iš už geležinės 
uždangos Kanados vyriausybės 
ruoštoj prekybinėj kelionėj po 
Kanadą, taip pat papasakojo įspū
džių iš savo susitikimų. Gražu, 
kad inžinieriai palaiko tamprius 
ryšius ne tik savo tarpe, bet ben
drauja ir su kitų tautų ateiviais 
inžinieriais ir su lenkais, estais 
ir latviais kartu yra sudarę sąjun
gą PELL.

Lietuviška radijo programa pir
mą kartą nuskambėjo pr. sekm. 
vakarą. Lauktas su nekantrumu 
pusvalandis paliko gražų įspūdį. 
Vedėjui L. Stankevičiui esam dė
kingi ir linkim geriausios sėkmės. 
Programa buvo gerai išdėstyta, 
įvairi; šalia seniesiems gerai at
menamo Šabaniausko išgirdom ir 
modernią Baravykaitės “Mano lė
lė”, liaudies dainas ir arijas. Ve
dėjas, žinoma, susilauks iš klau
sytojų laiškų su įvairiais pagei

davimais ir kritika, bet mums ro
dos programa pradėta teisinga 
kryptimi. Populiari muzika bus 
patraukli ir senimui ir jaunimui, 
gi arijas iš svetimų operų mėgė
jai gali pasiklausyti ir kitomis 
kalbomis. Gal būtų pageidautina 
keletą minučių skirti lietuviška
jai informacijai. Vedėjas yra nu
matęs pritraukti mūsų rašytojus 
ir aktorius.

Tenka prisiminti visus mūsų 
profesionalus ir verslininkus, pa
rėmusius radijo programą mate
rialiai. Tikimės, kad lietuviškoji 
visuomenė jų paramą šiam reika
lui atitinkamai įvertins. Sekantis 
liet, radijo pusvalandis — spalio 
20 d., 10 v.v. per tą pačią CFMB 
radijo stotį, banga 1410. -v-

NPM Marijos seserų rėmėjų 
būrelio valdyba pasiskirstė parei
gomis: A. Zubįenė — pirm., D. 
Smilgevčiienė — vicepirm., G. 
Montvilienė — sekr., A. Ottienė 
ir J. Jankienė — iždo valdytojos, 
nariai: M. Buzienė — parengi
mams, J. Dalmantas — ūkio rei-l 
kalams ir V. Zubas — informaci
jai. Valdybos sudėtis dar nėra ga
lutinė ir bus papildyta iki 11 as
menų. šiuo metu valdybos dužiau
sias rūpestis — bazaras lapkričio 
3 d. Visi montrealieČiai kviečiami 
prisidėti prie bazaro parengimo 
fantais ir darbu. Fantus prašome 
pristatyti į vienuęlyną, o kai val
dybos nariai kreipsis, prašome 
prisidėti ir darbu. Valdyba

Dail. H. Žmuidzinienė. Lietu
vos gen. konsulo žmona, iš Toron
to vieši Montrealyje. Sekmadienį 
H. Žmuidzinienė, lydima pianisto 
K. ir D. Smilgevičių, aplankė NP 
M Marijos seseris ir vyresniąją 
sės. M. Margaritą, su kuria glau
džiai bendradarbiavo Toronte bū
dama'rėmėjų būrelio valdyboje. 
Malonu, kad H. Žmuidzinienė 
randa laiko ir labdarybinei - vi
suomeninei veiklai -v-

NPM Marijos seserys organi
zuoja mažųjų popietes, jaunimo 
valandėles ir globoja Marijos 
Sambūrį. Jaunimo valandėlė įvy
ko pr. sekmadienį; dalyvavo 20

vaikų. Seselės mano, kad šis skai
čius mūsų kolonijoje gali būti 
bent trigubai didesnis. Tad tėvai 
prašomi atsiųsti savo vaikus kas 
antrą sekmadienį po 10 vai. Mi
šių į vaikų darželio patalpas. Se
kanti jaunimo valandėlė — spa
lio 20 d. Marijos Sambūrio mer
gaitės ruošiasi išpildyti programą 
gruodžio 8 d. KLK Moterų Dr-jos 
šventės metu. Sambūriečių susi
rinkimai taip pat vyksta vienuo
lyno patalpose kas antrą sekma
dienį po 10 vai. Mišių; sekantis— 
spalio 20 d. Sambūrietės taip pat 
laukia daugiau mergaičių, -v-

“Lito” valdybos posėdis, ry
šium su ilguoju savaitgaliu, nuke
liamas į spalio 20 d., 8 vai. 30 
min. ryto.

Spalio mėnesio gale daugu
mas bankų prirašo palūkanas už 
pusę metų. Todėl lapkričio pra
džia yra geriausias laikas savo 
santaupas perkelti i “Litą”. “Li
tas” moka 4*4 % už Šerus ir 4% 
už depozitus ir duoda nemokamą 
gyvybės apdraudą iki $2.000 san
taupų. Pr. R.

District* Estate 
Brokers

Montreal Real Estate Board Nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS 

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito 
Kooperatyve "t/TAS”

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

Royal Globe - 
London-Lancashire

APDRAUDOS BENDROVES
360 SL James St. W., tel. VL 4-2041 

yra atstovaujamos:

Adomonis 
Insurance Agency

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
Mūsų darbą visuomet galite 

patikrinti centre:
Automobiliai —

Mr. G. Lamoureux — Supt. 
Pastatai — Mr. P. Dale — Supt. 
Rezidenciniai —

Mr. F. R. Olsen — Supt. 
Nuostolių apmokėjimas —

Mr. M_ McDuff — Supt. 
Inspektorius — Mr. K. Tambling 
B-Vės Asst. Manager—Mr. P. Chicoine 
B-vės Gen. Manager — Mr. S. Allard
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