
Nr. 48 (723) • 1963 m. LAPKRIČIO—NOVEMBER—mėn. 28 d.' • 10^ • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. W-> TORONTO 3, ONT., CANADA • TEL. 368 - 6813

Sujudusi mozaika
Besibaigiant pirmajam Kanados, kaip konfederacijos, šimt

mečiui iškyla viešumon naujos pusiausvyros klausimas. Viešose 
kalbose sakoma, kad Kanada nėra* tautų tirpinimo katilas, o mo
zaika, kurioje kiekviena tautinė grupė turi savo vietą. Bet pa
staruoju metu šis gražus vaizdas ima keistis: iš ligšiolinių pozicijų 
ima judėti dvi pagrindinės tautų grupės, būtent, anglai ir pran
cūzai. Anglai, žinoma, nejudėtų, jeigu nesispyriuotų prancūzai, su
sispietę ypač Kvebeko provincijoj, kur jie sudaro 80% gyventojų. 
Jų spaudžiama federacinė vyriausybė sudarė vadinamą karališką
ją komisiją tirti dviejų kalbų bei kultūrų santykiavimui. Jau nuo 
seno Kanados prancūzai priekaištauja, esą anglai viską užvaldę 
ir kliudą pasireikšti prancūzų kalbai bei kultūrai. Jų nuomone, 
visoje Kanadoje ir visose srityse abi kalbos turėtų būti lygiai 
traktuojamos bei laikomos oficialiomis. Karališkosios komisijos 
uždavinys yra tad ištirti esamą būklę apklausiant Įvairias krašto 
organizacijas, institucijas, asmenis ir paruoštų konstruktyvų me
morandumą federacinei vyriausybei.

• • •
Kanados anglai Į ši reikalą žiūri kol kas gana ramiai. Vieni 

svarsto prancūzų reikalavimus su simpatija, kiti — su tam tikra 
baime, nes Kvebekas vis garsiau šaukia apie nelygybę ir kelia net 
atsiskyrimo klausimą. Daugeliui tas klausimas neaiškus ir klausia
— ko iš tikrųjų Kvebekas nori? Pastarasis gi reikalauja net kon
stitucijos pakeitimo, kuriuo būtų surasta nauja pusiausvyra tarp 
abiejų tautinių grupių. Trečiąjį elementą, kuri sudaro Įvairios 
tautinės grupės, prancūzai ignoruoja ir net protestuoja, kai kara
liškoji komisija ryžtasi išklausyti ir jų balso. Populiarusis Mont- 
realio dienraštis “La Presse” 1963. VIII. 13 aiškiai išreiškia jų 
poziciją: “Mes čia, Kvebeke, žiūrime į konfederaciją kaip Į dviejų 
didžiųjų tautų sutarti, kurią gali pakeisti tiktai tos dvi tautinės 
grupės.* Kitos tautinės grupės, kurios atvyko vėliau, turi būti trak
tuojamos teisingai, bet jos negali turėti lygiai tų pačių teisių kaip 
pasirašiusios pradinį susitarimą. Jos atvyko, aplamai imant, savo 
laisvu noru i kraštą* kuriame Įstatymas pripažįsta, Įvairiems tiks
lams, tiktai dvi kalbas — anglų ir prancūzų. Jie tai žinojo ir su 
tuo sutiko”. Toliau laikraštis prideda, kad konstitucijos pakeiti
mo sesijoj prancūzai nori turėti lygų balsą su angliškąja puse.

• • •
Tai gana aiški pozicija, bet nepriimtina trečiajam elementui

— neanglams ir neprancuzams. Reikia pabrėžti, kad sąlygos Ka
nadoj nuo 1867 m. esmingai pasikeitė. Tada iš tikrųjų pirmieji 
krašto organizatoriai buvo anglai ir prancūzai. Bet dabar iš 19 
milijonų gyventojų 5 milijonus sudaro trečiasis elementas. Igno
ruoti jį, remiantis pradiniu dviejų tautinių grupių susitarimu, 
yra nerealu ir trumparegiška. Trečiasis elementas, tiesa, yra dau
giakalbio-ir kuitūrišksii r įvairialypi^, tačiau kokiu pagrindu turi 
būti neigiama teisė jam puoselėti savo kalbas bei kultūras ir jomis 
praturtinti dvasinį krašto lobyną? Niekas nesiekia Įvesti trečios 
valstybinės kalbos Kanadoje, bet pvz. kaikuriose provincijose ant
rąja vietos kalba galėtų būti pripažinta ukrainiečių ar vokiečių 
kalbos. Ukrainiečių atstovai tą jau pareiškė karališkajai komisijai

Lietuviams, dabartinio sujudimo metu, reikėtų gyviau susi
domėti iškilusia problema ir pareikšti savo nuomonę? Visų lietuvių 
vardu Kanadoj gali kalbėti tiktai KLB krašto valdyba? Jos tad 
pareiga paruošti memorandumą karališkajai komisijai. Lenkai, uk
rainiečiai, islandiečiai ir kiti tokius raštus jau ruošia. Kas daroma 
šiuo reiklu lietuvių vadovybės, iki šiol nežinoma. Tenka laukti, 
kad sujus ir kitos lietuvių organizacijos, panagrinės problemą ir 
pateiks sugestijų bendram lietuvių memorandumui. Pr. G.

Laiškas iš Urugvajaus

Lietuvoje gerai, tik visi nepatenkinti

Kodėl sovietai
J . G R I K I S / Mūsų

Kur gi dingo “Maskvos dva
sia”? Nejaugi vėl prasidėjo šalta
sis karas? Argi iš tikrųjų Chruš
čiovas Ameriką laiko šuniu, su 
kuriuo galima išdarinėti savo rū
šies pavlovinius eksperimentus? 
Tokius klausimus sukėlė naujau
sias sovietinės dialektikos nume
ris, kai tyliai vykstantį sklandų 
sovietų-amerikiečių pokalbi stai
ga pertraukė sovietinių priekabių 
tonas.

Triukšmas Maskvoje
Tos priekabės pasirodė pir

miausia Berlyne. Tačiau Berlyno 
tema jau perdaug Įsisenėjusi, kad 
iš to būtų galima padaryti sensa
ciją. Visai kas kita buvo žymaus 
amerikiečių sovietologo prof. F. 
C. Barghoorno suėmimas! Tai bu
vo tikrai ne tik amerikiečius ap
stulbinusi žinia. Jeigu incidentus 
Berlyne dar galima buvo mėgin
ti aiškinti eiliniais nesusiprati
mais, kylančiais iš žemesniųjų 
instancijų nesusigaudymo padė
tyje. tai Yale un-to profesoriaus, 
uolaus “kultūrinių ryšių” šalinin
ko, suėmimas ir apkaltinimas šni
pinėjimu jau niekam nesukėlė 
abejonių, kad KGB čia Įsikišo su 
augščiaiisiųjų Kremliaus sferų 
žinia.

Kodėl tad Kremliui reikėjo bū
tinai sukelti pritrenkiantį Įspū
dį kaip tik šiuo metu, kai viskas, 
regis, jam klojosi palankia pras
me? Nauja “dvasia”, kurią pra
ėjusią vasarą sukūrė Maskvos su
tartis, sirpino gerus vaisius. Spa
lio revoliucijos šventės proga 
Chruščiovą aplankė 20 vadovau
jančių JAV milijonierių (jų tar
pe Coca-cola, whisky, cigarečių 
ir Niujorko biržos bosai) — pati 
didžiausia milijonierių grupė, ko
kia betkada keliavo po užsienį. 
Kviečių užpirkimas ir kultūrinių 
ryšių programos išplėtimas vy
riausybiniuose sluogsniuose ne
buvo siejamas su jokiomis “po
litinėmis sąlygomis”.

triukšmauja?
korespondentas Švedijoj

Reikėjo triukšmo
Tačiau sovietams reikėjo 

triukšmo, ir jie jo pasiekė. Ame
rikos atoveikis prof. Barghoorno 
atveju buvo nepalyginamai smar
kesnis ir veiksmingesnis negu 
Berlyno incidentuose. Įsikišus 
prez. Kennedžiui ir juntamai su
varžius sovietams reikšmingus 
“kontaktus”, suimtasis buvo pa
leistas, nors kaltinimas šnipinė
jimu nebuvo atšauktas, o už šni
pinėjimą sovietų Įstatymai leng
vai taiko augščiausią bausmę — 
sušaudyti... Energinga ameri
kiečių laikysena greitai padarė 
galą dirbtinai sukeltai santykių 
krizei. Tačiau tatai neišaiškina 
krizės priežasčių.

Sovietai dar kartą parodė, kad 
jie supranta tik vieną kalbą — 
jėgą. Bet drauge jie patvirtino, 
kad jie nebijo pasitraukti atgal. 
Juk visų atmintyje dar giliai Įsi
rėžęs pernykštis pasitraukimas 
iš Kubos. Moraliniu požiūriu ly
giai tokiu pačiu sovietų pralai
mėjimu pasibaigė amerikiečių - 
sovietų jėgos bandymas ryšium 
su Yale profesoriaus areštu ir pa
leidimu laisvėn. Tačiau nevisi 
stebėtojai lygiai norėtų laikyti 
Chruščiovą tokiu naiviu, kad jis 
ištikrųjų taip blogai apskaičiuo
tų savo žymiausio priešininko 
atoveikius.

Elgiasi kaip su šuniu?
Tarp Įvairiausių spėliojimų ir 

aiškinimų paminėsiu pirmiausia 
originalią* “Dagens Nyheter” ve
damojo mintį, siejančią keistus 
sovietų politikos veiksmus su ru
sų fiziologo Pavlovo teorijomis.

Laikraštis atkreipia dėmesį į 
patį poelgio mechanizmą: štai, 
išpučiama krizė, rusai parodo ne
suprantamą kietumą, kad paskui 
staiga vėl nusileistų; tada vėl 
konvojai toliau rieda į Berlyną, 
profesorius išeina laisvėn ... Ar
gi tai neprimena Pavlovo ekspe- 

(Nukelta į 8 psl.)

A.a. JAV prezidentas J. F. Kennedy tarp Lietuvos atstovo Vašingtone J. Kajecko ir ALTos 
pirm. L. Šimučio. 1958 m., dar būdamas senatorium, J. F. Kennedy kalbėjo ALTos suvažiavime 
Bostone. Būdamas prezidentu Baltuosiuose Rūmuose — jis priėmė JAV lietuvių delegaciją.

Sukrėsta Amerika ir pasaulis Savaitės įvykiai
Lapkričio 22-oji diena buvo fa

tališka Amerikai ir visam pasau
liui: nuo piktadario kulipkos žu
vo prezidentas J. F. Kennedy. Jo 
tragiška mirtis yra nepaprastai 
skaudi visiems, net ir jo politi
niams priešams, tačiau jo garbės 
nesunaikino; priešingai — ji iš- 
augštino ir padarė didvyriu, pa
našiai kaip ir Gandhi nužudymas. 
Prezidento Kennedy Įtaka visam 
kraštui ir pasauliui tik dar padi
dėjo. Jo skelbtos idėjos, suvilgy
tos krauju, bus daugiau respek
tuojamos nei jam gyvam esant. 
Jo dinamiškas užsimojimas suju
dinti Ameriką bei ją geriau pa
ruošti pasaulio vadovavimui bus 
stengiamasi tęsti ir toliau. Jo pa
stangos mobilizuoti geriausius 
politinius talentus nesustos ir to
liau. Jo kova už lygias teises vi
siems krašto gyventojams turės 
epochinės reikšmės. Jo ūkinė po
litika, Įgalinusi atsigauti bepra
dedančiam smukti kraštui, ras vi
sų Įvertinimą. Jo planas sustip
rinti karines JAV pajėgas, kad 
jos sudarytų realią atsparą prieš 
sovietinę grėsmę, buvo jo realis
tinės politikos ženklas. Ir dar vi
sa eilė kitų planų būtų išjudinusi 
Ameriką, jeigu ne kongresas, ku
ris juos pristabdė.

Aplamai, JAV būklė Eisenho- 
werio prezidentavimo metu buvo 
pašlijusi. Jauno prezidento ener
gija žymia dalimi atstatė Ameri
kos prestižą, nors ir nepasiekė 
visų respektuojamo lygio. Prie jo 
atstatymo iš dalies prisidėjo tvir
ta laikysena Kubos byloje, prof. 
Barghoom atveju ir kt.

Politinis posūkis
Daugiausia priekaištų prez.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS" 
siunčiame susipažinti tiems, kuriu adresai yra atsiunčiami 
administracijai. Tikimės, kad jie, paskaitę šį savaitraštį, taps 
pastoviais skaitytojais.

Lietuviškoji išeivijos spauda yra reikalinga kiekvieno 
tautiečio dėmesio, bet ir kiekvienas tautietis yra reikalingas 
savo laikraščio. Tad prenumeruokite “Tėviškės žiburius”, 
užsakykite juos kitiems kaip kalėdinę dovaną, skatinkite savo 
bičiulius juos skaityti bei remti. Jei norite ką sunažindinti 
su šiuo savaitraščiu, atsiųskite administracijai jo adresą.

Administracija

Kennedy politika turėjo dėl Sov. 
Sąjungos ir jos pavergtųjų. Ei- 
senhowerio-Dulles politika rėmė
si sovietų ekspansijos sulaikymu. 
Prez. Kennedy politikos vairuo
tojai, matę anosios nesėkmingu
mą, pasuko suartėjimo su sovie
tais linkme. Tokiam posūkiui 
daug įtakos turėjo pusiau slap
ta studija, paruošta Įstaigos “Ins
titute for Defence Analysis”, 
esančios Pentagono žinioje. Toji 
Įstaiga kasmet gauna savo dar
bams $10 mil. Tų sluogsnių pa
tarėjų paveiktas prez. Kennedy 
leido Įrengti tiesioginę telefono 
liniją i Kremlių ir pradėjo pasi
keitimą laiškais su Chruščiovu. 
Jų skaičius pasiekė 40. Atominių 
bandymų sutartis su Maskva su
stiprino nuomonę, kad su sovie
tais galima susikalbėti. Be to, so
vietų nuolaidos Kubos byloje irgi 
prisidėjo prie švelnesnės ameri
kiečių politikų laikysenos, kuri, 
atsilygindama sovietams, atitrau
kė JAV raketines bazes iš Itali
jos ir Turkijos. Tęsiant šią poli
tiką buvo išplėsti kultūriniai ir 
prekybiniai mainai su sovietais. 
JAV prekybos ministerija rug
pjūčio 21 d. davė leidimus eks
portuoti i Sov. Sąjungą mašinas 
potašo kasykloms, rugsėjo 5 d. 
leido vienai firmai Įrengti sovie
tams trąšų fabriką, spalio 22 d. 
leido parduoti jiems chemikalų 
už $1.6 mil. Sovietai didelio dė- 
kingumo už tai nerodė ir kritika
vo “kapitalistus” amerikiečius, 
tikinčius i evoliuciją, kuri ir pa-i 
vergtiesiems atnešianti laisvę.

♦ Komunisto darbas?
Rodos, komunistams nebuvo 

pagrindo organizuoti atentato 

prieš prez. Kennedy. Maskvos ra
dijas pasiskubino pranešti, kad 
prezidento žudikai buvę kraštuti
niai dešinieji — fašistai. Vėliau 
paaiškėjo, kad kaltinamasis pre
zidento nužudymu H. L. Oswald, 
yra marksistas-komunistas, gyve
nęs Sov. Sąjungoj, vedęs rusę, 
grįžęs Amerikon ir veikęs Kubos 
Castro naudai. Dar labai neaiš
kus ir Oswaldo žudikas Jack Ru
binstein - Ruby, naktinio klubo 
savininkas su kriminaline praei
timi. Jis dar labiau padidino Įta
rimą, kad užkulisiuose veikia 
slapta ranka, prasiskverbianti 
pro visas saugumo užtvaras.

Reikia manyti, kad naujojo 
JAV prez. L. Johnson politika 
komunistu atžvilgiu pagriežtės. 
Labai galimas dalykas, busimieji 
rinkimai pasuks i griežtesnės po
litikos kandidatą. Dabartinė de
mokratų užs. politikos linija, at
rodo, turės būti peržiūrėta.

VLIKo sesija
Lapkričio 23-24 d. VLIKo po

sėdžiai Niujorke vyko tragiškos 
prez. Kennedy mirties ženkle. 
Tiek VLIKas, tiek diplomatinė 
Lietuvos tarnyba ta proga reiškė
si Vašingtone.

Vykd. tarybos pirm. J. Glemža 
iš Europos padarė išsamų prane
šimą apie Lietuvos bylą ryšium 
su besiplečiančia koegzistencijos 
politika. Esą tai atsiliepia ir i 
pavergtųjų nuotaikas — drums
čia jų galvoseną. Kaikur prade
dama viltis evoliuciniais klystke
liais. Jie pamiršta, kad rusai pa
vergėjai niekad nėra sudarę evo
liucinių sąlygų pavergtiesiems.

Europoje pavergtųjų kraštų 
žmonėms esą atsiranda vis dau
giau galimybių veikti, bet trūks
ta jėgų. Buvę numatyta steigti 
Europoj dokumentacinę įstaigą, 
bet atsisakyta, nes trūksta bend
radarbių. Tokia Įstaiga turinti 
būti įsteigta Amerikoj.

Informacinis VLIKo darbas 
Europoj plečiamas; atsiranda 
netgi didesnis pareikalavimas in
formacijų apie Lietuvą. Ta kryp
timi reikią dirbti ir toliau, įtrau
kiant visus tautiečius į laisvinimo 
darbą. Tarpt, padėtis nesanti pa
stovi — galinti pasikeisti.

(Iš praeito “TŽ” nr.)
Buvo ir tokių atvejų, kad Vil

niuje viena moterėlė, prie sve
čių grupės staigiai priartėjusi 
jiems patarė: “tik nesusidėkite 
su komunistais”, o Druskininkuo
se kažkoks “gerai apsirengęs po
nas” jiems pasakęs: “Stenkitės 
bent jūs ten užsieniuose lietuviš
kumą palaikyti. Mums čia sun
kiau, mus rusina ...”

Ir patys ekskursantai pastebė
jo visur daug rusų ir rusiškai 
kalbančių. Taip pat pastebėjo, 
kad “nors fobrikai dirba dieną 
naktį, bet gaminių trūksta, nes 
jie išvežami”. Lankydami fabri
kus pastebėjo ir darbininkų at
šiaurumą ekskursantams. Vieno 
pasakymu, “jie Į mus žiūrėjo taip 
piktai* kad rodos į gabaliukus su
draskytų ...” Ta pati, lankydama 
savo gimines kolchoze prie Šedu
vos, rado savo brolį paralitiką, 
tokį jau iš Sibiro grąžintą. Rado 
ir seserį gyvnašlę, kurios vyras 
prieš keletą metų nežinia kur 
dingęs. Grįžus i Montevideo, ji
nai betgi net savo senoms drau
gėms visos tiesos apie savo gimi
nes, matyt, nesako. Į paklausimą, 
kodėl brolis buvo Sibire, atsakė: 
“gal darbo jieškodamas”; kur 
dingo sesers vyras: “gal kur su 
kita gyvena”. Bet begirdama sa
vo nelaimingus gimines ir iš viso 
gyvenimą Lietuvoje, spontaniškai 
pridėjo: “Tiktai kad ten visi ne
patenkinti’. Kodėl? Esą, perdaug 
išdykę, reikalingi geros lazdos .

Nori grįžti
Dąu< kasjš seniau .grįžusių .va

dinamų “repatriantų” iš Urugva
jaus, Argentinos ir Brazilijos 
ekskursantams pasiskundę savo 
padėtimi. Esą, vietiniai i juos žiū
ri su neapykanta, tad prisibijo- 
ma, kad “kilus karui ar kokiai su

JAUNIAUSIAS AMERIKOS PREZIDENTAS J. F. KENNEDY 
PALAIDOTAS su valstybinėmis iškilmėmis Arlingtono kapinė
se, dalyvaujant daugybei valstybių gaivu ir milžiniškoms mi
nioms žmonių. Jis buvo nužudytas lapkričio 22 d. 12.30 v. p.p., 
kai drauge six Teksas gubernatorium J. Connaly važiavo Dalias 
miesto gatvėmis atvirame automobilyje. Gubernatorius išliko 
gyvas, o prezidentas mirė ligoninėje. Nužudymu apkaltintas 
L. H. Oswald, kuris teleskopiniu šautuvu iš knygų sandėlio 
šovęs i prezidentą. Policija rado aiškių ženklų jo kaltei įro
dyti. Be to, jis nušovė policininką, atsivijusį jį i kino teatrą. 
Lapkričio 24 d., pervežant jį iš Dalias savivaldybės į apskrities 
kalėjimą, Jack Rubinstein prišoko prie Oswaldo ir jį peršovė. 
Netrukus jis mirė 1.07 vai. p.p. toj pačioj ligoninėj, kur ir 
prezidentas. z

Viceprezidentas B. Johnson tapo prezidentu ir su tais pa
čiais ministeriais eina pareigas sustiprintoj apsaugoj, atsime
nant, kad J. F. Kennedy buvo IV JAV prezidentas, žuvęs nuo 
piktadario rankos.
PASAULIO REAKCIJA labai 
vieninga. Laidotuvėse dalyvavo 

Amerikos draugai ir priešai. Bri
tanijai atstovavo: princas Pily
pas, ir min. pirm. Home, Prancū
zijai — prez. De Gaulle, Vokieti
jai — prez. Luebke, kancleris L. 
Erhard ir užs. r. min. Schroeder, 
Šov. Sąjungai — Chruščiovo pa- 
vad. Mikojanas, Belgijai — kara
lius Bodouin, Airijai — De Va
lera. Buvo atstovaujamos beveik 
visos pasaulio valstybės.

Popiežius Paulius VI atlaikė 
Mišias ir atsiuntė užuojautą. N. 
Chruščiovas Maskvoj atsilankė 
pas JAV ambasadorių ir pareiškė 
užuojautą kartu su užs. r. min. 
Gromyko. Visas pasaulis liūdi, ir 
klausia: kas slepiasi už žudiko še
šėlio?

J. F. Kennedy mirtis buvo iš
pranašauta: 1956 m. ponia H. 

Dixon rašė “Parade” žurnale: 
1960 m. rinkimus laimės demo
kratas, bet jis bus nužudytas ei- 
nartt tarnybines pareigas”. Sis 
pranašavimas buvo išspausdintas 
knygoj “Door to the Future”. To
ji pati moteris pasakė I960 m.: 
“Aš sakiau savo draugei poniai 
Mildred Dayton, kad prez. Ken
nedy bus nužudytas 1963 m. Jau 
nuo sekmadienio aš mačiau juo
dus debesis virš Baltųjų Rūmų. 
Aš žinojau, kad tai atsitiks kelio
nėje į Teksas. Kelis kartus mėgi
nau perspėti prezidentą, bet ne
pasisekė”.

Visa Sov. Sąjungos ambasada
Konge, turėjusi apie 100 tar

nautojų, vyriausybės įsakymu tu

irutei” repatriantai pirmiausia 
nukentėsią. Be to, jie atpratę nuo 
lietuviško klimato ir pan. Tikro
sios nepasitenkinimo priežasties, 
žinoma, prisibijo pasisakyti. Ke
letas buvusių urugvajiečių net 
važiavę Į Maskvą grįžimui leidi
mo prašyti, bet tik vienam jų 
(žmona Urugvajaus pilietė) esą 
vilties tokį leidimą gauti. Nesle
piamas tokios K., prieš trejetą 
metų su patėviais grįžusios, atve
jis. Nors jinai ten lyg ir privile
gijuota — “Inturisto” tarnauto
ja ir gauna studentės stipendiją 
— net su ašaromis prašiusi ją 
gelbėti. Konkrečiai prašė apie 
jos padėtį pranešti jos krikšto 
motinai urugvajietei, kad toji da
rytų kokių žygių per Urugvajaus 
užs. r. ministeriją.

Paleckio žodžiai
Apskritai, turistai jautėsi nie

kur perdaug nepageidaujami. 
Jiems net pats Paleckis, keliais 
atvejais su jais fotografavęsis ir 
vaišinęsis, davęs suprasti, kad 
ekskursantai iš Amerikos jiems 
sudarą nemaža rūpesčių ir keblu
mų. “Galite suprasti, pasakęs jis, 
kad gyvenate perdaug skirtingo
se sąlygose, laikotės kitokių pa
pročių ir mūsų šalies gyventojai 
tai pastebi ir nemėgsta ...” Kur 
gi nepastebės, kai “iš kapitalisti
nio pragaro” nuvažiavę eiliniai 
darbininkėliai išsiskiria ir savo 
puikia apranga, brangiomis puoš
menomis, ir gera išvaizda ... Už 
tai tokie “buržujai” ir buvo kiek 
galima daugiau izoliuoti. Toks 
batsiuvys Ant. Vėlyvis ir kiti 
Druskininku parijote Jkaip ka
lėjime ir pakėlė skandalą. “Ką 
čia, girdi, mes atvažiavome susi
tikti su giminėmis, paūlioti su 
draugais, o ne maudytis. Kodėl 
čia mus taip ilgai laiko kaip ko
kiame kalėjime?” K.

rėjo išvykti iš krašto. Policija 
buvo suėmusi du augštus amba
sados tarnautojus ir radusi slap
tu dokumentų, rodančių, kad so
vietų diplomatai dalyvauja są
mokslo rengime prieš dabartinę 
Kongo vyriausybę. Diplomatiniai 
santykiai nenutraukti. Tikimasi, 
sovietai paskirs naujus ambasa
dos tarnautojus.

Vokietijos kancleris L. Erhard 
aplankė Prancūzijos prezidentą 
De Gaulle Paryžiuje ir turėjo su 
juo dn ilgokus pasikalbėjimus. 
Erhard pabrėžė, kad jis nori pa
laikyti gerus santykius ir su 
Amerika.

Rusų sprausminiai lėktuvai nu
mušė Persijoj persų lėktuvą. 

Du keleiviai užmušti, lakūnas su
žeistas. Tai atsitiko kaip tik tuo 
momentu, kai sovietų prez; Brez- 
niov vizitavo Persijos parla- 
mentą. "

Venezuelos komunistai viešai 
kovoja prieš dabartinį prez. Be
tancourt, siekdami ji nuversti. 
Jie sukėlė dideles riaušes sosti
nėj Karakase. Buvo pašaukta ir 
kariuomenė. Užmuštų jau yra 24 
ir sužeistų apie 100. *

Po perversmo P. Vietname, 
kuriame Amerikos ambasadorius 
ir kiti amerikiečiai vaidino labai 
neaiškų vaidmenį, kaimyninėj 
valstybėj Kambodijoj, preziden
tas princas Sihanouk atsisakė 
nuo Amerikos pagalbos. Nuo 
1955 m. Kambodija yra gavusi iš 
Amerikos $365 mil. Jis apkaltino 
Amerikos žvalgybinę įstaiga, kad 
ji ruošianti prieš jį sąmokslą.
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Religiniame gyvenime
• Šv. Raštas tiriamas elektro

ninėmis mašinomis- škotų baž
nyčios pastorius Andrew Q. 
Morton, turįs ir matematiko ga
bumų, teigia, kad N. Testamen
te esą šv. Pauliaus laiškai yra 
parašyti skirtingų autorių. Kar-

ateistinis komunizmas buvo pa
kartotinai popiežių pasmerktas 
ir yra priešingas žmogaus pri
gimties teisėms. Tiek savo prin
cipais, tiek metodais komuniz
mas atneša vien žlugimą ne tik 
religiniame, bet ir visuomenių

tu su savo kolega septynių metų niame gyvenime. Ganytojai pri- 
laikotarpyje jis išvertė iš grai- pažįsta, kad daugelis tampa su- 
, . • ** vįiį0ti. komunistų propagandi

niais šūkiais, visiškai nepažin
dami ateistinio komunizmo es
mės.

• P. Amerikos išsigelbėjimas. 
JAV senate svarstant užsienių 
pagalbos įstatymo projektą, se
natorius Hubert Humphrey iš 
Minesotos pastebėjo, kad vidu
rinės ir pietinės Amerikos išsi
gelbėjimui-nuo komunizmo vil
ties teikia atgimimas Katalikų 
Bažnyčioje. Daug vilčių teikia 
bažnytinės hierarchijos rūpestis 
socialinėmis ir ekonominėmis 
krašto problemomis. Senatorius 
Wayne Morse iš Oregon taip 
pat pabrėžė stiprią Kat. Bažny
čios įtaką vidurio Amerikos pa
žangoje.

• Perdėta tolerancija. Ameri
kos teisininkų sąjungos naujai 
išrinktas prezidentas L. F. Po
well, Jr., kalbėdamas Vašingto
ne priminė, kad jaunimo nusi
kaltimų skaičius sostinėje ir 
krašte auga. To priežastimi jis 
laiko tėvų ir teismo pareigūnų 
perdėtą toleranciją. Namuose ši 
tolerancija pasireiškianti leidi
mu jauname amžiuje naudoti 
svaiginančius gėralus, nekont
roliuojamai naudotis automobi
liais, nepaisymu jaunimo skai
tybos. Tėvai nenorį prisiimti at
sakomybės vaiko auklėjime. L. 
F. Powell pabrėžė, kad toleran
cija, kaipo pagarba kitų nuomo
nei ir teisei, yra dorybė. Tačiau 
kai aprobuojami nemoralūs ir 
neteisingi jaunimo žygiai, tokia 
tolerancija tampa žalinga yda.

• Katalikų universitetas Japo
nijoje. Sofijos un-tas Tolajo 
mieste yra seniausia ir didžiau
sia katalikiška mokslo įstaiga 
Japonijoje. Savo veiklą pradė
jęs prieš 50 metų tik su grupe 
studentų, dabar šis un-tas še
šiuose fakultetuose turi 6.000 
studentų.

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM

kų kalbos 14 šv. Pauliui priski
riamų laiškų ir įrašė į specialias 
juosteles. Perleidęs jas per 
elektronines mašinas, škotų pas
torius priėjęs išvados, kad tik 
laiškai romėnams, korintie- 
čiams ir galatams esą parašyti 
Pauliaus. Kiti laiškai esą para
šyti net penkių skirtingų auto
rių. A. Q. Morton teigia, kad 
kiekvienas rašytojas savo kūry
boje žodžių vartojimu, išsireiš
kimo forma bei sakinių sudary
mu sukuria visiškai savitą stilių 
ir palieka tarsi savo pirštų nuos
paudas. Elektroninės skaičiavi
mo mašinos kaip tik ir padedan
čios atsekti tų charakteringų 
savumų pasikartojimą atskiruo
se laiškuose, šv. Rašto specialis
tas jėzuitas Stanislao Lyonett 
Romoje pareiškė, kad neįmano
ma pritaikyti to paties mastelio 
visiems šv. Pauliaus laiškams, 
nes stilius ir išsireiškimai įvai
ruoja pagal svarstomą dalyką, 
laikotarpį bei bendruomenes, 
kurioms laiškai buvo skiriami. 
Elektroniniai tyrinėjimai susi
laukė nepalankių įvertinimų ir 
iš protestantų pusės.

• Religinė tolerancija Argen
tinoje. Argentinos užs. r. min. 
dr. Miguel A. Zavala Ortiz, pa
skirdamas naują kulto sekreto
rių dr. Jose Noguerol Armen- 
gol, ypač pabrėžė religinės lais
vės principą. Minisferis pareiš
kė, kad katalikiškame krašte 
laisvės, atsakingumo, toleranci
jos ir teisingumo dvasia turi su
stiprinti visuomenės moralę.

• Perspėjimas prieš komuniz
mą. Italijos kardinolai, arkivys
kupai ir vyskupai jungtiniame 
ganytojiškame laiške pakartoti
nai priminė krašto katalikams 
jų pilietinį atsakingumą pasi
renkant už kurią partiją balsuo
ti. Atidavimas balso už komu
nistus esąs nesuderinamas su iš
tikimybe krikščioniškiems prin
cipams. Ganytojai priminė, kad

ir Sovietų Sąjungos konstitucijo
je. Garsusis konstitucijos 123 
str. užtikrina vienodas teises vi
siems piliečiams ir rasėms ūkio, 
kultūros, socialinėje ir politikos 
srityje. Kitoms tautoms teisių 
siaurinimas esąs baudžiamas 
Tikrovėje nebuvo įvykio, kad ru
sai būtų baudžiami už kitataučių 
rusinimą.

L. P. Berija kalbėjo komparti
jos XIX suvažiavime: “Partija 
kreipia ypatingą dėmesį į visas 
sovietų tautas ir siekia pašalinti 
nesusipratimus ir tarpusavio ne
pasitikėjimą (Pravda, 1952. X. 
9). Ne šis melas, ne jo teroras, 
bet pasipainiojimas skersai kelio 
apsprendė komunistinio teroro 
vykdytojo lemtį. Žudikas buvo 
nužudytas.

Sovietų konstitucijoje ne vie
nas straipsnis tarnauja paverg
toms tautoms suvedžioti. Konsti
tucijos 13 str. sako, kad* sovietai 
yra lygiateisių “respublikų” lais
va sąjunga. Maskva geriau žino 
už mus, kad respublikos tereiškia 
krašto administracinę, bet ne po
litinę padalą. Tiesa, politinei vai
dybai turi net užsienio reikalų 
ministerius be ministerijų ir pa
reigų. Popierinės respublikos pa
liekamos iki jų vardas reikalin
gas Maskvai. Praėjusio karo me
tu, 1940 m. kovo mėn., sukurto
ji Karelijos-Suomijos respublika 
buvo panaikinta 1956 m. birželio 
mėn. šiandien užtinkame ženk
lų, kad ryšium su naujos konsti
tucijos ruošimu būsią peržiūrėta 
administracinė padala ir pertvar
kytos “respublikos”.

Konstitucijos 17 str. užtikrina
mas “respublikoms” laisvas pa
sitraukimas iš Sovietų Sąjungos. 
Nei viena “respublika” nerado 
būdo iki šio meto atsiskirti. Kiek
vienas pilietis sovietuose žymiai 
geriau nusimano apie Baudžia
mojo teisyno 58 str., kuris nustel
bia betkuriuos pažadus atsiskirti. 
Šio straipsnio aukos sudarytų 
vieną didžiausių sovietų resputn 
likų.

Sovietų “respublikų” teisės 
priklauso ne nuo krašto gyvento
jų valios, bet nuo konstitucijos

69 str., pagal kun Sovietų S-gos 
ministerių tarybos nutarimu gali 
būti panaikintos “respublikos”.

Sovietų konstitucija tėra iška-

sybės, bet kompartijos rankose. 
Kompartijos gen. sekretorius, 
centr. komiteto palydoje, daro es
minius nutarimus. Jis apspren
džia “respublikų” ūkinį išnaudo-

mos, vykdomas kitataučių suru
sinimas, tačiau vengiant stygas 
pertempti. Maskva viena ranka 
vykdo kitataučių rusinimą, kita 
bando žengti žingsnį atgal, kai 
pajuntamas ryškesnis pasiprieši
nimas. Maskva nuolat bando 
veiklos būdus paskubinti tautų 
sulydinimui ir “respublikų” pa
naikinimui.

“Vyresnysis brolis”
Leninas nuoširdžiai rašė apie 

rusų klaidą — primesti savo va
lią kitoms tautoms, tačiau ji bu
vo daroma jau ne nuo šio poka
rio. Karo metu rusai buvo pri
versti sukurti “sovietinį patnjo- 
tizmą” vesti kovai prieš vokie
čius. Šio pokario metais šalia so
vietinio patrijotizmo išaugo rūs
ti “didžiojo brolio” — ruso po
vyza. Karo metu paskelbta virš 
11.000 didvyrių, kurių 7627 ru
sai; po 8 teko lietuviams, lat
viams, karelams. Pokario metais 
rusų prasikišimas, pirmavimas ir 
jų įžūlumas didėjo. Sovietinio pa
trijotizmo pavėsyje iškilo “didy
sis brolis”, kuris ne tik atgaivina 
savo istoriją, bet bando ją pri
mesti nerusams. Rusiškoji kultū
ra tampa privaloma.

Rusai vėl uždeda vainiką Alek
sandrui N e v s k i u i, Dimitrijui 
Donskoj, Kuzmai Minin, Dimitrij 
Požarskij, Aleksandrui Sovorov, 
Michailui Kutuzov... Lietuvių 
tautos istorija sužalojama ranked 
mis pačių lietuvių, kurie vykdo 
Maskvos įsakus. Lietuvos istori
joje užtinkame tik feodalinės 
santvarkos atstovus ir “buržuazi
nius nacionalistus”, kuriems ne
valia dienos šviesoje pasirodyti.

Rusų kultūra privaloma
A. Pankratova, rusė istorikė ir 

ciko narė, neslėpdama rodo ru-

sų įžūlų veidą: “Rusų tauta ir jos 
pajėgiausi kūrėjai padeda visoms 
sovietų tautoms kilti tautinės iš
raiškos ir komunistinės apimties 
kultūroje, ši rusų paskirtis sutei
kia jiems teisę vyrauti visose res
publikose.” (Veliki ruski narod, 
168 psi., Moskva, 1952 m.)

Rusiška kultūra panaudojama 
prietilčiu rusams skverbtis į ki
tataučių kraštus. Dar didesnės 
reikšmės bei įtakos turi ūkinė 
veikla, nes ji plačiau praveria ru
sams duris įsigalėti nerusų įmo
nėse. Kitataučių kompartijos yra 
rusų rikiuojamos, nors respubli
kiniai sekretoriai Pabaltijy pa
likti vietiniai, jau prieš tautų pa
vergimą paruoštieji trypti savo 
tėvynėms. Jie yra garsiakalbiai, 
kurie skelbia: rusas mūsų gynė
jas, rusas kultūros nešėjas, rusas 
mūsų geradaris, šelpėjas.

Rusiškas įžūlumas nežino ribų. 
Kazachstano “respublikos” him
ne užtinkame: “Mes dėkojame di
džiajai rusų tautai už draugystę”. 
Azerbaidžano himne įrašyta: “Ga
lingasis rusas, brolis mūsų, atne
šė mums laisvę.” Uzbekai yra pri
versti giedoti savo himną, kuris 
prasideda: “Tegyvuoja rusai, mū
sų didieji broliai”. Rusai, atsiteis- 
dami šioms tautoms už vergišką 
pagarbą, jų praeities didvyrius 
apšaukė feodališkais plėšikais, 
tautos išnaudotojais ar atžagarei- 
viškais nacionalistais.

“Didžiojo brolio” kultas iki šio 
meto tebevyrauja. Mažesniuose 
broliuose — pavergtose tautose 
yra įvairių krypčių, tačiau lietu
vių tautoje dar tebevyksta aštri 
kova už savo būtį ir tautinę kul
tūrą.

Rusai bando įvairiais būdais 
atmiešti vietinius gyventojus. 
Šiuo metu rečiau besiunčia kita
taučius į kitas respublikas, bet 
Maskva vykdo aiškų planą siųsti 
daugiau rusu kitose “respubli
kose”.

D. Zaslavskis, rusų žydas, jau 
1949.1. 1 “Literaturriaja Gazeta” 
laidoje paskelbia, kad rusų kalba 
esanti pirmutinė tarptautinė kal
ba. Žydai moka šaukti Vakaruose 
dėl jų persekiojimo Rusijoje, bet 
Maskvoje jie pataikauja rusams 
ir įsispraudžia į atsakingas parei
gas pvz. sovietų planavimo komi
sijos pirmininkus.

Privatūs sklypai sovietinėj santvarkoj
J. GOBIS

Komunistinės valstybės smer
kia privatų ūkininkavimą ir to
leruoja tik smulkius sklypus, duo
damus kolchozininkams, tačiau 
tie sklypai duoda daugiau žemės 
ūkio produktų negu kolektyviniai 
ir valstybiniai ūkiai. J

Kinija užims Vakarus?
Raudonosios Kinijos premje

ras čuenlai davė, ilgą interview 
Reuterio agentūros atstovams ir 
pareiškė, kad Kinija neatsisakys 
vaidmens, kuri jai istorija pasky
rė, būtent, sukomunistinti pasau
lį. Rusija, kaip atrodo, palengva 
atsisako nuo to vaidmens, bet Ki
nija atliks savo vaidmenį, nors 
turi sulėtinti tempą, nes yra rim
tų kliūčių — karas su Indija ir 
vidaus sunkumai.

Iš to, ką čuenlai yra pasakęs, 
prašosi tokia išvada: Vakarų pa
saulis gali nesijaudinti kol Kini
ja yra baisiai netvarkinga ir at
silikusi. Jei ji būtų pažangi, kaip 
kad turtinga žmonėmis, tai ji už
kariautų visą pasaulį ir jį suko-

munistintų. Kol Kinija susilygins 
su Vakarų pasauliu, gali revoliu
cinis entuziazmas palūžti ar net 
ir visai atvėsti.

Kinijos istorikai sako, kad ki
niečiai turėję savotišką komuniz
mą dar prieš Kristaus gimimą, 
kuris žuvo nepalikęs žymesnių 
pėdsakų kiniečių tautos istorijoj 
je. Galimas daiktas, jog ir lėni- 
nistinis komunizmas išblės ir iš
nyks. Politinės bei socialinės te
orijos kyla iš žmonių valios, tai 
jos nėra patvarios. Patvarūs ir 
nekintą gamtos dėsniai, bet ne 
politinės teorijos, o komunizmas 
kilo ne iš gamtos dėsnių, tad ti
kėt jo nekintamumu, pastovumu 
reikštų savotišką jo suabsoliutini
mą, sudievinimą. J. Gs.

Įvairūs
Siuntiniai Estija, Ukrainą

IX Siunčiame ___ Jūsų sudarytus Ir ap-IS Ivana a OS* paprastu ir OTO pas* U 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. Musų patarnavi-
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SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

SUKILIM AS POTIOMKINO LAIVE
JUOZAS VAIČELIŪNAS

Sovietų Sąjunga. 1955-1959 m. 
statistika rodo, kad bulvių derlius 
kolchozuose ir sovehozuose (vals
tybės ūkiuose) vidutiniškai buvo 
62 kvintalai iš hektaro, o priva
čiuose sklypuose — 119 kvinta- 
lų iš hektaro; daržovių produk
cija — 72 kvintalai kolektyvi
niuose ūkiuose iš 1 ha. ir 148 
kvintalai iš 1 ha. privačiuose skly
puose. Sov. Sąjungoje vidutiniš
kas privataus sklypo dydis yra 
3.7% bendro dirbamos žemės plo
to ir iš šito 3.7% bendro ploto 
gaunama 78% Sov. Sąjungos 
kiaušinių produkcijos, 64% bul
vių ir 46% kitų daržovių. Tai 
nuostabūs rezultatai, ypač turint 
galvoje, jog privatūs sklypai ne
gauna jokios pagalbos iš valsty
bės — nei mašinų žemes įdirbti, 
nei trąšų, nei selektyvių sėklų.

Kitose Rytų bloko valstybėse 
būklė yra tokia:

Vengrija. Kolchozininkai, vidu
tiniškai imant, turi 0,575 hekta
ro sklypus. Budapešto radijas su
peikė kolchozų aktyvistus, kad 
jie, smerkdami privačius ūkelius, 
privedė prie naminių gyvulių 
skaičiaus sumažėjimo iki 156.000; 
tame skaičiuje 80.000 karvių. Ra
dijas pabrėžė, kad vienos karvės 
netekimas verčia 14 asmenų pie
ną pirktis iš kitur. Privatūs skly
pai užima 7% Vengrijos dirba
mosios žemės ploto ir iš jo gau
nama 28% bendros žemės ūkio 
produkcijos.

Čekoslovakija. Privačių sklypų 
bendras ploto dydis yra 0.75% 
hektaro. Vengrijoj privatūs skly
pai valstybinės propagandos mo
rališkai palaikomi, o Čekoslova
kijoj varoma smarki propagan
da prieš privačius ūkius, todėl jų 
gamyba yra žemesnė negu Veng
rijoj, tačiau, neoficialiais apskai
čiavimais, iš privačių sklypų gau
nama 15% mėsos, 25% pieno ir 
15% kiaušinių bendros gamybos. 
Vyriausybė yra apkrovusi priva
čius sklypus privalomomis duok
lėmis, bet pažadėjo ateityje leis
ti kolchozininkams laisvai parda
vinėti savo sklypų gaminius mies
tuose.

Rumunija. Privatūs sklypai čia 
užima 7.8% dirbamos žemės plo
to, o iš to ploto gaunama 35% 
bendros mėsos, pieno, kiaušinių 
ir daržovių gamybos.

Bulgarija. Privatūs sklypai uži
ma 8.9% bendro žemės ūkio plo
to, o pagamina 27% mėsos, 26% 
pieno, 50% kiaušinių ir 20% dar
žovių. Bulgarijoj nėra priverstinų 
duoklių iš privačių sklypų ir pas
taruoju laiku išleistas potvarkis, 
kuriuo kolchozai įpareigojami 
skolinti sklypininkams žemės 
ūkio mašinas.

Lenkijoj kolchozai neprivalo
mi ir todėl privatūs žemdirbiai 
Valdo 86.9% bendro Lenkijos 
dirbamosios žemės ploto ir paga
mina 89.3% visų žemės ūkio ga
minių. Valstybinių ūkių yra, o 
kolektyvių, kooperatinių ūkių 
maža, todėl privatūs sklypai re
tuose kolchozuose yra visai ne
reikšmingi.

Rytų bloko kraštuose nuolat 
kalbama ir rašoma apie maisto 
gaminių krizę, skundžiamasi ir 
pykstama, kad žemės ūkio gamy
ba nepakankama. Jei privatūs 
sklypai būtų 2 ar 3 kartus padi
dinti ir jei valstybė juos kredi
tuotų, remtų mašinų skolinimu, 
trąšomis ir sėklomis, tai per 
trumpą laiką išnyktų maisto ga
minių krizės. Privati iniciatyva 
ūkio srityje yra svarbus veiksnys, 
bet tuo .mes nenorime pasakyti, 
kad privati iniciatyva niekur ir 
niekuomet nereikalinga valsty
bės kontrolės. Privati iniciatyva 
gali būti panaudojama visuome
nei žalingiems tikslams, todėl ji 
nėra neliestina šventenybė. Ko
munistai privačios iniciatyvos ne
mėgsta ūkio srity dėlto, kad ji 
jiems temdo “šviesius komuniz
mo horizontus”. Dėl “šviesių ko
munizmo horizontų” Rytų bloko 
valstybių žmonės tūri “veržti dir
žus” ir juo arčiau prie tų “hori
zontų”, juo labiau reikia tuos dir
žus veržti. Pagaliau niekam, nė 
patiems komunistams, “šviesūs 
komunizmo horizontai” nebebus 
“šviesūs” ir iš to reikės padaryti 
atitinkamas išvadas ...

Vašingtonas. — JAV strategi
nės oro komandos atominiai bom
bonešiai 'B-47 paverčiami laužu. 
Pakeičiami modernesniais B-52, 
B-58 ir raketomis.

Matušenko, išgirdęs naujieną, 
su savo padėjėjais atskubėjo ant 
komandavimo tiltelio, bet nebu
vo įmanoma jį sulaikyti, nes dau
guma jūrininkų buvo prie anglių 
krovimo bei kitų darbų. Buvo 
duotas aliarmas jurininkams sku
bėti prie patrankų. Laivas turi 
būti paruoštas vytis jau atitolusi 
“Jurgį Nugalėtoją”. Pasigirdo 
,keiksmai gyd. Golenko adresu. 
Dabar jis buvo baisiausias sukilė
lių priešas. “Potiomkinas” pabė
gusio laivo visdėlto nebesivijo, 
nes buvo toli nuplaukęs.

Kaip vėliau paaiškėjo, gyd. Go
lenko pasakė “Jurgio Nugalėto
jo” laivo įgulai, kad “Potiomki
no” laivo įgula yra beviltiškoje 
padėtyje ir kad mano grįžti į Se
vastopolį ir prašyti pasigailėjimo. 
Jų pavyzdžiu turėtų pasekti ir šio 
laivo įgula. Tęsti sukilimą nėra 
prasmės. Uostas apsuptas sunkio
sios artilerijos baterijomis. Tūks
tančiai karių laukia sukilėlių iš- 
sikėlimo į krantą. Odesos gyven
tojai evakuoti, nes pasiruošta di
deliam mūšiui. Golenko ginkluoti 
palydovai bandė jo kalbą per
traukti, sukliudyti ir net protes
tuoti, bet buvo to laivo jūrininkų 
jėga nuginkluoti. Nedrįso Golen
ko pulti nei tie, kurie padarė lai
ve sukilimą.

“Potiomkino” sukilėliams ne
bebuvo įmanoma pasilikti Odeso
je. Jie nusprendė plaukti į 
muniją, kur jiems padėsianti 
cialistų partija.

Dar vienas 
sukilėlių laivas

Kai “Potiomkino” laivas 
plaukė į Rumuniją, horizonte pa
sirodė nedidelis laivas “Prutas”. 
Jis savo inkarą išmetė prie įplau
kimo į uostą. Ant jo stiebo ple
vėsavo raudona vėliava. To laivo 
įgula, išgirdusi apie “Potiomki
no” laivo įgulos sukilimą, taip pat 
sukilo. Jame sukilimas buvo 
trumpas. Žuvo tik du jūrininkai: 
kariūnas Nestercevas ir bocma
nas Kozlitinas. Kai laivas Odesos 
įlankoje išmetė inkarą, jo įgula 
labai nustebo. Jie tikėjosi prisi
jungti prie sukilėlių eskadros iš 
dviejų kovos laivų, torpedinio ir 
kelių pagalbinių laivų. Dabar jie 
sužinojo, kad Odesos uoste suki
lėlių laivų nebėra, o miestas yra 
kariuomenės rankose. Kitą dieną 
“Prutas” išplaukė į Sevastopolį. 
Jo įgula stojo prieš karo lauko 
teismą. Keturi jos nariai buvo su
šaudyti, o 40 kitų buvo nubausti 
kalėti.

Rumunijos uoste
“Potiomkinas” plaukė į Rumu-

Ru-
so-

niją, į Konstancos uostą. Laivo 
įgulos nuotaika buvo kritusi, nes 
pamatė, kaip viskas baigėsi ir ne
žinia kas jų laukia. Jie sukilo dėl 
blogų barščių, mėsos, o dabar tu
ri maitintis duona ir vandeniu.

Kirilas ruošė planą, kaip jie 
pasiduos Rumunijos valdžiai. Ka
pitono kabinete jis rado knygą 
apie laivininkystės nuostatus. Jo
je buvo pasakyta, kad pabėgėliai 
turi būti išduoti ir grąžinti į jų 
kilmės kraštą. Tas sukėlė ginčus 
komiteto narių tarpe. Jie nu
sprendė, kad Konstancoje sustos 
pasiimti anglių,' vandens ir mais
to. Pinigų jie turėjo pakankamai. 
Vėliau jie pagalvos, kur plaukti. 
Gal į Kaukazą, kur, esą, taip pat 
vyksta sukilimai.

“Potiomkino” laivo priėmimas 
Konstancoje buvo formalus ir 
šaltas. Netrukus į laivą atvyko du 
Rumunijos laivyno karininkai. 
Juos pasitiko garbės sargyba, o 
karininkų valgykloje jie buvo pa
vaišinti vodka. Jie pasakė, kad 
“Potiomkino” laivas galėtų gauti 
anglių ir maisto įgulai, bet uosto 
karininkas pirmiau turi susisiek
ti su Bukareštu ir gauti instruk
cijų. Jie leido Matušenkai laivo 
įgulą aprūpinti maistu vienai die
nai. Nakties metu laivas turi lai-

Sekantis “Potiomkino” ’ laivo 
vizitatorius buvo Belavaniety, vie
no rusų karo laivo kapitonas. Jis 
nežinojo, kad “Potiomkino” lai
vas buvo sukilėlių rankose. Ru
munijos laikraščiai apie tai rašė, 
bet jis nemokėjo rumuniškai skai
tyti. Belavaniety norėjo padaryti 
vizitą savo vyresniam draugui ka
pitonui Golikovui. Jis labai nu
stebo, kai sužinojo padėtį. Matu
šenko jam paaiškino, kad “Po
tiomkino” laivas dabar priklauso 
liaudžiai, o buvęs kapitonas esąs 
jūros dugne, žinoma, Belavanie
ty tuojau paliko laivą.

Sekantieji vizitatoriai buvo Ru
munijos kreiserio “Elizabeta” ka
rininkai. Jie patarė “Potiomkino” 
laivo jūrininkams pasilikti Ru
munijoje ir gauti pilietybę.

— O kaip su mūsų laivu? — 
paklausė Matušenko.

— Mes galėtume laivą nupirk
ti. o pinigai jums praverstų pra
džiai, — aiškino rumunai, f

Rumunijoj 
nieko nepešė

Kitą rytą “Potiomkino” įgulai 
buvo pranešta, kad ji negali gau
ti nei maisto, nei anglių. Liaudies 
komitetas vėl pradėjo posėdžiauti 
ir aptarti padėtį. Reikia iš Kon
stancos išplaukti. Bet kur? Leite-

nantas Aleksejavas patarė plauk
ti į Eupatorijos uostą Kryme. Ki
rilas patarė, grįžti į Odesą. Kiti 
patarė plaukti į Kerčiaųs panką, 
kur laivai aprūpinami anglimis. 
Feldmanas nurodė. Feodosijos 
uostą, kur taip pat bus galima vis
kuo apsirūpinti. Buvo priimtas 
paskutinis pasiūlymas.

Jau “Potiomkino” laivas buvo 
beišplaukiąs, kai atėjo Rumuni
jos karaliaus Karolio I telegrama, 
kad to laivo jūrininkai pasiduotų. 
Jie nebūsią prievarta grąžinti į 
jų kraštą. Bet jie į tą telegramą 
nieko neatsakė ir išplaukė.

Kai “Potiomkino” laivas iš
plaukė iš Konstancos uosto, visi 
Juodųjų jūrų pakraščių miestai 
ir miesteliai jau buvo įspėti, kad 
neteiktų sukilusiam laivui jokios 
pagalbos. Taip pat buvo įspėta, 
kad alkanas žvėris yra pavojin
gas. Ant “Potiomkino” laivo bu
vo apie 700 alkanų jūrininkų.

Kova dėl maisto 
ir anglių

Liepos 5 d., 5 vai. ryto, “Po
tiomkino” laivas įplaukė į Feodo
sijos uostą. Laivas buvo nušva
rintas, jūrininkai apsivilkę išei
ginėmis uniformomis. Reikia pa
sirodyti gražiai.

Matušenko su Kirilu ir dviem 
ginkluotais jūrininkais išsikėlė į 
krantą. Jie nuvyko į miesto rotu
šę su dviem proklamacijom, ku
rias paruošė komitetas. Vienoje 
iš vietos vadovybės buvo reikalau
jama maisto, vandens, anglių ir 
vaistų; kitoje buvo sakoma, kad 
jie kariauja su caro vyriausybe. 
Jie buvo priimti burmistro. Nie
kas nepasirodė iš vietos įgulos ar 
policijos. Karių ir policijos Teo
dosijoje buvo apie 600 vyrų.

Apie 9 vai. ryto Feodosijos 
miesto burmistras su savo dviem 
padėjėjais ir gydytoju atvyko į 
“Potiomkino” laivą. Nuo Golen
ko pabėgimo laivo įgula neturėjo 
gydytojo. Burmistras, pagal Ma- 
tušenkos reikalavimą, pažadėjo 
laivo įgulai duonos, mėsos, mil
tų, tabako, degtukų ir kiek ska
numynų ligoniams tuojau prista
tyti. Tik anglių ir geriamo van
dens jis negalėjo pažadėti. Tada 
Matušenko pasakė: “Jei per 24 
vai. nefeus pristatyta laivui ang
lių ir geriamo vandens, neskai
tant pažadėto maisto, jūsų mies
tą subomborduosime. Dabar grįž
kite į savo įstaigą ir pagalvokite”.

(Bus daugiau)

A. t A.
VINCUI LIU B I N S K U I mirus, 

jo dukrą ONUTĘ YČIENĘ, šeimą bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

S. V. Liuimai
J. Z. Mažonai
A. K. Rusinai

A. t A.
VINCUI LIUBINSKUI mirus,

jo žmoną A. Liubinskienę, 
dukterį Onutę, žentą Martyną ir anūkus 

giliai užjaučiame —
O. L. Rimkevičiai 
A. M. Mikšiai

VINCUI LIUBINSKUI mirus, 

jo žmonai ir dukroms —

Birutei, Genovaitei ir Onutei su šeimomis

gilią užuojautą reiškia —

Vanda Judzentavičiūtė 
Nijolė šernaitė 
S. P. Pargauskai 
E. K. Galiauskai

A. t A.
VINCUI LIUBINSKUI mirus,

jo žmonai Anelei Liubinskienei, 
dukrai Onutei Yčienei ir jos šeimai 

reiškiame užuojautą —
G. V. Butkiai
L. V. Matulevičiai
A. S. Ciplijauskai
E. K. šlekiai

Mylimam vyrui ir tėvui

MYKOLUI KENGRIUI mirus, 

žmoną Antaniną ir dukterį Danutę 

su šeima

liūdesio valandoje užjaučia —

Sault Ste. Marie kolonijos lietuviai
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Išmokė skaityti tūkstančius vaikų
P. RINKCNŲ 25 METŲ VEDYBINES SUKAKTIES PROGA

Gyvename laikotarpį, kuriame 
gausėja jubilėjai. Esame toji kar
ta, kuri yra sulaukusi brandos, 
verčiančios džiaugtis, o kartais ir 
liūdėti, dėl nueito kelio. Seniau 
galėjome žiūrėti tiktai ateitin, 
nes neturėjome praeities, o da
bar atsidūrėm beveik priešingoje 
būklėje — galime brandžiomis 
akimis žiūrėti praeitin, nes ateitį 
turime nebeilgiausią arba ir visai 
jos neturime. Tai sakau ne tam, 
kad būtų nustelbtas iškilmingo 
momento džiaugsmas, bet kad jis 
būtų pabrėžtas. Juk ateities ilgu
mas ar trumpumas savaime dar 
nėra džiaugsmo priežastis — ji 
gali dvelkti nežinia ir siaubu. Tuo 
tarpu praeitis, nueitasis žmogaus 
kelias, yra tikras džiaugsmo pa
grindas. Žvelgdamas atgal džiau
giesi žmogus, kad ir kukliais dar
bais, jaukiais momentais, laimin
gom akimirkom, įdomiais pergy
venimais, laimėtom kovom, sėk
mingom pastangom ir net kan
čiom. Skausmo valandos, tiesa, 
visados sunkios, bet pergyvenu
siam jas kyla palengvėjimo jaus
mas, ir džiaugiesi žmogus, kad ir 
skausmo valandos prisidėjo prie 
dvasinės brandos.

Šiandieną jubilėjų banga palie
tė ir mūsų mieluosius Rinkūnus. 
Kartu su jais džiaugiamės jų nu
eitu keliu, gerai žinodami, kad ta
sai kelias nebuvo vien džiaugs
mas. Reikėjo ir atkaklaus žings
nio, neleidusio jiedviem suklupti.

Mokytojų susitikimas
Ponia Rinkūnienė kadaise bu

vo Dambrauskaitė, kurios gyve
nimo kelias prasidėjo ties Taura
ge, Laukuvos valsčiuje, Treigių 
kaime. Jis tęsėsi per Švėkšnos ir 
Rietavo gimnaziją, per Tauragės 
mokytojų seminariją į Degučių 
pradžios mokyklą, kur įvyko lem
tingas gyvenimo posūkis — susi
tikimas su kitu mokytoju — An
tanu Rinkūnu, tada dirbusiu Ši
lutės gimnazijoj. Nuo to momen
to — 1938 m. spalio 8 — t.y. san
tuokos dienos, panelė Dambraus
kaitė tapo ponia Rinkūniene, ku
ri savąjį kelią sujungė su savojo 
vyro keliu, kartu tęsdama moky
tojos darbą iki 1943 m., kai Tel
šių padangėj sužibo nauja žvaigž
dė Giedrės vardu. Matyt, ji buvo 
mielesnė, nes motina paliko visus: 
mokyklos vaikus ir gyveno tik 
su ja ir jos tėtušiu. Nuo tada po
nios Rinkūnienės “politika” bu
vo, jos pačios žodžiais tariant: 
“kai vyras buvo užsiėmęs dau
giau visuomeniška veikia, tai 
man sprendimas buvo aiškus — 
likti prie namų, šeimos”. Tiesa, 
dalyvavo ji vienoj kitoj organi
zacijoj, kaip katalikių moterų, 
bet buvo šalutinės gyvenimo lini
jos. Tokiai savo “politikai” ponia 
Rinkūnienė liko visur ištikima.

Nuo Rusijos iki Lietuvos
Žymiai dramtiškesnis kelias bu

vo mokytojo Antano Rinkūno. 
Tas jo kelias prasidėjo Rusijoj, 
kur tėvas turėjo vaistinę. Nuo 
pat mažens jam reikėjo grumtis 
su gyvenimu: neteko tėvą būda
mas 9 metų, o motinos — 15 me
tų. Į mokslus išleido teta. Jos lė
šos ir globotinio narsumas nešė 
jį per Simano Daukanto mokyto
jų seminariją Kaune, per huma
nitarinį fakultetą, vėliau per To
ronto mokytojų kolegiją ir uni
versitetą iki pedagoginių mokslų 
bakalauro 1961 m.

Rinkūnų šeima, atšventusi sidabrinį vedybų 
jubilėjų Toronte Nuotr. S. Dabkaus

kuras” — skaitymai III skyriui 
buvo išleistas Kaune 10.000 egz. 
tiražu. Po jo sekė kiti vadovėliai 
“Gimtasis kraštas” ir “Gimtieji 
laukai” (tėvynės pažinimo ir gam
tos mokslo vadovėliai pr. mokyk
lai) irgi po 10.000 egz. Kanadoj 
“Žiburių” b-vės išleista “Kregž
dutė” susilaukė III ir IV laidos. 
Iki šiol jos išparduota 10.000 egz. 
Jeigu prie to dar pridėsime labai 
gausius jo pedagoginius straips
nius periodinėj spaudoj, pamaty
sime plataus masto pedagogą 
praktiką. Jisai pradėjo dalyvau
ti spaudoje nuo 1928 m. ir rašė 
laikraščiuose: “Mūsų Vilnius”, 
“Lietuvos Mokykla”, “Naujoji 
Romuva”, “Studentas”, “Nepr. 
Lietuva”, “Tėviškės Žiburiai”, 
“Draugas”, “Aidai” ir t.t. Visa 
tai sudaro reikšmingą įnašą lietu
vių kultūrai.

Pirmasis A. Rinkūno parašytas 
vadovėlis, išleistas Kaune 

1932 m.

Pedagogas visuomenėje
A. Rinkūnas yra pedagogas ir 

visuomeninėj veikloj. Jo reiški
masis šioje srityje nėra kampo- 
tas. Jis tvirtai gina savo nuomo
nę, drąsiai ją reiškia, bet nesiima 
alkūnių taktikos. Jis moka pa
gerbti ir priešingą kito nuomo
nę. Tai ypač ryšku jo bendruo
meninėj veikloj, kur susitinka 
įvairių pažiūrų žmonės. Nuo pat 
Bendruomenės veiklos pradžios 
jis aktyviai dalyvavo kaip vado
vaujantis asmuo ir Kultūros Fon
de, ir krašto taryboj, ir lituanis
tiniuose kursuose, ir visoj eilėj 
kitų organizacinių vienetų. Jis 
niekur neužkliūva nei savo narsa 
nei pažiūromis, kurių jis nesle
pia. Jas mokytojas Rinkūnas su
sidarė jaunystėje, dalyvaudamas 
moksleivių ir studentų ateitinin
kų sąjūdžiuose. Tiems princi
pams jis liko ištikimas visą gy
venimą, nors išeivijoj praktinė jo 
veikla daugiau reiškėsi kituose 
baruose. Jis daug energijos paro
dė dalyvaudamas praktinių insti
tucijų kūrime, kaip “Tėviškės Ži
buriai” ir “Žiburių” spaudos 
bendrovės, kur jis ir šiandieną 
aktyviai dalyvauja.

♦ ♦

Tai tik keli bruožai, kurie-to
li gražu nesudaro pilno Rinkūnų 
portreto. Apie juos tektų daug 
pasakyti, neišskiriant nė jų duk
ros Giedrės, bet ribotas laikas 
verčia palikti jį nepilnai atskleis
tą. Be to, tai dar nepaskutinė jų 
kelionės stotis. Visi trys jie tebė
ra pakeliui į naujus darbus ir 
naujus jubilėjus. Prie jų gyveni
mo portreto prisidės dar galbūt 
stambių ir naujų bruožų, kurie 
dar labiau išryškins jau sukurtą
jį portretą. Tad belieka nuošir
dus linkėjimas sukaktuvininkams 
ir visai jų trijulei: tęskite kelio
nę, gausindami savo dvasinį lo
byną naujais darbais bei džiaugs
mais, neškite savo šeimoj Lietuvą 
ir parodykite, kad lietuviškoji 
šeima gali būti mažąja tėvyne, 
netekus didžiosios. Pr. G.

Naujosios va I sty bes

Ką mes pergyyenom? \jlniUS gtįŽta LlCtUVai

Kalbos apie Vilniaus grįžimą 
Lietuvai vis plačiau ir plačiau 
sklinda miesto gyventojų tarpe, 
kartu paskatindamos rusus vis 
greičiau ir greičiau... vežti Vil
niaus turtą. Be jokio gailesčio 
jis yra piešiamas raudonarmie
čių, kurie veža jiems reikalingą 
ir nereikalingą Lietuvos sostinės 
nuosavybę į “viskuo pertekusią” 
S. S-gą. Stovint šaligatvyje ir žiū
rint į brezentu uždengtas sunk
vežimių kolonas Subačiaus, Po
locko g-vėse nekartą teko išgirs
ti tokias vilniečių kalbas:

— Ar mažoji Lietuva galės 
mus išmaitinti?

— Kodėl anglai ir amerikiečiai 
nesudraudžia rusų?

— Jeigu lietuviams atiteks Vil
nius, jie turėtų tuoj pat žygiuoti 
į Vilnių, nes tie driskiai pradės 
galų gale vežti visus gyventojus 
(pirmieji išvežimai jau buvo pra
sidėję — suimti ne tik lenkų ad
ministracijos pareigūnai, bet ir 
veiklesnieji Vilniaus lietuviai).

Deja, apie Vilniaus grįžimą 
Lietuvai oficialiai nieko nesigir
di, tačiau nenustojame vilties ir 
klausome Kauno radiją beveik 
visą dieną.

Pimoji žinia
Ir štai vieną vakarą (24-ri me

tai ištrynė datas iš atminties) mu
zikinės programos metu Kauno 
radijo pranešėjas prabyla: pasiry
žimo ir vilties vilniečiams!

Dieve, tai daugiau kaip viltis! 
Tai 19 metų kovos, kančių ir lū
kesčių išsipildymas! Nesinori ti
kėti, tačiau širdį užlieja džiaugs
mo banga, o visų akyse (Kauno 
programas vakarais klausydavom 
kartu su kita lietuvių šeima) pa
sirodo ašaros. Ilgai dar kalbam,

nazistui, darbininkui palikti sa
vo tėviškę, namus ir tėvus, tačiau 
jie bėga į Vilnių, bėga kurti nau
jo gyvenimo laisvoj Lietuvoj. 
Tūkstančiai jų atsiranda Lietuvos 
sostinėj (mielą savo tautiečio vei
dą labai lengva atskirti kitų tau
tybių tarpe), nešdami ant pečių 
maišiuką su juoda duona ir sūriu; 
apsirengę daugiausia paprastais, 
darbiniais, drabužiais, nes kiek
vienas jų, metęs ūkio darbus, 
skubėjo kuo greičiausiai perženg
ti naujai numatytą Lietuvos-S. 
S-gos sieną.

Steigiam miliciją
Pradedam organizuotis. Įstei

giame Vilniaus lietuvių miliciją 
gyventojų ir turto apsaugai. Tik
rumoje daug ko padaryti negali
me, nes, kaip teisingai tėvas pa
sakė, “koks iš tavęs milicininkas, 
jeigu neturi ginklo”. Mama — 
kaip ir kiekviena motina. |Jos šir
dis minkšta. Rytais išlydėdama iš 
namų, ji peržegnodavo, liepdama 
saugotis. Tėvas vyriškai sakyda
vo, kad esu 19 metų ir turiu mo
kytis gyvenimo kaip Pranas, ku
riuo jis visuomet didžiuodavosi 
ir pasakodavo apie jį tik iškil
mingom progom. (Savo vyriausią 
broli ats. kpt. ir buv. Šiaulių 
apygardos teismo pirm. a.a. Pra
ną iki 13 m. amžiaus “pažinojau” 
tik iš nuotraukų, nes jis, kaip 
Lietuvos kariuomenės savanoris, 
Želigovskiui užimant Vilnių, 
traukėsi iš mūsų sostinės. Tiio 
laiku aš gimiau" Būdamas III 
gimnazijos klasėje, perėjau admi
nistracinę sieną ir pirmą kartą 
jam paspaudžiau ranką. Deja, ne
ilgai, nes jau 1940 m. birželio 
mėn. jis buvo suimtas ir po metų 
kankinimo Šiauliuose išvežtas į

gauti užsiregistravusiųjų sąrašus. 
Taip pat Vilniaus padaužos daž
nai buvo ginkluotos. Vien su ran
kom ar lazda daug ko prieš jas 
padaryti negalima. Tačiau mies
tas jautė, kad yra nauja jėga, 
nors neginkluota, pasiruošusi pa
dėti gyventojams ir teikianti in
formacijas Lenkijos pabėgėliams, 
kurių centrinis komitetas buvo 
įsikūręs netoli mūsų būstinės Ge
dimino gatvėje.

Rengiamės sutikimui
Kaip ilgai dar teks vargą varg

ti? Rusai iš Vilniaus nesikrausto 
ir savaitei praėjus nuo oficialaus 
pranešimo, žmonės ėmė sakyti, 
kad lietuviai kariai jau Vilniuje! 
Juos esą matė einančius pro Auš
ros Vartus kariška uniforma, nu
imtom kepurėm. Jie net meldę
si atsiklaupę. Tai lietuviai — ka
talikai, nes rusai, eidami pro tą 
šventovę, kepurių nenusiima — 
džiaugsmingai sakė moterėlės ir 
kaimynai vieni kitiems.

Teisingai. Vakare, prie George 
viešbučio, pamatom Lietuvos ka
riuomenės puskarininkį ir auto- 
vežimį su KAM ženklais. Tai bu
vo mūsų kariuomenės atstovai, 
atvykę išsiaiškinimui su rusais 
perėjimo punktų ir kt. smulkme
nų. Norisi bėgti į kitą gatvės pu-

K. BARONAS

sę, kalbėti, bučiuoti, tačiau ma
no entuziazmą “atšaldo” draugas, 
patardamas pasisaugoti rusiškų 
akių, kad neįtartų šnipinėjimu.

Pasiruošimas Lietuvos kariuo
menės sutikimui eina pilnu tem
pu: siuvamos trispalvės, rengia
mi iškilmingi sutikimo vartai, pi
nami vainikai.

O lenkai? Jie gudrūs kaip gy
vatės. Net ir Boyko, peiliais nu
žudęs su savo trimis sūnumis pa
klydusį su kariška virtuve Lietu
vos karį 1920 m. spalio mėn. ir 
už tai gavęs mėnesinę pensiją, 
žemai nusiima kepurę, sakyda
mas lietuviškai “labą dieną”! 
(Priminiau tėvui, kad jis praneš
tų mūsų saugumo organams, ta
čiau tėvas atsakė: “Kaziuk, Die
vas jį nuteis”). Kiti vėl teirauja
si, ar bus paleisti į laisvę pasi
traukę į Lietuvą lenkų policinin
kai, kariai, kaip lietuviai išspręs 
maitinimo klausimą, koks bus li
to kursas su lenkišku zlotu ir t.t. 
Daug ko pasakyti negalėjau, ta
čiau dėl maisto užtikrinau, kad 
jo bus daugiau kaip lenkų lai
kais ... ( B. d.)

Prieš Lietuvos kariuomenės žygi Į Vilnių 1939 m. degina
mos demarkacijos linijos gairės.

‘ Daugiausia imigrantų 
Ontario provincijoje

Demarkacijos linijos kartis, skyrusi Vilniaus kraštą nuo 
Lietuvos 19 metų, perpjaunama pasienio policininkų prie 
Širvintų 1939 m.

planuojam ir “atstatom” Vilnių, 
neužmiršdami pabėgėlių iš Len
kijos, kurie bus didelė našta Lie
tuvai.

Slenka diena, kita. Nieko nau
jo. Tik, berods, po trijų dienų 
oficialiai pranešama apie Vil
niaus ir Vilniaus krašto grįžimą 
Lietuvai. Tiesa, neviso, nes lie
tuviškasis Daugėliškis, Tverečius, 
Ceikiniai, Mielagėnai, Adutiškis, 
Marcinkonys, Druskininkai, Ger
vėčiai ir t.t. lieka už naujųjų Lie
tuvos sienų.

Sibirą, kur mirė koncentracijos 
stovykloje, eidamas tik 44 metus. 
Atminimui tėvų ir brolio, įkvė
pusių man meilę Vilniui ir savai 
žemei, skiriu šiuos trumpus pri
siminimus. Kartu norėčiau pažy
mėti, kad tokių perskirtų šeimos 
narių Vilniaus krašto lietuvių 
tarpe būta labai daug. Tai tik vie
nas, mažas pavyzdys).

Ir oficialiai mums buvo įsaky
ta nenešioti raiščių su VM rai
dėm, nerizikuoti savo gyvybe, nes

Dominijos Statistikos Biuras 
paskelbė įdomius duomenis apie 
imigrantus. Iš 4.147.444 šeimų 
1961 m. birželio 1 d. 445.774 (kas 
dešimtas) šeimos galvos buvo imi- 
ravusįos į Kanadą 1946-61 m. lai
kotarpyje. Daugiau nei pusė tų 
šeimų — 263.373, arba 56,8%, 
gyvena Ontario provincijoje, 127. 
043, arba 28,5%, yra metropoli
nio Toronto gyventojai.

20.799 imigrantų šeimos gyve
na Hamiltone, 6.454—Kitchener, 
7.086 — Londone, 9.190 — Ota
voje, 3.669 — Sudburyje, 6.261 
— Windsore ir t.t.

Kvebeko provincijoje įsikūrė 
73.875 šeimos, Br. Kolumbijoje

— 50.629, Albertos prov. — 35. 
425, Manitoboj — 17.789 ir Sa- 
skatčevane — 7.258 šeimos. Tik 
1,5% imigrantų pasuko į Atlanto 
provincijas.

šeimos vidurkis — 3,6 asme
nys; 1,6 sudaro vaikai, kai tuo 
tarpu kanadiečių šeimos sudurkį 
sudaro 3,9 asmenys, ir 1,9 vaikai.

9 iš 10 šeimos tėvų — 416.419
— dirba. Imigranto tėvo metinis 
vidurkio atlyginimas — $3.958, 
kanadiečio gi — $4.133.

Daugiau nei pusė imigrantų 
šeimų apsigyveno Ontario prov. 
ir pusė tu šeimų gyvena metro
poliniam i’orontė.

Skaudu Vilniaus krašto lietu- rusai “kreivai” žiūrėjo į lietuvių
viui ūkininkui, mokytojui, gim- miliciją ir, berods, net norėjo iš-

V. ZALATORIUS

Mokytojo pašaukimas
Kartą klausiau, ar Antano kar

tais neviliojo kunigystė. — Ne, 
niekados, — atsakė jis. Pedagogi
ka buvo jo tikrasis pašaukimas. 
Todėl jis ir tapo ne mokytoju 
amatininku, o mokytoju — auk
lėtoju. Ir kur tik jis žengė, rado 
mokyklą. Ne tik Būdviečiuose, 
Kauno “Saulėje”, Tauragės mo
kytojų seminarijoj, Šilutės gim
nazijoj, Ukmergės, Švenčionių ir 
Telšių mokyt, seminarijose, bet 
ir Vokietijoj, ir Kanadoj. Jeigu 
šiandieną Rinkūnams tektų dar 
kartą emigruoti, Antanas iš mo
kyklos neemigruotų. Mokytoju ji
sai būtų ir Kinijoj. Ir jeigu jis 
Kanadoj sugebėjo prasiveržti iš 
darbininko - sargo pozicijos į mo
kytojo postą, tai ne vien rinkū- 
niškos narsos dėka. Jį neabejoti
nai skatino ir vidinis auklėtojo 
pašaukimas, kuris reiškiasi visu 
jo gyvenimo plotu — pradedant 
šeimas sukūrimu (vedė mokyto
ją), baigiant mokyklų vadovėliais. 
Juk mokytojas Rinkūnas išmokė 
lietuviškai skaityti tūkstančius 
vaikų. Pirmasis jo vadovėlis “Au-

Malagasijoj gyveno žymus lietuvis
Kadaise pasipiktindavome, kai 

koks bavaras sumaišydavo Lietu
vą su kokia P. Amerikos valsty
be ar kai koks kentukietis prisi
pažindavo, kad jis niekad Lietu
vos vardo anksčiau nebuvo gir
dėjęs.

Šiandien jiems lengviau atleis- 
tumėm, nes ir patys vos besusi- 
gaudome, kiek čia tų naujų vals
tybių po karo atsirado ir "kokie 
jų vardai. Viena tokių yra 1960 
m. nepriklausomybę gavusi Ma- 
lagasija, kuri buvusiems IV sky
riaus mokiniams (kur būdavo 
dėstoma pasaulinė geografija) ge
riau bus žinoma Madagaskaro 
vardu. Tai viena didžiausių pa
saulio salų, kurios 230.000 kv. 
mylių driekiasi per Indijos van
denyną, nuo 8 iki 21 paralelės, 
250 mylių nuo Afrikos žemyno, 
atskirta Mozambiko sąsiaurio.

Turi panašumo su Lietuva
Duodant vaizduotei valią, ga

APATINIAI BALTINIAI KOJINĖS 
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS

lima būtų rasti panašumo tarp 
Malagasijos ir Lietuvos. Iš pen
kių ir pusės milijono gyventojų 
90% verčiasi žemdirbyste, pana
šiai kaip ir Lietuvoje. Ir Mala
gasy a kaip ir Lietuva turi gar
bingą istoriją, buvo šimtmečius 
svetimųjų pavergta ir pagaliau 
iš jų nepageidaujamos globos iš
silaisvino, kaip ir Lietuva 1918 
metais.

Paskutiniu metu artimiausias 
ryšis tarp lietuvių ir Malagasijos 
buvo susidaręs per beveik 16 me
tų ten išgyvenusį E. Galvanaus- 
ką, kuris tris kartus buvo Lietu
vos ministeriu pirmininku. 1963 
m. rugsėjo mėn. E. Galvanaus
kas persikėlė gyventi į Prancū
ziją.

Buvęs premjeras gyveno Šiau
lių dydžio uostamiestyje, šiaurės 
vakarų salos dalyje — Majungo- 
je, prie milžiniškos Betsibokos 
upės. Jis ten važinėjo dviračiu, 
(80 metų senelis!) dėvėjo trum
pas kelnes ir buvo įsigijęs vieti
nių draugų su vienuoliu moky
toju “Džeromu” priešakyje.

Be Galvanauskų ir čikagiškio 
V. Rasčiausko, kuris ten lankėsi 
prieš porą metų, turbūt nedaug 
lietuvių temindžiojo šią uolėtą 
salą. Bet už tai čia priskaitoma 
arti 70.000 prancūzų, daug indie- 
čių turtuolių ir nemaža smulkes
nių kiniečių prekybininkų.

Gyvoji gamta — tropinė
Du trečdalius visų gyventojų 

betgi sudaro malajiečių kilmės 
malagasai, kurių gausiausia gen
tis yra hovai. Pajūryje jie augi
na cukrines nendres, upių slė
niuose ryžius, o kalnų pašlaitėse

kavą ir gyvulius. Malagasijoj, 
kaip ir visose tropinėse šalyse, 
gausu miškų su daugybe gyvulių 
ir žvėrių. Vabzdžiaėdžių tenrekų 
čia yra net 23 rūšių, nors jų nie
kur kitur pasaulyje negalima už
tikti. Būdinga Madagaskaro sa
lai yra beždžionė lemūras su la
pės snukiu ir pelėdos akimis, ku
rios gerai tarnauja šio gyvulio 
naktiniams Įpročiams.

Kita salos gyvūnija primena 
Indiją. Turimi duomenys leidžia

Malagasijos katalikų katedra 
Ma jungoje

spėti, kad Madagaskaras kadaise 
žeme buvo susijungęs su Azija.

Malagasy a kovoja su tokiais 
pat sunkumais kaip ir kiti ma
žiau išsivystę kraštai: žema žalia
vų ir žemės ūkio produktų kai
na, pramonės stoka, beveik" visų 
išteklių sunaudojimu būtiniems 
importams ir mokytų žmonių trū
kumu.

Valstybė platina radijus
Parlamentas pernai suteikė 

prezidentui F. Cirananui 6 mėn. 
specialią galią vykdyti “naujai 
ūkio ir socialinei politikai”. Vie
nas Ciranano metodų pažangai 
siekti buvo geresnė "gyventojų 
informacija bei švietimas per 
tranzistorinius radijo aparatus. 
Nuo nepriklausomybės atgavimo 
iki šių metų radijų skaičius pa
augo nuo 60.000 iki ketvirčio 
milijono.

Radijui klausyti rašto nereikia 
mokėti. Malagasijoj daug beraš
čių. Radijo bangoms taip pat ne
reikia nei kelių, nei geležinkelių, 
kaip knygoms ir laikraščiams 
pristatyti. Geležinkelių tinklas 
šioje saloje yra vos virš 500 my
lių ilgio.

"Prezidentą Cirananą remia so
cialistai. Tačiau jam nepavyko 
sudaryti plačios koalicinės vy
riausybės įtraukiant ir “Nepri
klausomybės kongreso partiją”.

Bendradarbiauja su 
prancūzais
Malagasija su kitomis buvusio

mis prancūzų kolonijomis pri
klauso “Afrikos ir Malagasijos 
sąjungai”, kurios nariai palaiko 
glaudžius ūkinius ir kultūrinius 
ryšius su savo buvusiais kolonis
tais. Daugiau kaip pusė visos už
sienio prekybos vyksta su Pran- 

(Nukelta į 9 p$l.)

Kanados Nešališko Samdymo 
Vykdymo įstatymas

DRAUDŽIA
DISKRIMINACIJA DARBE

ĮSTATYMO TIKSLAS yra apsaugoti darbininkus nuo diskri
minacijos darbe bei profesinėse sąjungose RASES, RELIGI
JOS, SPALVOS arba TAUTINES KILMES atžvilgiu.
ĮSTATYMAS TAIKOMAS darbdaviams, esantiems federacinės 
jurisdikcijos darbuose bei įmonėse ir profesinėms sąjungoms, 
kurios atstovauja ten dirbančius asmenis. Federacinei jurisdik
cijai priklauso: laivininkystė, navigacija, geležinkeliai, kanalai, 
telegrafai, aerodromai, oro linijos, federacinės karūnos korpo
racijos, bankai, radijo ir televizijos stotys, taip pat ir darbai bei 
Įmonės, kurie yra paskelbti esą bendram Kanados labui, arba 

neįeina į provincijų parlamentų išskirtiną jurisdikciją.
ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui neduoti darbo asmeniui 
arba tarnautoją diskriminuoti dėl jo RASĖS, RELIGIJOS, 
SPALVOS arba TAUTINĖS KILMES. Darbdaviui taip pat 
draudžiama naudotis samdymo agentūra, kuri naudoja tokią 
diskriminaciją, arba talpinti diskriminacinį darbo skelbimą, 
arba vartoti diskriminacinius klausimus raštu ar žodžiu, ryšium 
su prašymais darbui.
ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA profesinėms sąjungoms, 
kas liečia priklausymą joms, arba darbo sąlygas, naudoti dis
kriminacinę veiklą RASES, RELIGIJOS, SPALVOS arba TAU
TINĖS KILMĖS pagrindu.

BETKURIS ASMUO, DARĄS SKUNDĄ pagal šio įstatymo 
nuostatus, arba liudijantis ar teikiąs paramą šį įstatymą 
vykdant, yra apsaugotas nuo betkurios keršto akcijos, kurios 
būtų prieš jį imtasi.

Apart federacinio įstatymo, ir keletas provincijų turi bešališko 
samdymo arba panašaus pobūdžio įstatymus, kurie darbininkus 
saugo nuo diskriminacijos darbe pramonėse, kurios priklauso 
atitinkamos provincijos jurisdikcijai. Tokie įstatymai veikia 
sekančiose provincijose: Ontario, Manitoba," Saskatchewan, 
New Brunswick, Nova Scotia ir Britų Kolumbija.*

Skundai pagal šį įstatymą turėtų būti 
raštiški ir pasiųsti:

Director of Industrial Relations, 
Department of Labour, 

Ottawa
ALLAN J. MACEACHEN, DEORGE V. HAYTHORNE, 

Minister Deputy Minister



Pavergtoje tevyneje
PIRKĖJAI NENORI AUDINIŲ
Kasmet tekstilės gaminių prekybos 

bazė išgyvena tą pačią problemą — 
audinių perteklių. Komunistinio pla
navimo dėka bazėje susikaupia mil
žiniški kiekiai vilnonių, šilkinių, li
ninių, medvilninių ir kt. audinių. 
Lengviausia išeitis būtų šiuos audi
nius pasiųsti į parduotuves, bet Vil
niaus, Kauno, Šiaulių ir kitų rajonų 
kooperatininkai nenori nė žiūrėti į 
tas medžiagas. Dėl nevykusios spalvos 
ir nepopuliaraus rašto jų neįmanoma 
parduoti. Audimo fabrikai ir toliau 
gamina medžiagas, užmiršdami susi
pažinti su rinkos paklausa ir pirkė
jų pageidavimais.

TAMSUS RAUDONDVARIS
Pokariniame laikotarpyje Raudon

dvaryje buvo pastatyta tekstilės įmo
nė, keletas buitinio aptarnavimo rei
kalams skirtų pastatų, įsteigtas že
mės ūkio mechanizavimo ir elektrifi
kavimo mokslinio tyrimo institutas. 
Grafo Tiškevičiaus rūmuose veikia aš
tuonmetė mokykla. Tačiau, atėjus 
vakarui, miestas pamažu paskęsta 
tamsoje: gatvės ne tik nėra apšvies
tos, bet jos neturi ir savo pavadini
mų, namai nenumeruoti. Vargas tokiu 
neiaiku į Raudondvarį užklydusiam 
keleiviui. Nėra čia nei kino teatro, 
nei kultūros namų, nors atstatytos 
pilies salėse būtų pakankamai vietos 
kultūriniams gyventojų poreikiams 
patenkinti.

UŽMIRŠTAS M. K. ČIURLIONIS
Lietuvoję viešėję Maskvos, Lenin

grado, Rygos, Talinno ir kitų miestų 
istorikai nusiskundžia, kad komunis
tinė Lietuvos valdžia yra užmiršusi 
Čiurlionį. Kaune esančioje galerijo
je jie turėjo progos susipažinti su 
šio talentingo dailininko kūryba, ta
čiau negalėjo gauti nei dalininko mo
nografijos, nei jo darbų reprodukci
jų. Plokštelių parduotuvėse nėra M. 
K. Čiurlionio muzikinių įrašų. Savo 
skundui, atspaustam “Literatūros ir 
meno” savaitraštyje, jie davė reikš
mingą antraštę—“Nepakankamai po
puliarinate”4

GYVULIAI PASĖLIUOSE
Eišiškių rajono M. Melnikaitės 

kolchozininkai daug dirbo, kol 300 
ha plote išrankiojo akmenis, šį ru
denį čia jau žaliuoja žiemkenčių žel
menys, o juose, anot “Tiesos”, gano
si kolchozininkų galvijai, knaisiojasi 
paršai. Pasėlių nuganymas taipogi 
pastebėtas Šalčininkų ir Jašiūnų sov- 
chozuose ir “Pirmyn” kolchozo dir
vose. Specialiu vedamuoju “Tiesa” 
ragina partines organizacijas pradėti 
kovą su pasėlių nuganymu — iš kol
chozininkų pareikalauti nuostolių 
padengimo.

KRANTINĖ KLAIPĖDOJE
Klaipėdos žvejybos uoste statoma 

nauja prieplauka didesniems lai
vams. Į vandenį įleidžiami betono 
blokai, sveriantieji 50 tonų. Kilo
metro ilgio naujoji krantinė iškils 
iš vandens 10 metrų. Vanduo tarp 
prieplaukos ir kranto būsiąs užpil
tas žemėmis. Pastumiant krantinę 
toliau į Baltijos vandenis, tikimasi iš
spręsti uosto pagilinimo problemą.

PENKI KG. ŽUVIES
žvejams mėgėjams Lietuvoje lei

džiama sugauti žuvies 5 kg. į dieną. 
Valstybinis gamtos apsaugos inspek
torius J. Lajauskas piktinasi, kad 
vis dar neužkirstas kelias brakonie
riams. Ir Vilniuje, ir Kaune upių 
pakrantėje gali matyti žuvimi pre
kiaujančius asmenis. Brakonieriavi
mo netrūksta ir Lietuvos ežeruose. 
Sugautas brakonierius paprastai bū
davo baudžiamas 10 rb. Sekančią 
naktį, įleidęs tinklus į ežerą, jis ne 
tik atsiima prarastą dešimtinę, bet 
dargi pasidaro gražaus pelno. Pagal 
naujai įvestą įstatymą, dabar iš bra
konierių jau atimamos valtys, tink
lai; už kiekvieną sugautos žuvies kg. 
jie turi sumokėti po 5 rb., o už kiek
vieną žiobrį, upėtakį ar kirkšlį — po 

rubliu.2
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PAREIGŪNŲ ŽMONOS
Vilkaviškio rajono Didvydžių in

validų namuose į tarnautojų etatus 
savo žmonas buvo įtraukę: direkto
rius A. Petkūnas, vyr. buhalteris K. 
Kundrotas ir ūkvedys S. Liudvina- 
vičius. Niekada nepasirodydamos 
darbovietėje, jos ėmė sanitarių atly
ginimą, kai tuo tarpu tikros sanita
rės buvo perkrautos darbu.

IŠKNAISIOTA GATVĖ
Vilniaus miesto vadovai buvo

sidūrę labai nemalonioje situacijoje 
— atrodė, kad iki Spalio revoliuci
jos eitynių nebus sutvarkyta K. Po
žėlos gatvė, kuri yra viena pagrindi
nių magistralių, vedančių į Lenino 
aikštę. Vasaros mėnesiais buvo pra
dėti gatvės praplatinimo darbai, nu
tiesti' dujotiekio vamzdžiai. Darbai, 
kaip jau įprasta komunistinėje sant
varkoje, nusitęsė iki lapkričio mėn. 
pradžios. Paskutinę savaitę prieš Spa
lio revoliucijos paradą darbininkams 
teko dirbti dieną ir naktį, kol paga
liau šiaip taip buvo užlygintos duo
bės ir uždėtas asfaltas.

CHULIGANAI TELŠIUOSE
“Tiesos” redakcija gavo 30 telšie

čių pasirašytą laišką, kuriame skun
džiamasi Telšių chuliganais. Prie 
“Masčio” fabriko buvo sumuštas B. 
Vičiulis, inž. D. Bartkus, o elektros 
matavimo prietaisų gamyklos meis
trą A. Česnauską teko net į ligoni
nę paguldyti. Chuliganai trečiadie
nio vakarais savo drąsą demonstruo
ja “Masčio” klube, kur tą vakarą 
rengiami šokiai jaunimui. Netoli klu
bo yra keli naminės pardavinėtojai, 
čia “stileivos” stikliuko dugne įieš
ko drąsos ir paskui kankina niekuo 
nenusikaltusius telšiečius. Milicijos 
vadas P. Puzinovas teisinasi, kad jam 
neįmanoma juos pagauti.

MIRĖ DR. J. POVILAITIS
Spalio 22 d. mirė Šakių rajono Sla

vikų ambulatorijos gydytojas Jonas 
Povilaitis, visą savo gyvenimą pasky
ręs Slavikų apylinkės gyventojams, 
čia jis medicinos darbą dirbo nuo 
pat nepriklausomos Lietuvos įsikū
rimo dienų. 1955 m. komunistai jam 
buvo suteikę nusipelniusio gydyto
jo vardą.

—vkst—

SUDBURY, Ont

Iš kairės į dešinę sėdi: sol. V. žiemelytė, kun. A. Sabas, D. Skrinskaitė; 
stovi KLB Sudburio valdyba: J. Remeikis, J. Kručas, pirm. J. Lukšys, A. 
Kusinskis, St. Tolvaišą.

JUNKIMĖS Į CHORĄ. — Jau prieš 
daugelį metų mūsų kolonijos lietuviš
kame gy venime išnyko nesugyvenimo, 
partinių ginčų, susiskaldymų ir dau
gelio kitų tautinių blogybių reiškiniai. 
Retkarčiais dar ir dabar pasitaiko 
šeimyninių “dūmų”, bet mažoje kon
centracijoje, todėl lietuviškajam gy
venimui ir veiklai beveik jokios įtakos 
neturi. Kultūrinės veiklos srityje dar 
negalime džiaugtis ir sakyti — taip, j 
Paimkime, kad ir choro veiklą. Praei
tyje turėjome daug chorų, bet keis
ta, kad jie pranykdavo ir vėl atsiras
davo visą laiką tiems patiems vado
vams ir beveik tiems patiems choris
tams dalyvaujant. Vienu laiku būdavo 
labai daug choristų, kitų — labai ma
žai. Kas per priežastis? Ar tik nebus 
smulkūs šeimyniniai “dūmai”? O gal 
naujų choristų stoka, lietuviškas kuk
lumas, tinginystė? Bet visa tai tik ma
žas “kupstas” ir, atrodo, didesnio “ve- 
hmo” nenuvers. Stiprus ir geras cho
ras bus atstatytas. Energingų ir pa
siaukojusių tam darbui organizatorių 
ir vadovų turime. Vyrų, moterų ar 
mišriam chorui — Aleksą Kusinską, 
mokyklinio amžiaus jaunimui — Lio
nę Remeikienę. Turime daug gerais 
balsais choristų ir tokių, kurie tiktų, 
galėtų ir būtų pageidaujami choristų 
eilėse, tik kažkokiais sumetimais to 
vengia. Ar tik neperdėtas kuklumas? 
Turime choro veiklai labai geras są
lygas, chorvedžius, neapmokamas pa
talpas ir muzikos instrumentus Christ

the King bažnyčios salėje. Bažnyčios 
vadovybė viskuo naudotis mielai lei
džia. Būtų labai nepatogu, o gal ir 
gėda prieš kaimynus, Sudburyje gy
venančius ir skaičiumi žymiai mažes
nius latvius ir estus, kurie neblogus 
chorus turi blogesnėse sąlygose dirb
dami.

Gražus mūsų lietuviškas sugyveni
mas reikalingas respekto vienų ki
tiems, todėl dainų ir muzikos mėgė
jai, buvusieji ir busimieji choristai, 
savo gabumų neturėtų uždaryti tarp 
keturių kambario sienų, bet visi kaip 
vienas, jausdami lietuvišką pareigą, 
jungtųsi į visuomeninį bei kultūrinį 
gyvenimą papildydami choristų eiles. 
Buvusieji nesusipratimai praeityje ar 
pasitaikantieji ateityje turėtų nustelb
ti gerų norų ir tautinės dvasios, bet 
užgrūdinti didesnei ir vieningesnei 
ateities veiklai choro gretose. Sudbu
rio liet, visuomenė rėmė ir rems vi
sas choro pastangas, nes choras lau
kiamas per pamaldas bažnyčioje, per 
minėjimus ar iškilmingesnius lietuviš
kus momentus.

Vyrai, moterys, mokyklinis jauni
mas, norintieji dalyvauti chore, regis
truojasi per choro pamokas kas šešta
dienį 7 v.v. Christ the King bažnyčios 
salėje, pas Aleksą Kusinską, choro va
dovą. J. Kručas

PAGERBTI LIETUVIAI KREPŠININKAI

Hamilton, Ont. Lietuvių sporto klu
bui “Kovas”, š. m. iškovojusiam Ka
nados meisterio garbę, Hamiltono 
miesto vadovybė, miesto burmistro 
Vic Copps iniciatyva, surengė pager
bimą miesto rotušėje. Jau anksčiau 
burmistras buvo pareiškęs: “Jūs, Ha
miltono lietuviai, pasiekę nepaprastų 
rezultatų savo laimėjimais sporte, su
teikėt garbę ne tik savo tautai, bet ir

man, kaip Hamiltono burmistrui. Man 
malonu jus pasveikinti, o miesto var
du jūsų laimėjimą atžymėsime oficia
liai”. Savo pažadą burmistras įvykdė 
spalio 9 d. miesto rotušėje, kur mies
to administracijos atstovas įteikė kiek
vienam komandos žaidėjui ir globė
jams po specialiai tam užsakytą auk
sinį žiedą su pažymėjimais.

Verti pagarbos ir padėkos rėmėjai

ir sporto veikėjai: mons. dr. J. Tada- 
rauskas, p. S vilas, p. Bulionis (krep
šinio vadovas) ir p. Stanaitis. Šie trys 
pastarieji daug laiko skiria lietuvių 
jaunimo sportui. Garsieji krepšininkai 
š. m. beveik visi yra 13-toje gimnazi
jos klasėje, tad daug laiko tenka skir
ti mokslui. Linkime jiems gražiausios 
sėkmės moksle ir sporte. V. P.

Nuotr. Juraičio

4 psl. • TėvSkės Žiburiai • 1963. XI. 28. — Nr. 48 (723)

Lietuviai pasaulyje

METINE ŠVENTE. — K. L. Rateli- 
kių Moterų Dr-jos Hamiltono skyrius 
gruodžio 8 d., Šv. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo dieną, ruošia sa
vo metinę šventę. 11 vai. iškilmingos 
pamaldos, po to susirinkimas parapi
jos salėje. Paskaitą skaitys Toronto 
LB pirm. dr. J. M. Matulionytė. Susi
rinkimo metu bus padaryti svarbūs 
pranešimai veiklos reikalu. Valdyba 
kviečia visas nares ir prijaučiančias 
dalyvauti pamaldose, priimti šia proga 
šv. Komuniją ir gausiai atvykti į su
sirinkimą. Visos bus pavaišintos ska
niais užkandžiais ir kava. Valdyba

KAUKIŲ VAKARAS. — Skaučių 
ir skautų suruoštas pasilinksminimas 
jaunimui praėjo/sėkmingai. Sesės įdo
miai papuošė salę, o broliai parūpino 
gerą ir įvairią muziką. Susirinko jau
nimo nemažai, dauguma su kaukėmis; 
buvo net svečių iš Toronto. Trūko ber
niukų, ypač šokančių, bet nuotaika bu
vo gera. Visi jungėsi į įvairius prave
damus šokius. Svarbiausias vakaro 
momentas buvo kaukių paradas ir pre
mijų paskirstymas.- Komisijoje dalyva
vo: B. Stonkienė, V. Subatnikaitė, ps. 
L. Verbickaitė. Dėkojame už paslaugą. 
I premija $5 teko J. Panavaitei (Var
na); II $3 — S. Šopytei (Indėnė); III 
$2 — B. Stukaitei ir D. Jonikaitei (Se
nukas ir senutė); IV $1 — N. Anta
naitytei (Naktis). Pinigus premijoms 
paaukojo mons. dr. J. Tadarauskas. 
Dėkojame. Širvintietė

PASKUTINIAI ŠOKIAI prieš ad
ventą įvyks lapkričio 30 d., , 7 
Knights of Kolumbus salėje, 
Queenstone Rd. Šokių metu bus

ininė dalis, kurią išpildys šokių mo
kyklos mokiniai, šokiams gros V. Ba- 
becko orkestras. Veiks bufetas ir lai
mės staliukai. Šį šokių vakarą ruošia 
Šalpos Fondo komitetas. Gautasis pel
nas eis šalpai. Mieli hamiltohiečiai ir 
apylinkių lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti parengime. Savo dalyvavi
mu paremsite ŠF 
darbą.

ŠALPOS FONDO 
prie pabaigos. Visi
grąžinti surinktas aukas, kurie dar ne
grąžinote, iki gruodžio 1 d. ŠF iždinin
kui p. V. Lėparskui, 199 Burris St., 
tel. LI 9-8465.

Šalpos Fondo komitetas ruošia

linksmus šokius
kurie įvyks šį šeštadienį, lapkr. 30 d

Knights of Columbus salėje.
x Programoje dalyvauja šokių mokyklos mokiniai 

su įvairiais šokiais.
šokiams gros V. Babecko orkestras.
Veiks bufetas ir laimės staliukai.

HAMILTONO IR APYLINKĖS LIETUVIAI 
KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI

ŠIAME PASKUTINIAME PRIEŠ ADVENTĄ PARENGIME.
Įėjimas SI.50 ir moksleiviams bei studentams $1.00

Pradžia 7.30 v.v. šalpos Fondo Komitetas

v.v., 
222
me-

komiteto kilnų

vajus jau visai 
rinkėjai prašomi

bet ji gali būti pavyzdžiu kitoms mer
gaitėms. Rinkimų komisiją sudarė: E. 
Kudabienė, G. Kažemekienė, A. 
Paukštys, P. Vaitonis ir K. Mileris. 
Jų darbas tikrai buvo sunkus, nes sa
lėje buvo daug kandidačių.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 
nuoširdžiai dėkoja visiems programos 
dalyviams, išpįldžiusiems be honoraro 
vakaro meninę dalį. Gili padėka “Miss 
Freedom” J. Juozaitytei už dalyvavi
mą spaudos baliuje. Taip pat visiems 
aukojusiems loterijai fantų ar pinigi
nę auką. Nuoširdus ačiū visiems pri- 
sidėjusiems prie šio baliaus suruoši
mo bei pasisekimo. Nuoširdi padėka 
Harbor Motor garažo sav. Z. Gasiūnui 
už finansavimą dovanos spaudos ba
liaus karalienei. Harbor Motors yra 
395 Wentworth St. N., atlieka įvai
rius mašinų remontus ir parduoda 
pirmos rūšies naudotus automobilius. 
Lietuviams duoda 10% nuolaida. P. 
Z. Gasiūnas lietuviškiems reikalams 
visada yra duosnus.

Gautasis pelnas skiriamas katalikiš
ko jaunimo spaudai paremti: vaikų 
laikraštėliui “Eglutė” ir jaunimo žur
nalui “Ateitis”.

Posėdžio metu per du kartus ilgiau 
kalbėjo B. Kronas, kuris labai ramiai 
ir motyvuotai v-bą kiek atvėsino, pa
brėždamas St. Bakšio atliktų darbų 
gigantiškumą.

Šio posėdžio praktiški rezultatai 
Liet. Namams gali būti fatališki.

Kiekvienam įdomu, kokios mano 
nuotaikos. Dažniausiai tokiu atveju 
žmonės lūžta. Pas mane tų minčių nė
ra. Užteko iki šiol valios, manau pa
kaks jos ir ateityje. Aš labai prašau 
visus narius neįpulti į paniką ir su
silaikyti nuo pinigų atsiėmimo. Ma
tome iš apyskaitos, kad sklypo vertė 
šiuo metu yra mažiausiai $70.000. Tai
gi, LN ekonominė būklė puikiausia! 
Kurie savo šimtines dabar nori atsi
imti, praranda mažiausiai po $30-40 
nuo šimto. Aš dar karta viešai patiki
nu^ kad kol LN nariai laikys mane 
pirmininku ir ateityje laikysiuosi pre
ciziško sąžiningumo. Iš šių vėžių nie
kas manęs nepajėgė išmušti praeity
je, garantuoju, to nebus ir ateity. Gi 
mūsų nuotaikos keičiasi. Atvės v-ba, 
ataušime mes visi ir LN darbas eis 
kaip ėjęs. St. Bakšys

J A Valstybės
MEČYS IR ELENA KRASAUSKAI 

Čikagoje buvo pagerbti sidabrinės ve
dybų sukakties proga. Puotoje dalyva
vo arti 200 svečių iš JAV ir Kanados. 
Inž. Mečys yra vienas “Dainavos” an
samblio organizatorių ir pirmosios 
valdybos narys. Jo žmona — Elena 
Stulpinaitė dalyvauja nuo pat pradžios 
“Dainavos” ansamblyje jau 17 metų. 
Išvykoje į St. Catharines, Ont., ji vai
dino motinos rolę.' Jiedu sveikina bi
čiuliai Kanadoje.

BR. JUŠKA, Kenošoj, suorganizavo 
būrelį savanorių tautiečių, kurie iŠ 
savo darbininkiškų atlyginimų Liet. 
Fondui suaukojo $1.000. Ten susidaręs 
vajaus komitetas tikisi gauti po $100 
iš visų aplankytų šeimų.

PR. BALTRUŠAITIS yra pakviestas 
instruktorium chemijos, biologijos ir 
algebros mokslams dėstyti Bridge
port, Conn., un-te. Pr. Baltrušaitis ba
kalauro laipsniu yra baigęs Holy Cross 
kolegiją Worcesteryje ir Bridgeporto 
un-te gavo magistro laipsnį.

VAŠINGTONE D. C. sudaryta Lie
tuvių Fondo vajaus k-ja, į kurią įei
na: B. Tautvilienė, L. Dambriūnas, L. 
Kačinskas ir S. Leimonas.

SENIAUSIA LIETUVIŲ PARAPI
JA Brooklyne — Angelų Karalienės, 
šiemet ji švenčia savo deimantinį ju- 
bilėjų.

NIUJORKE, Apreiškimo par. salė
je, lapkričio 23 d. Lietuvos kariuome
nės atkūrimo minėjime paskaitą skai
tė adv. Julius Smetona. T. Daubarai- 
tė-Skabeikienė deklamavo V. Joniko 
baladę “1863 metų sukilimas Žemai
čiuose”, J. Rūtenis skaitė fragmentą 
iš savo romano “Karalius Mindaugas”.

ČIKAGOJE YRA 13 LIETUVIŠKŲ 
PARAPIJŲ. Neseniai pastatyta Mar
quette Parke Marijos Gimimo bažny
čia. Per metus iš jos palaidojama apie 
200 lietuvių. Krikštų skaičius nelabai 
pavejąs laidotuvių skaičių.

ČIKAGOS LIETUVIŲ BAŽNYČIO
SE sekmadieniais pamaldos paskirs
tomos lietuviams ir nelietuviams. Per 
lietuvių pamaldas giedamos lietuviš
kos giesmės ir sakomi lietuviški pa
mokslai. Per kitas pamaldas evangeli
ja skaitoma angliškai ir lietuviškai. 
Kiekviena parapija turi savo pradžios 
m-klą, kurioje dėstomoji kalba yra 
anglų, o lietuvių k. — tik kaip atski
ra pamoka. Dabartiniai ateiviai turi 
savaitgalio mokyklas.

KARVELIO KNYGYNAS ČIKAGO
JE atrodo kaip Laisvės alėjoj Kaune. 
Parduotuvėje tik lietuviškos knygos, 
laikraščiai, žurnalai, plokštelės, lietu
viški išdirbiniai — kryžiai, lėkštės, 
juostos, gintaro išdirbiniai ir pn.

VYT. BAKŪNAS, klevelandietis, 
automobilio buvo mirtinai suvažinėtas 
lapkričio 8 d. netoli savo namų per
einant per gatvę.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KATA

LIKŲ FEDERACIJA, giliai vertinda
ma lietuvių tautos išsilaikymo būtiny
bę, tiki, kad religija yra pats tvirčiau
sias akstinas asmenybės ugdymui ir 
todėl per ateinančias Kalėdų atosto
gas ruošia didelį lietuvių sąskrydį 
Melbourne, kur bus paskaitos, koncer-

tai ir kt. plati programa. Tai bus lyg 
ir lietuviškosios sąžinės perkratymas 
po 15 metų gyvenimo Australijoj.

Britanija
JUOZAS KRIVICKAS, nepr. Lietu

voje ilgametis vidaus reikalų minis
terijos valdininkas, tremtyje gyvenęs 
Vokietijoj ir apie 15 m. Britanijoj, 
Nottinghamo mieste, mirė lapkričio 
9 d. 9 vai. 40 min. Nottingham Ge
neral Hospital. Velionies šeima (žmo
na ir trys maži vaikučiai) buvo ištrem
ti Sibiran 1941 m. ir ištrėmime išlai
kyti beveik 20 metų. Dabar grąžinti 
Lietuvon, bet šeimos tėvui nebeteko 
jų pamatyti. Iš šv. Patriko kat. baž
nyčios palaidotas Nottinghamo kat. 
kapinėse lapkričio 16 d. Gedulingas 
Mišias laidotuvių dieną atnašavo kun. 
J. Kuzmickis.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
VALDYBA, visus baigusius XII gim
nazijos klasę, ateitininkų ruoštame 
spaudos baliuje, pristatė svečiams ir 
ta pačia proga apdovanojo knygomis. 
Labai girtinas apylinkės valdybos ges
tas, kurio ateityje turėtų nepamiršti. 
Tokiu būdu’jaunimą daugiau įtrauk
sime į Bendruomenės eiles.

SPAUDOS BALIUS, ruoštas ateiti
ninkų sendraugių, lapkričio 16 d. 
praėjo su labai geru pasisekimu, į 
kurį atsilankė apie 200 svečių. Ypač 
buvo daug jaunimo. Tai buvo pirmas 
toks parengimas, kuriame tiek daug 
dalyvavo jaunimo. Jauna, bepradedan
ti rašyti, J. Kaminskaitė iš Hamilto
no paskaitė savo keletą eilėraščių; 
jauna deklamatorė A. Bučinskaitė pa
skaitė poemą apie rojų; feljetonistas 
B. Arūnas visus linksmai nuteikė juo
kingu feljetonu; B. Rukša paskaitė 
savo eilėraščių iš naujai paruošto 
spaudai rinkinio. Visi trys iš Toronto, 
šokių vakaras praėjo pakilioje nuo
taikoje, palikdamas visiems smagius 
prisiminimus.

SPAUDOS BALIAUS KARALIENE 
tapo išrinkta Danguolė Domeikaitė. 
Danguolė šiuo metu lanko mergaičių 
Katedros gimnazijos XIII klasę ir ak
tyviai reiškiasi vietos jaunimo veiklo
je. Ji pasižymi savo kuklumu bei 
draugiškumu. Nors ji išaugo be ma
mytės, tik tėvelio ir močiutės globoje,

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖ- 
JIMĄ surengė tCLB Sudburio valdyba. 
Paskaitą skaitė J. Remeikis. Meninę

dalį išpildė geriausias šiame konti 
tinente kontraltas sol. V. žiemelytė:

ABITURIENTAI, kurie buvo pra
leisti anksčiau spaudoje per klaidą, 
yra šie: A. Vizbaraitė, J. Eidukaitis 
baigę XII skyrių Katedros ir D. Jan
kutė XII skyrių Central gimnazijose.

JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ 
ATEITININKŲ susirinkimas įvyks 
gruodžio 1 d., sekmadienį, 3 v. p.p. 
parapijos salėje. Vaikai 7-12 metų am
žiaus kviečiami dalyvauti.

Į MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS suvažiavimą Čikagoje lap
kričio 28-30 d.d. išvyksta keletas 
moksleivių iš Hamiltono. I. P.

LIET. NAMŲ NARIŲ SUSIRINKI
ME lapkr. 15 d. pirm. St. Bakšys sa
vo kalboje išdėstė finansinę būklę -ir 
turėtus vargus, kurie buvo jau minėti 
“TŽ” 47 nr. Pasak jo, aktyvą sudaro 
$157.000 (išmokėjimai už Deltą, skly
pą ir lėšos banke). Tautiečių sudėtos 
akcijos (1000) po $100 sudaro $100. 
000; 299 paskolos lakštai po $100 — 
$29.900; iš viso $129.900. Delta dar 
turi $74.000 pirmųjų morgičių. Jokių 
kitų skolų nesą. Tokia finansinė būk
lė esanti išmokėjus $6.300 architek
tams bei inžinieriams. Iš 700 narių 
44 paprašė grąžinti akcijų pinigus 
$7.300 sumai, 5 nariai paprašė grąžin
ti paskolos lakštus $.000 sumai. Iš viso 
paprašyta grąžinti $13.600.

LN V-BOS VIEŠAME POSĖDYJE 
lapkr. 15 d. dalyvavo 14 v-bos narių 
ir apie 30 svečių. Posėdį atidarė v-bos 
pirm. St. Bakšys ir pateikė darbotvar
kę, kuri tuojau pat buvo papildyta,

Vašingtonas. — Ryšium su pa
gyvėjusią sovietų špionažo veik
la sovietų bloko diplomatų judė
jimas JAV suvaržytas.

DELHI, Ont.
JŪRININKO PRANEŠIMAS APIE 

LIETUVĄ. — Neseniai pabėgęs lietu
vis jūrininkas iš sovietų žvejybinio 
laivyno papasakos savo pergyvenimus 
Lietuvoj ir sovietų laivyne. Jis daly
vaus Delhi Liet. Bendruomenės me
tiniame susirinkime, kuris įvyks gruo
džio 1 d., sekmadienį, 12.30 v. p.p. 
tuojau po pamaldų parapijos salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Italija
VYSK. V. BRIZGYS spalio 11 d. 

šventė 60-jį savo gimtadienį. Sukak
ties bankete dalyvavo Romos lietuvių 
atstovai ir daug kitataučių dignitorių 
— arkiv. Samore, arkiv. Centoz, aust
ralų, belgų, oląndų, norvegų, kiniečių, 
latvių ir kt. į

NAUJĄ LIET. BENDRUOMENĖS 
VALDYBĄ sudaro: pirm. mons. V. 
Mincevičius, vicepirm. ir sekr. Kaz. 
Lozoraitis, ižd. kun. prof. J. Zeliaus- 
kas, OSB. Italijos LB taryba išrinko 
ir prezidiumą: pirm. kun. dr. P. Jatu
lis, vicepirm. prof. Z. Ivinskis, sekr. 
kun. A. Bačkis.

KUN. V. MINCEVIČIAUS pakėlimo 
į monsinjorus apeigas atliko akiv. Sa
more, buv. nunciatūros pareigūnu 
Kaune. Jis pasakė jautrų pamokslą, 
kuriame kalbėjo apie Lietuvą. Iškil
mėje dalyvavo min. Girdvainis, gausūs 
bičiuliai ir visa Romos liet, kolonija. 
Sveikino ir min. St. Lozoraitis.

IRANO IR TURKIJOS AMBASA
DOS į savo šventes kviečia ir Italijos 
LB kr. valdybos pirm. mons. V. Min
cevičių.

Vokietija
KUN. A. BERNATONIS, Lietuvių 

Katalikų Sielovados direktorius, lan
kėsi Romoje, kur tarėsi su vysk. V. 
Brizgiu, šv. Kazimiero kolegijos rek
torium prel. L. Tulaba ir kt.

KUN. DR. L. GRONIO MINĖJIMAS 
įvyko spalio 17 d. Vasario 16 gimna
zijoj, kurios jis buvo direktoriumi. 
Iškilmingas gedulingas Mišias už jo 
vėlę atnašavo kapelionas kun. J. Riau- 
būnas. Gimnazijos salėje įvyko susi
kaupimo valanda.

KALĖDŲ ATOSTOGŲ proga dalis 
Vasario 16 gimnazijos mokinių išvyks
ta pas tėvus. Deja, daugelis jų negali 
to padaryti. Užtat pati gimnazija tu
ri būti tokia globojanti šeima. Ateiti
ninkų kuopos dv. vadas ir evangelikų 
jaunimo ratelio vadovas Fr. Skėrys 
ruošia Kalėdų Eglutę visiems moki
niams. Visi geradariai prašomi ateiti 
į talką lėšomis. Jas siųsti: Rev. J. 
Riaubūnas (arba Mr. Fr. Skėrys) 684 
Lampertheim-Huettenfeld, Litauisches 
Gymnasium, Schloss Rennhof, West 
Germany.

Urugvajus
SAVO ĮSPŪDŽIUS IŠ KANADOS 

ir JAV, o taip pat apie PLB II seimą 
K. Čibiras per keletą radijo Sarandi 
programų papasakojo Urugvajaus < ir 
Argentinos lietuviams, iškeldamas 
šiaurėje gyvenančių mūsų tautiečių 
būdingesnius tautinio, kultūrinio ir 
religinio gyvenimo bruožus.

GRUPĖ STUDIJUOJANČIO URUG
VAJAUS LIETUVIŲ JAUNIMO ren
giasi sausio mėn. su savo kolegomis 
iš Argentinos ir Brazilijos stovyklau
ti marijonų vasarnamy Kordobos kal
nuose (Argentinoje), kur bus suor
ganizuotas ir lituanistikos kursas. Šiai 
stovyklai paremti reikšmingą paramą 
parūpino torontietis dr. J. Songaila.

Paruošė Pr. Al.

Buvo muzikas, stalius ir ligonis
PRANEŠIMAS IŠ BRAZILIJOS

los lietuvių vaikams per 7 metus. Ji 
juos paruošdavo ir viešiems pasirody
mams. Ji taipogi yra ilgametė L. Ka
talikių Moterų Draugijos narė, lietu
viškos spaudos ir radijo rėmėja.

SUMAINĖ ŽIEDUS ANTANAS ZA- 
BIELA SU OLGA PERTOFF spalio 
26 d. V. Zelinos parapijos bažnyčioje. 
Antanas baigęs seselių pranciškiečių 
gimnaziją; buvo uolus ateitininkas ir 
lietuvių kalbos pamokų lankytojas.

VIENA PATIKIMIAUSIŲ IR

akomponavo pianistė D. Skrinskaitė, įtraukiant naują pastraipą “Siam po- 
iš Toronto. Solistė čia susilaukė sėdžiui pirm, rinkimas”. Kandidatais 
triukšmingų plojimų ir pakartojimų, j posėdžio pirm, buvo išstatyti ir ga- 
Labai gerai savo dalį išpildė ir mū- vo balsų: K. Mikšys — 5, Alf. Patam- 
sų jaunasis akordeonistes A. P. Ku- sis — 4, F. Rimkus — 0 ir St. Bak- 
sinskis, kuriam publika irgi negailė- šys — 2. Trys v-bos nariai nuo balsa- 
jo katučių. Sis koncertas savo meni-|vimo susilaikė. Pirmininko kėdę už- 
niu lygiu buvo vienas labiausiai pa- ‘ "
vykusių.

Šokiams grojo geras orkestras, o 
loterijoj laimė nusišypsojo E. Tolvai- 
šienei ir G. Poderiui.

Sekmadienį sol. V. žiemelytė pa
giedojo per lietuviškas pamaldas baž
nyčioje. Džiugu, kad maloniosios vieš
nios išvažiavo su geriausiais įspū
džiais. Krsp

KLEOPAS GUDAVIČIUS mirė lap
kričio 6 d. Franco da Rocha ligoninė
je, Sao Paulo mieste. Jis buvo gimęs 
1907 m. spalio 26 d. Antapusių k., 
Viduklės vlsč., Raseinių apskr. 1930 
m. baigė Klaipėdos muzikos mokyk
lą. Buvo surinkęs 500 liaudies dainų 
važinėdamas po kaimus ir senelių 
prieglaudas. 1938 m. tą rinkinį pado
vanojo tautosakos ir senienų archy
vui Kaune. Vedė Antaniną šilžytę.

1938 m. Draugijos Užsienio Lietu-!Jis taipogi baigė komercijos kursus, 
viams remti paskirtas Brazilijon Sao • Olga yra anūkė lietuvių kolonijoje pa- 
Paulo lietuvių mokyklų dainavimo sižymėjusių Vinco ir Jievos Kutkų. 
mokytoju ir lietuviškų organizacijų I šaunios vestuvių vaišės buvo suruoš- 
chorvedžiu. Vadovavo “Ryto” chorui, j tos Vytauto D. mokyklos patalpose V. 
Suharmonizavo keletą dainų. Tas pa- Beloje. 
reigas ėjo iki 1940 m.

II D. karui prasidėjus, Brazilijoje 
prezidento G. Vargas Įsakymu buvo 
uždarytos visos svetimtaučių mokyk
los. Kleopas liko be darbo. Tuo laiku 
lietuviai nelabai buvo linkę šiam savo 
tautiečiui padėti, ypač kad šis buvo 
nepriklausomos Lietuvos didelis patri- 
jotas. Teko labai sunkiai verstis su 
mažamečiais vaikais: Ąžuolu, Jūra (gi
musiais Lietuvoje), Beržu ir Gražina.

Buvo pradėjęs staliaus darbą, bet 
nesisekė. Silpnos sveikatos ir labai 
jautrus neatlaikė gyvenimo žiaurios 
tikrovės. Susirgo nervais ir nuo 1944 
m. buvo patalpintas psichiatrinėn li
goninėn. Telankomas tiktai savo šei
mos, atsidavusios žmonos, užmirštas 
draugų ir pažįstamų, po 19 metų bai
gė savo kančias.

1956 m. tragiškai mirė jo vyriau
sias sūnus Ąžuolas.

Jo žmona Antanina nepaprastu he
roizmu pakėlė gyvenimo sunkumus. 
Ji ne tik rūpinosi savo šeima, bet ras
davo laiko ir visuomeniniam darbui. 

I Kai kun. J. Šeškevičiui atvykus Į S.

ėmė K. Mikšys, sekretoriavo Pr. Siū
lys.

Visas posėdis praėjo St. Bakšio kal
tinimų ženkle. St. Bakšiui buvo leista, 
jam prašant, atsakyti tuojau pat po 
kiekvieno kalbėtojo kaltinimų. Jis vi
sus priekaištus atrėmė. _____________ __ _ ,

V-ba ntftarė gruodžio 15 d. šaukti Paulo buvo atgaivintos lietuvių kal- 
visuotinį narių susirinkimą ir posėdį bos pamokos, ponia A. Gudavičienė 
baigė 10 vai. 30 min. ‘dėstė lietuvių kalbą pradžios mokyk-

pigiausių 
SIUNTINIŲ 

LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 

TAURAS.

KUN. DR. A. MILIUS sugrįžo į S. 
Paulo, viešėjęs JAV. Jis vėl darbuo
jasi V. Zelinos parapijoje.

L. K. MOTERŲ DRAUGIJA, kurios 
pirm, dabar yra energinga Izabelė 
Seliokienė, suruošė V. Zelinos gimna
zijos salėje popietę su programa. 
Programą atliko lapkričio mėn. 10 d. 
ateitininkų jaunimas. Pirmoje dalyje 
buvo dainos ir tautiniai šokiai, antro
je — suvaidinta 1 veiksmo komedija 
“Kaminkrėtis” kurį režisavo adv. Vin
cas Tūbelis. Vaidino: V. Tūbelis, Ri
čardas Tijūnėlis, Liucija šukytė, Ju
lija Jurgelevičiūtė, Julija Kraujalytė 
ir Albinas Seliokas. Programa visiems 
labai patiko. Po to dar buvo bendri 
šokiai. Halina Mošinskienė

Geriausios ir tik angliškos medžia
gos, įkainuotos su muito mokesčiu.

HAMILTONE
ir apylinkei atstovauja

E. PRUNSKIENE
1083% MAIN ST. E., 

(Hamiltono Lietuvių Namuose)
Tel. LI 4-1737

NOTARAS
ANTANAS LIUDMUS, 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

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais h- penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511



Skaitytojai pasisako

imo
Studentų priėmimas 
Tėviškės Žiburiuose"

Lapkričio 15 d. “T. žiburiai” 
buvo sukvietę Toronto liet, stu
dentus padiskutuoti spaudos 
reikalų. Buvo būkštauta, kad, 
kaip dažnai priekaištaujama, 
studentai geriau praleis tą va
karą kur nors kavinėje ar alu
dėje, bet, daugelio nustebimui,

penktadienio vakaro ir pripildė 
“TŽ’’ patalpas. Čia jie nuošir
džiai ir su aiškiu susidomėji
mu išklausė red, kun. Pr. Gai
dos pranešimo apie “TŽ” spaus
dinimo, platinimo bei administ
racijos reikalus, b A. Rinkūno 
—trumpos istorijos, nušviečian
čios lietuviškos spaudos pirmuo
sius žingsnius Kanadoje ir “T 
Ž” gimimą Toronte. Ne vienam 
tai buvo nauja ir įdomi informa
cija.

Studentų nuomonės
Po šių pranešimų sekė disku

sijos. Redaktorius prašė atvirai 
pasakyti savo nuomones apie 
“Tž” — kas juose patinka ir ne
patinka. Iš atsakymų buvo ma
tyti, kad dauguma skaito šį laik
raštį, ypač nuo to laiko, kai bu
vo įvesti skyriai “Lietuvių stu
dentų žinios” ir “Jaunimo ak
tualijos”. Vieni siūlė nedėti pa
saulinių žinių, kiti pageidavo 
daugiau iliustracijų ypač iš stur 
dentų gyvenimo, treti kėlė min
tį plėsti studentų skyrių paįvai
rinant jį iliustracijomis^ ketvir
ti priminė, kad studentai patys 
daugiau rašytų, penktiems rūpė
jo novelės ir 1.1.

Redaktorius kvietė rašyti
Redaktorius kvietė studentus 

ateiti į talką — savo rašiniais^ 
laiškais, piešiniais, novelėmis, 
eilėraščiais ir t.t. Drąsino nebi
joti klaidų ir rašyti kaip kas mo
ka. Jis priminė, kad “Jaunimo 
aktualijų” skyrius nėra skiria
mas vien studentams, kad jis

taikomas visam lietuviškam jau
nimui — moksleiviams ir tiems, 
kurie neturi progos tęsti moks
lo: Kadangi augštųjų mokyklų 
studentai yra daugiau išsilavinę, 
gali daugiau jame bendradar
biauti ir gvildenti studentiškas 
problemas. Redaktorius pasi
džiaugė, kad šiemet studentų 
valdyba kreipia daugiau dėme
sio spaudai ir surado pastovią 
korespondentę, kuri teikia ži
nias apie studentų -s-gos veiklą 
(kitas žinias paruošia kitas bend- 
darbis).

Diskusijų pabaigoje studentų 
valdybos pirm, p-lė Vėlyvytė vi
sų studentų vardu padėkojo už 
priėmimą.

Prie spaustuvės mašinų 
Po diskusijų visa grupė nusi

leido į požemf ir apžiūrėjo “Ž” 
spaustuvę, kur kruopštūs spaus
tuvės darbininkai pademonstra
vo kaikurias spausdinimo ope
racijas.

Pilni pakilios nuotaikos ir 
naujo ryžto studentai suprįžo į 
“TŽ” salę pasistiprinti puikiai 
paruoštomis vaišėmis. Čia lai
kas tikrai praėjo jaukiai. Skam
bėjo lietuviškos dainos, links
mas jaunatviškas juokas ir bent 
valandėlei buvo užmirštas kas
dieninis skubėjimas, taip sveti
mas lietuviškam būdui.

Pesimistai, nenusiminkit!
Taigi, pesimistai, nenusimin

kit! Jaunimas dar nėra miręs 
lietuviškumui. Tiesa, jam kar
tais sunku suderinti naujus vė
jus su pasenusiomis idėjomis, 
bet lietuviška daina, lietuviškas 
spausdintas žodis ir lietuviška 
nuotaika jam nėra svetimas da
lykas. Su nuoširdžiu paskatini
mu bei pagalba iš daugiau pa
tyrusių žmonių pusės jaunimas, 
o ypač jaunoji inteligentija, įsi
jungs į bendrą lietuviškumo 
darbą. Studentas

Studentai 
surinktą tekstą.

“žiburių” b-vės spaustuvėje. L. šalna rodo ką tik

Studentai stebi kaip veikia linotipas.

Studentų veikėjas rašo

Dar karšta ką tik surinkta metalo eilutė studentų rankose.
Studentų nuotraukos S. Dabkaus

ti kūrybingomis pastangomis 
šias problemas išspręsti. Mums 
reikia prieiti tvirtų išvadų ir 
jas iškelti viešumoje.

3. LSS Šalpos Fondo klausi-

Hamiltono ateitininkų suruoštame literatūros vakare pagerbiami 
XII skyrių baigę abiturientai. LB valdybos pirm. VI. Kažemėkas 
įteikia kiekvienam po lietuvišką knygą. Dešinėje su knygomis 
stovi Kultūros Fondo įgaliotinis K. Mileris.

Ka pasirinkti?

Mergaitės svarsto savo profesijas
Toronto moksleivės ateitinin

kės domisi profesijų pasirinki
mu ir savo susirinkimuose jas 
nagrinėja. Jos nori iš anksto su
sipažinti su įvairiomis galimybė
mis ir vėliau pasirinkti sau tin
kamą profesiją. Į savo susirin
kimą jos pasikvietė mokytoją, 
gailestingąją seserį ir socialinę 
patarėją. Štai ką jos papasakojo.

Vida Kubiliūtė, kuri dėsto 
chemiją ir fiziką Toronto Vau
ghan Road Collegiate Institute, 
papasakojo apie mokytojos pro
fesiją: kokie yra akademiniai 
reikalavimai, kodėl pasirenka
ma mokytojos profesija, kokie 
mokytojo asmeniniai pasitenki
nimai savo profesijoje.

Danutė Manglicienė, dirbanti 
Toronto “St. Elizabeth Visiting 
Nurses Assn.” labai aiškiai nu
švietė platų gailestingosios se
sers darbo lauką. Ir ne vienai iš 
mūsų pirmą kartą paaiškėjo, 
kad gailestingosios seserys gali 
dirbti ne vien ligoninėje, bet 
įvairius savo profesijos darbus 
plačioje visuomenėje pvz. lan
kyti pavienias šeimas. Taip pat 
paaiškėjo, kad gailestingųjų se
serų mokyklos yra ne vien prie 
ligoninių, bet ir prie universi
teto.

Regina Matukaitė, dirbanti 
“Catholic Family Services”, nu
brėžė dar gana naują “social 
worker” profesiją. Išaiškino 
įvairias darbo aplinkybes toje 
šakoje bei reikalingą profesinį 
pasiruošimą. Taip pat įdomiai 
iškėlė mintį; kaip ši profesija 
prisideda prie savęs pažinimo.

Kiekviena kalbėtoja atsakinė
jo į joms pateiktus klausimus. 
Iš visų kalbėtojų išryškėjo kon
kreti išvada moksleivėms, kad 
norint ko nors augštesnio ir ge
resnio ateityje atsiekti, neapsi
moka sustoti ties 12-ja gimna
zijos klase, o būtina baigti 13-ją, 
kad visoms tolimesnėms studi
joms durys būtų atviros.

Dalyvė

“Tž” REDAKCIJA kviečia vi
sus lietuvius jaunuolius, suge
bančius valdyti plunksną, siųsti 
savo pastabas “Jauimo aktuali
joms”. Ji laukia trumpų aktua
lių straipsnių jaunimo klausi
mais, eilėraščių, apysakaičių, 
diskusijų aprašymų, fotografijų, 
piešinių, šaržų, juokų ir t.L Sky
rių ir toliau veda Petras Balčiū
nas. Jis laukia visų talkos ir ti
kisi, kad šiame skyriuje atsi
spindės jaunimo pastangos.

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL « .
254 LAKESHORE RD. EAST, rOIT V red IT

VDA/*ėKI AC Visais kelionių reikalais, visame pasan-
• DAvtrXAj Įyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

JAV lietuviai studentai yra 
yra susitelkę į Lietuvių Studen
tų Sąjungą. Jos valdybos užsie
nio reikalų “ministeris” Algi
mantas V. Bublys rašo:

1. Pasaulio lietuvių jaunimo mas: šalpos Fonde beveik be-, 
sąskrydis numatytas ‘ 1964 m. 
birželio mėn. Vašingtone. Są
skrydžio tikslas — politinis bei 
propagandinis — “lobbying ac
tion.” Studentai, drauge su 
Amerikos Lietuvių Taryba, da
lyvautų vizituose pas JAV val
džios pareigūnus Lietuvos lais
vės reikalu.

2. Lietuvių jaunimo spauda: 
Mes visi jaučiame gryną apate- 
tiškumą šiame klausime, nors 
visi esam susipažinę su šio klau
simo problemom: jaunimas ne
rašo spaudai; pati spauda šlu
buoja, ypač iš akademinės pu
sės; ekonomiški ir administraty- 
viniai sunkumai pradeda ją lai
doti. Tačiau kol kas nesam mū
sų pačių tarpe pradėję rimtai 
tuo reikalu susirūpinti ar pradė-

vertė didelė suma pinigų vien 
dėlto, kad nieks ja nesinaudo
ja. Gal nieks perdaug apie šį 
fondą nėra girdėjęs? Ar fondas 
yra prieinamas studentui? ... 
Čia kyla klausimas: kodėl litu
anistikos mokslai baigiasi su 
pradžios mokykla? Ar studentai 
negalėtų daugiau juo pasinaudo
ti tolimesnėm lituanistinėm stu
dijom? Gal fondo pinigus gali
ma pritaikyti lituanistikos 
mokslo stipendijom, t.y. gal vie
šai pasiūlyti stipendijas tiem 
studentam, kurie norėtų gilin
tis lituanistikoj Pensylvanijos 
ar Fordham universitetuose?

Tie ir kiti klausimai spren
džiami Liet. Studentų S-gos su
važiavime Niujorke lapkričio 
28-30 d.

“KALBOS, KALBOS” 
“TŽ” nr. 42

Jau prieš keletą metų “Tž” buvo 
tūpęs ilgesnis straipsnis dėl ilgų kal
ių, dėl ilgų minėjimų. Sį kartą “TŽ” 
red. šią temą naujai iškėlė. Sako, rei
kia jieškoti naujų būdų minėjimams 
ir pagerbimams; mažiau kalbų, dau
giau jieškoti naujų formų.

Argi kalbos yra toks neigiamas ap
sireiškimas, kaip minėtame straipsny
je aiškinama? žmogui Sutvėrėjo yra 
duota kalba kaip išsireiškimo priemo
nė, ir jis ją vartoja, kur susirenka 
bent du asmeniu. Viešuose minėji
muose kalbos yra savo rūšies propa
ganda. Mes susirinkusiems išdėstome 
savo pageidavimus. Atvykusieji sve
čiai mums pritaria arba stengiasi sa
vo nuomonę išreikšti. Jeigu Lietuvos 
reikalas Kanados vyriausybės sluogs- 
niuose yra gerai žinomas, tai .tik kalbų 
dėka minėjimuose ir parengimuose.

Negalima pasakyti, kad viešieji po
litiniai parengimai tęstųsi perilgai. 
Jie pravedami per dvejetą valandų su 
viršum, įskaitant oficialią dalį, meni
nę programą ir dar 10 min. pertrau
ką. Taip eina jau daugel metų.

Jeigu PLB seimo parengimas tęsėsi 
kiek ilgiau, tai dėlto, kad čia buvo 
sujungta paskaita, priėmimas Ontario 
prov. vyriausybės narių ir dar ilgoka 
meninė programa.' Toks PLB seimo 
parengimas vyksta tik kartą per pen
kis metus. Tiek kantrumo atvykusieji 
tautiečiai turėtų parodyti. Pačiuose 
seimo pasitarimuose kalbėjimo laikas 
buvo sutrumpintas ligi 5, o vėliau net 
ligi 3 min. Galiausiai, kiekvienas at
stovas, atvažiavęs net iš tolimų kraš
tų, nori bent kartą prabilti. Kitaip 
jam nėra reikalo atvykti. Tą turėtų 
kiekvienas geros valios lietuvis su
prasti.

Nuo minėtų viešųjų politinių paren
gimų reikia griežtai skirti parengimus 
tam tikriems asmenims pagerbti. Jei
gu ten susirenka žymus skaičius orga
nizacijų atstovų, daug pagerbiamo as
mens draugų ir pažįstamų, supranta
ma, kad visų kalbos, kurios dažnai yra 
šabloniškos ir gana tuščios, tęsiasi la
bai ilgai. Retas atvykusių nenori pa
likti neprabilęs; atrodytų, kad jis pa
gerbiamą asmenį nenori pagerbti. Ką 
jis pasakys savo organizacijai, jeigu 
jis nė vieno žodžio nebus taręs? Jei
gu kuriam dalyviui kalbos nusibosta 
arba visas parengimas perilgai tęsia
si, jis jau gali eiti namo. Jo niekas sa
lėje nelaiko.

Gal tokių asmeninių parengimų ruo
šiama perdaug. Tą galima pasakyti ir 
apie “šauerius” ir įvairias vestuves, 
kur susirenka kartais net šimtai žmo
nių. Tokių pobūvių ir pagerbimų tik
rai ruošiama perdaug. Būtų labai svei
ka jų skaičių gerokai sumažinti.

“TŽ” reikalauja operacijos, bet ne
pasako kokios. Kur žmonės susirenka, 
jie kalba. Nejaugi jie mostaguos ran
kom kaip nebyliai. Mes nieko naujo 
nesugalvosim ir nieko nesurasim. Taip 
eina tūkstančius metų ir taip eis to
liau.

Mes galime kreiptis į minėjimų ir 
parengimų rengėjus ir į lankytojus, 
kad jie savo kalbas sutrumpintų ir 
kartais, jeigu nėra ypatingo reikalo, 
nieko nesakytų. Gal būtų sveika da
ryti mažiau visokių parengimų.

Minėto straipsnio autorius mano 
naudoti daugiau meno. Bet kiekviena
me minėjime ir parengime yra ir me
niška programa. Manau, jog negalima 
viską pradėti ir baigti menu. Toks me
todas dar greičiau įkyrėtų.

Dr. M. Anysas

venime? Kodėl? Todėl, kad mes šali
namos nuo “anglikų”.

Eidami į krašto politinį gyvenimą 
tikrai daugiau laimėsime ir Lietuvos 
laisvės bylai, šiuose kraštuose politi
kai skaitosi su mažumomis tiek, kiek 
jiems vertas jų politinių partijų kovoj.

Į krašto politines partijas reikia 
siųsti mūsų veikėjus, paruoštus su
prasti lietuvių tautos interesus ir im
ponuojančius šio krašto politikams. 
Tam darbui geriausia tinka šiame 
krašte baigę mokslus lietuviai, gerai 
moką anglų kalbą.

Kiek man tenka patirti, mūsų seno
sios kartos “didieji politikai”, vos su
sikalbą angliškai, tik tiek vertinami, 
kiek turi įtakos paveikti, kad jų “liau
dis” už juos balsuotų per rinkimus. 
Juos interesuoja daug daugiau mūsų 
priauganti jaunoji karta, čia baigusi 
mokslus.

Dalyvavimas krašto politiniame gy
venime turėtų reikštis planingai. Ma
žiau būtų naudos mūsų tautinei bend
ruomenei, jei mes dalyvautume neor
ganizuotai. Geriausia suorganizuoti po
litinių partijų tautinius skyrius. Be
rods, Toronte mes jau ir turime abiejų 
didžiųjų partijų komitetus.

Gerai paruoštus lietuvius akademi
kus galima būtų pasiųsti ir į vietos 
polit. partijų skyrius, kur jie gautų 
progos pasireikšti.

Jau atėjo laikas lietuviams išeiti į 
JAV ir Kanados politinį gyvenimą.

Jonas Vaidlonis

VIENPUSIŠKAS SOLIDARUMAS
Besirūpinant solidarumo mokesčiu, 

matant prie bažnyčių kilmingus rin
kėjų veidus ir tautietį rausiantis pi
niginėje, norėtųsi paliesti solidarumą 
iš praktiškesnės pusės. Šia proga rei
kėtų į tai dirstelėti iš apčiuopiames
nio taško.

Gražu, tiesa, girdėti iš toliau užkly
dusių tautiečių panegyrikas apie mū
sų tautiškai susipratusią koloniją. Ma
lonu dalyvauti tautiečius nesutalpi
nančios katedros pamaldose ir matyti 
pilnas minėjimų sales prisirinkusių, 
kupinų geriausių norų piliečių. Bet vi
sa tai yra visuomeninė bendravimo 
apraiška. Rengiami suėjimai, suvažia
vimai, pasitarimai ir banketėliai su 
išgėrimais įvyksta laisvalaikiu. Tuo
met mes šventiškai nusiteikę ir atsi
palaidavę nuo kasdieninės rutinos. Ta
da mes tariamės, svarstome ir pabend
ravę, pasidalinę mintimis, detaliai 
skaičiuojame nuveiktus darbus!! Vis
kas pagrįsta tautine sąmone ir vienin
teliai matomu solidarumo ženklu — 
solidarumo mokesčio mokėjimu. (“T. 
ž.” nr. 45, reportažas iš Klevelando). 
Tokiais atvejais įsisiūbavusi darbštu
mo ekstazė aptemdo aktualiuosius 
reikalus. Tardamiesi verčią visuome
ninio darbo kalnus, nebepastebime ei
linių įvykių, nematome tikrųjų prob
lemų ir eilinio piliečio reikalų. Mes 
tik skrajojame beribėse augštybėse, 
neįkopiamose viršūnėse, nedrįsdami 
ar nenorėdami nusileisti žemėn ir pa

sikalbėti su solidarumo mokestį mo
kančiu tautiečiu..

Ekonominis gyvenimas, individua
laus piliečio būklė lieka nepastebėta. 
Pro tas neaktualijas prabėgama neju
čiomis, tartum viskuo būtų jau anks
čiau pasirūpinta. Visų svarbiausia tai 
solidarumas, aukos, kurios vaduos tė
vynę ir apmokės nevisuomet realizuo
tinus uždavinius.

Bet norint turėti ką nors artimes
nio, jieškant patarimo, paramos ar tik 
prieinamesnio tarpininkavimo tenka 
nusivilti visais graudenimais ir tuš
čiais žodžiais. Iš to kaip tik ir išplau
kia apgailėtinas vienpusiškas solida
rumas. Tam pailiustruoti gal geriau
sia būtų paminėti neseniai, netoli To
ronto,. tautiečių atidarytą automobi
lių atstovybę.

Kaipo pirmoji tokios rūšies savųjų 
prekyba turėjo susilaukti atitinkamo 
dėmesio. Po visokių smulkių mėgini
mų: krautuvių, krautuvėlių buvo įdo
mu, kaip pasitiksime šią stambią šio 
krašto svarbiausio objekto prekybą. 
Juk mašina čia viskas pagrįsta; ji yra 
kasdieninė būtinybė. Net mes, pra
džioje nustebę jų gausumu, dabar jau 
dairomės antrosios ar baigiame nuva- 
žinėti trečią.

Nežiūrint skelbimų, vaišių ir atitin
kamo svečių ppėmimo, mes šaltai re
agavome į šį neeilinį įvykį. Jeigu ei
linis pilietis neparodė pakankamai dė
mesio naujiems verslininkams, gal jį 
reikėtų pabarti ar kaip pateisinti. Bet 
kur mūsų veiksniai, kurie gražbyliau
ja apie solidarumą? Kur mūsų versli
ninkai, kur penktadienio alučių ren
gėjai? Kodėl jie nesveikino savo nau
jųjų kolegų? Kur organizacijos, ku
rios sekančią vasarą prašys sunkveži
mio savo palapinėms į stovyklą nu
sivežti? Kad neužilgo matysime aukų 
rinkėjus ton kryptin traukiant, tai jau 
beveik tikra. Jie nepatingės pavažiuo- _ 
ti keletą mylių už miesto ir solidaru
mo vardan kalbinti gražiai įsikūru
sius stambaus verslo šeimininkus.

S. Pranckūnas

VERTA DĖMESIO DEKLARACIJA
Perskaičius “Tž” nr. 45 koresp. P. 

R. pranešimą iš Klevelando apie PLB 
v-bos įvykusį posėdį š. m. spalio 20 d., 
kuriame, buvo suplanuoti v-bos atei
ties darbai, susidaro geras įspūdis. 
Ypatingai tenka sveikinti PLB v-bą, 
kad deklaravo nusistatymą visą B-nės 
veiklą pagrįsti demokratiniais princi
pais.

Toks PLB v-bos nusistatymas susi
lauks didelio pritarimo mūsų tautie
čių tarpe ir dar pasitarnaus sklan
džiam bendradarbiavimui su kitomis 
organizacijomis.

Kaikuriose Kanados liet, kolonijose 
B-nės v-bose trūko demokratiškumo;— 
tai žemino jų autoritetą bei kenkė vi
suomeniniam darbui. Reikia tikėtis, 
kad ši puiki deklaracija nepasiliks 
vien tik ant -popieriaus, bet bus prak
tiškai įgyvendinta visose bendruome
nėse. K. Lukoševičius.

AKADEMIKAI EIKITE I 
KANADOS POLITINĮ GYVENIMĄ 
Gal prieš 10 metų Toronte lankėsi 

mūsų didysis politikas mons. Mykolas 
Krupavičius ir darė pranešimą. Jis pa
lietė klausimą, ar lietuviai ateiviai tu
ri eiti į krašto politinį gyvenimą? Pre
legentas nurodė Amerikos airius. Ai
ris vyskupas jam kalbėjęs, kad prieš 
100 metų ir airiai buvę menki, bejė
giai, gyvenę tik savo bendruomenės 
smulkiais reikaliukais. Bet airių ku
nigai pradėję raginti savuosius eiti 
aktyviai į Amerikos politinį gyveni
mą. šiandien matom, kas yra įvykę. 
Airiai turi prez. J. F. Kennedy. O kur 
Amerikoj 10 mil. vokiečių, 6 mil. len
kų, 1 mil. lietuvių ir visa eilė kitų tau- 

j tybių be svorio krašto politiniame gy-

Dailės konkursas
LA Menininkų Klubas, susitaręs su 

Čiurlionio galerijos direkcija, skelbia 
dailės konkursą 1863 m. ir 1941-1950 
m. sukilimų bei partizaninių kovų te
momis.

1. Konkurse gali dalyvauti visi lais
vame pasaulyje gyveną lietuviai dai
lininkai — tapytojai, grafikai, skulp
toriai, keramikai, dekoratoriai, archi- 
techtai ir kt.

2. Už geriausią kūrini skiriama 
S1.000 premija; antroji S500 ir trečio
ji 8250.

3. Premijuoti kūriniai palieka Čiur
lionio galerijos nuosavybe.

4. Vertintojų komisiją numatyta su
daryti kviečiant Liet. Dailės Institu
to, Amerikos Liet. Dailininkų Sąjun
gos, Čiurlionio galerijos ir visuome
nės atstovus.

sukilimų temomis
5. Tapytojų darbai neturi būti di

desni kaip 72 colių platumo; skulptū
ros ir kita technika atlikti darbai — 
neaugštesni kaip 72 coliai. Sunkiai 
pervežami darbai pristatomi pačių au
torių priemonėmis ir lėšomis. Nepre
mijuoti darbai bus grąžinami auto
riams Čiurlionio galerijos lėšomis.

6. Visi atsiųstieji kūriniai, vaizduo
ją 1863 m. sukilimą ir 1941-1950 m. 
partizanines kovas, bus išstatyti tam 
tikslui organizuojamoje specialioje pa
rodoje.

7. Visi tam tikslui skirti kūriniai 
privalo būti pristatyti iki 1964 m. ko
vo 31 d. imtinai.

8. Paveikslus siųsti ar smulkesnių 
informacijų teirautis: Čiurlionio Ga
lerija, 5620 So Claremont Ave., Chi
cago, Ill. USA.

Kas naujo Kanadoje?
Sviesto perteklius pasidarė kingų kaimų ir pastatų griuvė- 

toks didelis, kad vyriausybė siū- šiai. Norvegų tyrinėtojai dr. 
lo parduoti 80 mil. svarų svies- Helge su žmona, pasikvietę ki
to po "27 et. už svarą. Valdžios tų kraštų ekspertus, nustatė, 

kad jie ten buvo dar 500 m. 
prieš Kolumbui atrandant Ame-

sandėliuose yra 200 mil. sv. 
sviesto, kuris mokesčių mokėto
jams kainuos $96 mil., jei vy
riausybė jį eksportuos po 27 et. 
už svarą.

Ontario yra vienintelė provin
cija, kur automobilio nelaimės 
atveju savininko vežamas ir su
žeistas keleivis negali reikalau
ti jokio nuostolių padengimo 
nei iš automobilio savininko, 
nei iš apdraudos b-vių. Toks 
įstatymas laikomas pasenusiu. 
Iš 1962 m. Ontario automobilių 
nelaimėse sužeistų 42.000 asme^ 
nų 18.000 buvo vežami kelei
viai ir iš 1383 užmuštų 465 bu
vo tik pavežami. Tad kiekvie- - paskelbė naują atsilikusiems 
nas keleivis svetimame automo
bilyje važiuoja savo rizika, čia 
neįeina taksiai ir autobusų 
bendrovės.

Turtingų tėvų vaikai padaro 
žymiai daugiau nusikaltimų — 
skelbia jaunimo institucijos. Esą 
tėvai netenka kontrolės šeimoje, 
ir vaikai pasidaro visiškai nepri
klausomi.

Newfoundland!) provincijoje, 
daraht kasinėjimus, atrasta vi-

Federaciniuose rinkimuose ga
lės balsuoti visi nuo 18 m. am
žiaus. Iki šiol balsuodavo tik 21 
m. sulaukę piliečiai. Visi parla
mento nariai tą pasiūlymą re
mia. Balsuotojų skaičius padi
dės % mil.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
šiuo metu yra žymiai sumažėjęs. 
Tikimasi, kad šią žiemą darbų 
bus žymiai daugiau, negu betku- 
riais metais nuo 1956 m.

Užs. reikalų min. P. Martin 
paskelbė naują atsilikusiems 
kraštams remti programą, pa
gal kurią pagalbos reikalingi 
kraštai galės gauti iš Kanados 
paskolą už labai mažą nuošimtį. 
Pradžiai į tą fondą įnešta $50 
milijonų.

90% kanadiečių tiki į Dievą 
pagal CTV televizijos stoties pa
darytą apklausinėjimą. 91%

Cigarečių pramonė nemažėja, 
tačiau pagal statistikos duome
nis Kanadoje per metus miršta 
2000-3000 rūkančiųjų plaučių 
vėžiu. Taigi, cigaretės nužudo 
daugiau žmonių, negu automo
bilių nelaimės, virusai ir bakte
rijos.

Suaugusių mokymasis Kana
doje įgauna vis daugiau populia
rumo. Apie 3 mil: kanadiečių 
yra įsijungę į vienokią ar kito
kią mokymosi formą. Vien tik 
vakarinius kursus prie įvairių 
technikos mokyklų ir universi
tetų lanko virš 1 milijono kana
diečių.

Psichinių ligonių išlaikymas 
kainuoja Kanadai" per metus 
$600 mil. Psichologų nuomone, 
psichinių ligonių skaičius vis 
didėja ir tai dėl to, kad žmonės 
nori pralenkti savo turtu vieni 
kitus, lenktyniauja su kaimy
nais ir aplinka.

mirtinį gyvenimą; vyrų 
tiki ir 55% mano, kad 
miltinis gyvenimas.

Kanados ukrainiečiai, kurių 
yra 473.000 pareiškė neliksią 
“antros klasės” piliečiais. Par
lamento narys Niek Mandziuk 
savo kalboje pabrėžė, kad ko
misija, sudaryta dviejų kultūrų 
tyrimui, gali daugiau blogo, ne^ 
gu gero padaryti.

SKKALĖDŲ

a JUJUM£T(Į/

Lietuviškos kalėdinės atvirutės
GAUNAMOS:

Spaudos bendrovėj “ŽIBURIAI”, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont. Canada 
ir pas lietuviškos spaudos platintojus.

Atviručių kaina — 10, 15 ir 25 et. Užsakymai priimami paštu ar
ba atsilankant vietoje. Didelis pasirinkimas įvairiausių atviručių.

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
kyto bekono, 2 sv. rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintų vaisių.

AUGSTOS KOKYBES TĖKŠTI- 
LES. Reikalaukite mūsų pilno są
rašo.

Pinigai j
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%.

Siuntiniai ir pinigai siunčiami 
į Vakarų ir Rytų Vokietijas, 
Lenkija, Rumuniją, Vengrija, 
Čekoslovakiją ir U.

GRAMERCY, N.Y.
118 East 28th Street, #906, New York 16, N.Y. • Tel. MU 94)598
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Tėvo patirtis

Nesiseka vaikams mokytis?"
« pd. • Tėviškės Žiburiai • 1963. XI. 28. — Nr. 48 (723)

Lietuviški terminai vairuotojams

Statomas Kanados konfederacijos steigėjų paminklas — pastatas 
Charlottentown mieste, Prince Edward Island provincijoje, kur 
buvo įsteigta Kanados konfederacija. 1967 m., kai bus minimas 
Kanados šimtmetis, čia prasidės iškilmės. The Globe and Man

Kas daryti kai vaikai nesimoko, 
nors turi geras sąlygas? Čia tėvai 
turi ateiti j pagalbą. Tėvų akis 
turi lydėti vaikus nuo vaikii dar- 
želio iki universiteto užbaigimo. 
Daugelis sako: ’‘Atidaviau vaiką 
į mokyklą ir tegu žinos”. Be mat 
terialinių sąlygų sudarymo moks
lui eiti, tėvai turi sudaryti ir ge
rą aplinką mokslui tęsti. Turi pa
šalinti kliūtis, kurios užgula vai
kus jų augime, brendime. Vaikys
tės laikotarpy tarp 7-14 metų 
vaikus užgula vieni trukdymai 
mokslui, jaunuolių tarp 14-21 
m. kiti. Ypač reikia sekti vaikus 
brendimo laikotarpyje. Šiame 
amžiuje didžiausias nuošimtis 
vaikų — jaunuolių “pavargsta” 
mokyklose ir išeina į gyvenimą 
laimės jieškoti, palikdami dažnai 
ir tėvus.

Kas darytina?
Pirmiausia reikia sekti vaikų 

mokslo pažangumą, prižiūrėti na
mų darbųatlikimą. Nepalikti vai
kų nežinioj, tamsumoj kurioj 
nors jų mokslo problemoj. Kas 
gali iš tėvų, gali paaiškinti, kas 
ne — paprašyti vyresnius klasės 
mokinius ar kaimynus. Per tėvų 
dienas mokyklose visuomet gali
ma ir su klasės mokytojais išsi
kalbėti apie savo vaikus. Augš- 
tesnėse gimnazijos klasėse pa-

K. BARONAS

Minime didesnius istorinius įvykius, 
atžymime mūsų tautines šventes, kul
tūrinius atsiekimus, rengiame įvairias 
studijų ar mokytojų dienas, tautinių 
šokių ir dainų šventes. Tai gražios mū
sų tautinės demonstracijos, sutrau
kiančios ne tik vyresnės kartos atsto
vus, bet taip pat ir jaunimą, kurio gy
venimą ir ateitį mėgstame diskutuoti. 
Tačiau reikia pripažinti, kad atžaly
nas nevisur pritampa, nevisuomet jam 
yra suprantami mūsų ginčai ir nuotai
kos. Jis maloniau pasijunta savo am
žiaus atstovų tarpe, surasdamas bend
rą kalbą mokslo klausimais arba pasi
dalindamas naujo krašto paskutinėm 
aktualijom. Prie jų priklauso ir 
sportas.

Gan lengvoj formoj sportas buvo 
pajudintas inž. V. Adamkavičiaus PL 
B-nės seime. Jis pvz. siūlė kviesti 
sporto klubų atstovus į valdybų posė
džius, skirti 10% solidarumo įnašų 
sporto reikalams ir t.t. Tačiau atrodo, 
kad prelegento pasiūlymai ir liko tik 
pasiūlymais, nes pvz. paskutiniam KL 
B-nės kr. tarybos suvažiavime tik du 
kartu per dvi dienas buvo suminėtas 
žodis “sportas”, nors išeivijos jaunų 
lietuviukų gyvenime jis vaidina labai 
svarbų vaidmenį. Tai gerai žino ir pa
tys krašto tarybos nariai, nes lietuviš
ki sporto klubai veikia visose didesnė
se Kanados kolonijose, jungdami į sa
vo eiles mūsų jaunimą, tačiau nesu
laukdami didesnės paramos iš KLB.

Kokios paramos norite? — paklaus 
daugelis. Aišku, negalima prašyti 
tūkstančio dol. (pati LB-nės valdyba 
reikalinga finansinės pagalbos), nuo
savų sporto salių, aikščių. Tačiau di
desnio dėmesio sportui tikrai kiekvie
nas sportininkas gali paprašyti, nes 
tai visiškai lengvai įvykdomas darbas. 
Be to, tai mūsų pareiga, kadangi spor
tas išeivijoj yra užkariavęs beveik 90 
% jaunų lietuviškų širdžių.

kiekvienam 
lietuviškoje 
progom su-

tokių rams-

Jaunimo organizacijos — lietuvybės 
ramsčiai! Taip šiaukiam 
susirinkime, suvažiavime, 
spaudoje ir net įvairiom 
ruoštose vaišėse.

Nėra kalbos, kad prie
čių priskaitomos ir sportinės organiza
cijos, besistengiančios dirbti ir lietu
vybės darbą, kur lietuvių kalba yra 
pagrindinis veiksnys savo tautybės iš
laikyme. Į tai mažai dėmesio kreipia 
kaikurie Įdubų vadovai, siųsdami net į 
lietuvišką spaudą savo savaitinius pra
nešimus su tokiais “lietuviškais dei
mančiukais”: church lyga, bantam, 
girls, boys, midget, mačai ir t.t. Skau
du, graudu ir skaityti ir žiūrėti į to
kius “lietuviškus” sportinius žodžius 
ir kartu stebėtis, kaip jie galėjo nepa
stebėtai praeiti pro redakcijos akis. 
Nepaslaptis, kad ypač gausiai jų yra 
šio laikraščio puslapiuose. Reikia mes
ti lauk visokius “midget”, “bantam”, 
“senjorus” ir “junjorus”. Pakankamai 
turime savų, gražiai skambančių spor
tinių išsireiškimų, kaip jauniai, jau
nučiai, rungtynės, varžybos ir t.t.

ŠALFASK-to, sporto klubų atstovų 
ir sporto darbuotojų suvažiavimas yra 
šaukiamas lapkričio 30 ir gruodžio 1 
d. Klevelande. Tai metinė šio konti
nento lietuvių sportinio gyvenimo ap
žvalga, naujų gairių nustatymas ir 
įvykdymas. Deja, nevisuomet gražūs ir 
kilnūs žodžiai išvysta dienos šviesą. 
Jie ir baigiasi perskaičius sekančiais 
metais protokolą, gražiu ir mandagiu

MATTHEW B. DYMOND, M.D., 
Ontario sveikatos ministeris

šiemet suėjo 25-ki metai nuo tauti
nės olimpijados Kaune, sutraukusios 
netik neprikl. Lietuvos sportini jauni
mą, bet taip pat išsiblaškiusius Lietu
vos vaikus penkiuose pasaulio konti
nentuose. Ta sukaktis praėjo visiškai 
tylomis, nors čia dar turime gyvu jo
sios liudininkų, aktyvių olimpinių var
žybų dalyvių, vadovaujančių mūsų 
sportiniam gyvenimui! Nedera už
merktum akim praeiti pro taip didelį 
istorinį įvyki, neatžymint jo ne tik 
kad paprasčiausiom žaidynėm, bet ir 
spaudos puslapiuose. Laiko mažoka, 
tačiau Hamiltonas, Torontas ir kitos 
kolonijos tikrai galėtų ką nors “mand- 
resnio” suruošti ir tuo priminti mūsų 
priaugančiai kartai gražiai klestėjusi 
sportinį gyvenimą Lietuvoje.

Kai 1949 m. Ontario parlamen
tas priėmė įstatymą steigti Alko
holizmui Tirti Fondą, šitoje pro
vincijoje žymiai pasikeitė pažiū
ros į alkoholikus. Išnyko alkoho
likuose bei jų šeimose buvęs be
viltiškumas. Jie pradėjo suprasti, 
kad jiems yra galima pagelbėti, 
ir kad ši pagalba gali būti efek
tyvi.

Ankščiau gydytojai nelabai do
mėjosi alkoholikais, nes nežinojo, 
ką su jais daryti, šiandien daug 
gydytojų labai sėkmingai dirba 
su šiais ligoniais. Būdavo, kad li
goninės visai nepriimdavo alko
holikų; šiandien juos priima, nes 
žino, kad juos gydyti nėra sun
kiau už kitus pacientus.

Europietiška drabužiu valykla 
HIGH PARKO RAJONE

Greitai ir gerai valo prieinamomis kainomis. 
PAIMA IR PRISTATO Į NAMUS.

Įsitikinkite skambindami RO 2-1382
TRU-VAL CLEANERS

388 Keele St (į šiaurę nuo Dundas-Keele kampo)

ESATE REIKALINGI NAMŲ RUOŠAI
Angliškai kalbančiuose namuose.

Turite suprasti ir šiek tiek kalbėti angliškai.
Siūlome jums idealią poziciją: butą ir darbą vietoje, gerą 

atlyginimą, jaukius įrengimus ir daug kitų pagerinimų.
Jei esate virėja, šeimininkė, dirbanti pora, ar praktikuojanti 

slaugė ir pan., galite išsirinkti darbą, vietovę, algą ir kt., pa
gal savo kvalifikacijas ir patyrimą.

Kodėl neužsukti ar paskambinti mums dabar? Darbdaviai 
apmoka visas išlaidas, jums nieko nekainuos.

Seven-Eleven Employment Service Ltd.
711 Yonge Street (prie Bloor), Toronto. Tel. 925-2844.

Leidimas Ontario provincijos.

FASK-to atsiprašymu, kad dėl nepa
lankių sąlygų, tas ir tas nebuvo įvyk
dyta. O tokių atvejų yra labai daug, 
kurių tarpe viena didžiausių — spor
tinio laikraščio neišleidimas. Gerai 
atsimenu, kai po posėdžio Klevelande 
balandžio 20 d. užklausiau FASK-to 
pirm. J. Nasvytį:

— Kaip bus su laikraščiu?
— Jis pasirodys po kelių savaičių, 

— iškilmingai buvo duotas atsakymas.
Praėjo ne kelios, bet jau 26 savai

tės, tačiau nei “rašto, nei druko” FAS 
K-tas gausiai sportininkų šeimai ne
duoda. Savą laikraštį turi skautai, 
ateitininkai, tuo tarpu sportininkai, 
turi jaustis kampininkai mūsų perio
dinėj spaudoj.

RED. PASTABA. — Autorius tei
singai reikalauja laikytis lietuviškos 
sporto terminijos. “TŽ” red. jau ne
kartą kvietė sporto klubų vadovybes 
į tai atkreipti dėmesį. Deja, į tai ne
buvo atsižvelgta. Braukymai nedaug 
padeda, kai sporto klubai savo veikloj 
vartoja angliškus pavadinimus. Ant
ra vertus, patys klubai stokoja lietu
viškų pavadinimų. Pvz. krepšinio jau
nųjų grupėse kaikur yra net 6 viene
tai ir išsiversti su “jauniais ir jaunu
čiais” esą neįmanoma. Reikėtų susi
rūpinti tuo klausimu sporto vadovy
bei, sudaryti trūkstamus terminus ir 
įpareigoti klubus juos vartoti. O dėl 
angliškų terminų “gausumo” “TŽ” 
sporto skyriuje galima priminti, kad 
jie vartojami tik vieno klubo kaiku- 
riose sporto šakose.

išskiriant nė universiteto studen
tų, pažymius, egzaminų rezulta
tus. Už gerus pažyir:. :_t_ J. 
lyginti geru
Svarbu, kad vaikas matytų, jog 
jo pastangos yra įvertinamos, se
kamos. Tėvai turi pajusti kas 
vaiką skatina geriau mokytis, kil
ti augštyn. Tik viena aišku, pini
gais vaiko nepapirksi. Tėvai turi 
įdiegti vaikui pareigos jausmą, 
darbo reikalingumą.

Gimnazijų mokiniai
Su pradžios mokyklų vaikais 

mažesnės problemos. Gimnazijo
se reikia jau daugiau dėmesio 
kreipti į vaikus, nes čia praside
da brendimas. Ypač patartina 
prižiūrėti vaikū mokymąsi, spor
tą, pramogas, čia dažnai ir augš- 
to IQ laipsnio jaunuoliai suklum
pa, gauna mažus pažymius, lieka 
antriems metams arba visai pa
meta norą mokytis, žiūrėti, kad 
mokinio laikas būtų išbalansuo
tas. Dalis mokinių pamėgsta spor
tą, kita dalis pramogas, išėjimus 
į gatves, bilijardines, šokius ir kt. 
Tam reikia pinigų ir laiko, be to, 
knygos numetamos, ir mokinys 
atsilieka vis daugiau ir daugiau.

Pagaliau buvęs geras mokinys 
su augštu IQ sako: “Tėveliai, ma
no silpna galva, aš nieko nesu
prantu, aš nebeisiu į mokyklą”. 
“Gerai, vaikeli, eik jieškok dar
bo, ką gi mes padarysime”, sako 
vargšai tėvai. Jei mokinys atne
ša vis blogesnius pažymius, tai 
dar nereiškia, kad jo galva per- 
silpna. Tėvai turi patikrinti kiek 
jis turi mėgiamų pašalinių užsi
ėmimų, kur laiką* praleidžia, kiek 
valandų mokosi. Be to, patartina 
pasikalbėti su mokytojais ir su
rasti priežastį, kodėĮ jis rieda 
žemyn. Dažniausia priežastis bū
na darbo ir poilsio neišbalansa- 
vimas. Šiuo atveju tėvai turi pa
dėti sureguliuoti laiko sunaudoji
mą. Mokinys su blogais pažymiais 
turi padidinti kasdien valandų 
skaičių namų darbui ir sumažinti 
pramogoms. Nebloga tikrinimo 
priemonė — dienynas, kur įra
šomi visi mokomieji dalykai ir 
kiek valandų mokinys praleidžia 
ruošdamasis kiekvienam dalykui 
prieš pratybas ar egzaminus. Pa
žįstu kelis mokinius, kurie taip 
darė. Tas tinka ir universiteto 
studentams. Vienas neblogas mo
kinys per Kalėdų egzaminus dėl 
sporto buvo nukritęs iki 50 taš
kų iš jam mėgiamo dalyko. Prieš 
Velykų egzaminus jis ruošė tą 
dalyką* 10 valandų ilgiau. Rezul
tatai buvo geri — 78 taškai. Taip 
tas mokinys vedė trejus metus 
toki dienyną, žinoma, nevisiems 
vienodai reikia laiko praleisti 
ruošiantis egzaminams, tačiau vi
siems tinka taisyklė: daugiau 
įdėsi, daugiau ir- gausi.

ažymius verta at
idžių ar dovana.

Universitetų studentai *
Sunkiau yra prižiūrėti ir sekti 

universitetų ir kt. augštųjų mo
kyklų studentus.

Kai studentai gerai mokosi, at
neša gerus pažymius, nėra reika
lo į jų mokslą kištis ir juos truk-

kišimasis gali tik blogos įtakos 
padaryti. Bet kai universiteto stu
dentas nebeišlaiko egzaminų, lie
kasi antriems metams, reikia pa
daryti tarp studento ir tėvų rim
tą pasikalbėjimą ir išsiaiškinti 
kodėl taip atsitiko, čia irgi daug 
reiškia laiko neišbalansavimas ar
ba nesusigaudymas kiek laiko 
skirti namų darbams, egzami
nams ir nenumatymas kokio stip
rumo tavo draugai yra kurse. 
Universitete svarbu nusistatyti 
darbo planą ir žinoti kaip moky
tis, ypač pirmaisiais mokslo me
tais. Dėl šitokio nepasiruošimo! 
daug studentų susikerta, nors jie 
gimnazijose buvo beveik “žvaigž
dės”. Universiteto studentai pa
prastai dirba 5 dienas savaitėje. 
Savaitgalio laisvalaikius pralei
džia sportui ir kt. pramogoms. 
Tuo laiku mažai kas skaito kny
gas. Užtat universiteto studentų 
tėvai turi sekti akyliai ką studen
tai veikia laisvalaikiais. Visiems 
aišku, kad pinigai, alkoholis, nuo
latinis flirtas, automobilis yra 
studentų didžiausi priešai: su stu
dijomis sunkiai derinasi.

Kaikas prie studento priešų 
priskiria ir visuomeninį veikimą. 
Tikrumoje taip nėra. Neegzami- 
nų metu studentai turi pakankai- 
mai laiko savo klubams bei visuo
meniniam veikimui, kuris daug 
prisideda prie bendro studentų 
išsilavinimo, paruošia juos socia
liniam gyvenimui. Lietuviai stu
dentai, kurie organizaciniame gy
venime nedalyvauja, daro sau 
skriaudą. Vien knyginio mokslo 
neužtenka.

Taigi, tėvams tenka kartu “mo
kytis” su savo vaikais, t.y. gyven
ti jų rūpesčiais ir tėviškai bei 
motiniškai padėti spręsti jų pro
blemas. Nuo tėvų sėkmės daug 
priklauso ir vaikų sėkmė.

“Gimtoji Kalba” 1963 m. 1 nr. siūlo 
visą eilę lietuviškų terminų, kurių 
ypač reikia autovežimių vairuotojams. 
I juos verta atkreipti dėmesį visiems: 

akseleratorius ~ greitintuvas 
akumuliatorius — battery 
alkūninis velenas — crankshaft 
amortizatorius shock absorber 
antifrizas — antifreeze (solution) 
apianka — detour 
atatranka — bumper 
atidengiamasis (automobilis — con

vertible
aušintuvas — radiator 
autokelis — motor highway 
automatinis valdymas — automatic 

control
autostrada — motor highway, super

highway
autovežimis — motor vehicle 
cilindras — cylinder 
diferencialas — differential gear 
dujiklis — žr. karbiuratorius 
duslintuvas — muffler 
dvikryptinė gatvė — two-way street 
eismas — traffic 
eismo šviesos — traffic lights 
eismo ženklas — traffic sign 
elektrinis degtukas — cigarette 

lighter
garažas — garage 
gaubtuvas, gaubšlė — hood 
gazolinas — gazoline, gas 
gazolino bakas — gazoline tank 
generatorius — generator 
greičio riba — speed limit 
greičių dėžė — gear box 
greičių svirtis — gear shift lever 
greitintuvas — accelerator 
greitis — gear (žr. krumpliaratis) 
greitkelis — expressway 
greitmatis, greičiomatis — speedo

meter
grindinys — pavement 
groteliai — grille 
instrumentų lenta 

panel
išmetamasis vamzdis—exhaust pipe 
įklotas — mat (įklojamas guminis 

patiesalas automobilyje)
įvažiuojamasis — driye-in, pvz. įva

žiuojamasis teatras (kinas) — 
drive-in theater

Įvorė — bushing (buksva) 
karbiuratorius — carburetor 
kardano velenas — universal shaft 
kelias — way, road, roadway, 4 

magistralinis kelias — through 
traffic, vietinio susisiekimo kelias 
— local traffic

kelio įsijungimas — merging traffic 
kelio juosta — lane (dviejų juostų 

kelias — two lane roadway)

kelio pirmumo teisė — right of way 
(užleisti kelią — yield the right 
of way)

korpas (automobilio) — body 
krypties rodiklis — directional indi

cator
kryptis — direction 
kryžkelė — crossroad 
krumpliaračių sankaba — gear (žr.

greitis)
krumpliaračių sankabos dėžė—gear 

box (žr. greičių dėžė)
krumpliaratis — gearwheel 
lingė — suspension spring 
matomumas — visibility, clearance 

(blogas matomumas — low clear
ance)

motociklas — motor cycle 
motorinis dviratis — motor bicycle 
motorinis vairavimas — power

steering
motorinis skuteris — motor scooter 
motoro suderinimas — motor tuning 
nuotolis — distance
nelaimingas įvykis — accident 
padanga — tire (atsarginė padanga 

— spare tire)
paskirstomasis velenas — camshaft 
paleidiklis
pasėdas — seat pad
pavara — transmission, gearing 
pedalas, pamina — pedal (greitin

tuvo, stabdžio pedalas)
perjungiklis — gearshift 
perskirta autostrada — divided 

highway
pervaža — crossing
posūkis — curve; turn (posūkis į de

šinę, į kairę — right, left turn)
pralanka — cloverleaf intersection 
pravaža — driveway
priekaba — trailer
priešakinis (automobilio) langas — 

windshield
radiatorius — žr. aušintuvas 
ratų išlyginimas— wheel alignment 
ratų plokštės — wheel discs 
rutulinis guolis — ball bearing 
sankaba 
sankryža
saugumas — safety 
sėdynių apvalkalai — seat covers 

signal

starter

instrument

clutch 
intersection

signalas -
sirena — horn. (duoti ženklą sirena .

— to signal with horn)
sparnas — fender
srovės paskirstytojas —distributor 
stabdys — brake

kojinis stabdys — foot brake
rankinis stabdys — hand brake 

starteris — žr. paleidiklis 
statyti (automobilį) — to park 
statykla — parking place

piston

Sovietu pašauto lėktuvo paslaptys

National Film Board Photo.

Pacientai grupėmis klauso gydytojo paaiškinimų apie 
alkoholizmą ir save.

vienetą su 15 lovų Toronte, be to, 
turi klinikas Toronte, Londone, 
Otavoje, Hamiltone, Fort Wil
liam ir yra užplanavęs kitus kli
nikinius vienetus.

Nuo įsteigimo fondas yra turė
jęs arti 10.000 pacientų, kurių 
didelė dauguma — alkoholikai. 
Apie 20% sudarė moterys ir apie 
ketvirtis pacientų gyveno klinikų 
apylinkėse. Dauguma atkeliauda
vo iš tolimesnių provincijos dalių.

Kalbant apie alkoholikus, ne
galima nutylėti “Alcoholics 
Anonymous” įnašo. Ši sveikstan
čių alkoholikų draugija, kuri On
tario prov. pradėjo veikti 1943 
m., yra daug padariusi gerinant 
visuomenės nusistatymą alkoho
likų atžvilgiu ir padrąsino žmo
nes* tikėti, kad alkoholikams gali
ma padėti. •

Socialinės įstaigos praeityje 
vengdavo alkoholikų dėl įvairių 
komplikacijų jų šeimose; dabar 
jos sprendžia alkoholikų proble
mas ir teikia patarimus bei pagal
bą ilgo gydymo metu. Seniau al
koholikus smerkdavo ir bažny
čios bei dvasiškiai; dabar jie su
pranta, kad anie taip elgiasi ne 
iš užsispyrimo, ir kad jiems gali
ma padėti juos suprantant ir pri
imant į parapijiečių tarpą.

Per praėjusius 14 metų viešoji 
opinija padarė didelę pažangą al
koholizmo atžvilgiu. Vienas di
džiausių veiksnių ją formuojant 
buvo alkoholizmo ir narkotikų 
fondo veikla, šis fondas, kuris sa
vo srityje pirmauja visame pasau
lyje, yra finansuojamas Ontario 
vyriausybės per sveikatos minis
teriją. Jo operatyvinis biudžetas 
siekia $1,5 mil. Neseniai vyriau
sybė paskelbė projektą Toronte 
pastatyti kelių milijonų vertės pa- —- --------------- —-
statą, kuris talpintų tarp 80 ir 100 kus Australijoje, šiuo metu tiria- 
pacientų. Pastaruoju metu fondas Į mos rinkos. Jau vienas fabrikas 
išlaiko tyrinėjimo bei mokymo veikia Melbourne.

Tokijo. — Japonų firmos pla
nuoja statyti automobilių fabri-

Visi gerai atsimename garsųjį 
amerikiečių špionažo lėktuvą U-2, 
sugriovusi Eisenhowerio - Chruš
čiovo - Macmillano konferenciją 
Paryžiuje, šiuo metu smulkesnių 
žinių apie šį lėktuvą spaudai yra 
suteikęs jo konstruktorius Clar
ence Johnson.

Amerikiečių žvalgybos agentū
ra ČIA jau 1952 m. pradėjo rū
pintis sekimu Sov. Sąjungos mo
dernaus apsiginklavimo, raketų 
bazių išdėstymo. Komunistinėje 
santvarkoje tradicinio pobūdžio 
špionažas beveik neįmanomas dėl 
nuolatinio valdžios nepasitikėji
mo ir užsieniečiams taikomų su
varžymų. Buvo likęs tik vienas at
viras kelias — žvalgyba iš oro. 
Prez. H. Trumanas ir valstybės 
sekretorius D. Acheson CIA pa
siūlymą sutiko skeptiškai. Jie bi
jojo tarptautinės Įtampos padidė
jimo, jeigu sovietams pavyktų nu
mušti nelegaliai virš jų teritorijos 
skraidantį amerikiečių lėktuvą. 
Prez. Eisenhoweris, ilgus metus 
praleidęs karo tarnyboje, buvo 
kitokios nuomonės. Jis suprato, 
kad surinktieji duomenys pilnai 
pateisins riziką.

1955 m. ČIA kreipėsi į Lock
heed aviacijos b-vę. Jiems reikėjo 
lėktuvo, kurio neįstengtų pasiekti 
sovietiniai naikintuvai. Užsaky
mas buvo priimtas. Per 80 dienų 
C. Johnson paruošė planus ir pa
gamino pirmąjį modelį. Tu pačių 
metų rugpjūčio mėn. lėktuvas 
buvo išbandytas ore. Jis lengvai 
pasiekė 90.000 pėdų augštį, pa
keldamas nepalankiausias oro są
lygas. Su galionu aviacinio ben
zino U-2 nuskrisdavo 4 mylias. 
Kuro ekonomija buvo labai svar
bus dalykas, nes lėktuvas turėjo 
būti pajėgus perskristi per visą 
Sov. Sąjungos teritoriją. Shell 
alyvos b-vė pagamino specialų 
kurą, kuris negaruodavo dideliuo
se augščiuose. Bandymų metu žu
vo vienas lakūnas, kol pagaliau 
buvo pašalinti netikslumai ir kon
strukcijos klaidos.

Nuo 1956 m. iki paskutinio 
Garry Powers skridimo 1960 m. 
gegužės 1 d. U-2 atliko šimtus 
žvalgybinių skridimų virš Sov. 
Sąjungos. Jo specialūs filmavimo 
aparatai ČIA štabui parūpino my
lių ilgumo filmų juostas veik vi
sų pagrindinių sovietų strategi
nių įsitvirtinimų.

Daug kartų sovietinių MIGų 
pilotai radijo bangomis grasinda
vo U-2 lakūnui: “Mes tave sutvar
kysim”. Amerikietis ramiausiai 
atsikirsdavo: “Tvarkykit, jeigu 
galit”. Nežiūrint visų pastangų 
MIGai neįstengdavo pakilti į 90. 
000 pėdų augštį. U-2 nepasiekda
vo net ir sovietų priešlėktuvinės 
raketos.

Išstudijavęs Gary Powers su
dužusio lėktuvo nuotraukas, kon
struktorius Johnson atskleidė tra
giškojo skridimo katastrofos prie-

žastis. Jo nuomone, U-2 pažeidė 
netoli sprogusi naujausioji sovie
tų raketa. Kurį laiką lakūnas 
įstengė lėktuvą suvaldyti, bet dėl 
motoro sužalojimo buvo privers
tas nužemėti. Čia jį pasitiko so
vietiniai MIGai, savąja ugnimi 
nukirsdami vieną U-2 sparną. Ga
ry Powers iššoko su parašiutu. 
Toliau sekė visiems gerai žino
mas Maskvos teismas, lakūno Po
wers prisipažinimas, jo paties 
duoti liudijimai bylos metu.

Šiandien Gary Powers toliau 
tęsia darbą U-2 kabinoje. C. John
son jam nepagaili pagyrimo žo
džių už jo laikyseną sovietiniame 
teisme. Komunistinėje santvar
koje lakūnas negalėjo tylėti. Jis 
kalbėjo gana daug, bet sovietams 
nieko nepasakė, iš ko jie turėtų 
didesnės naudos.

U-2 skridimai buvo nutraukti 
virš sovietų teritorijos. Šiuos lėk
tuvus šiandien naudoja Čiangkai- 
šeko Formoza žvalgybai komunis
tinėje Kinijoje. U-2 taipogi seka 
kariuomenės judėjimą Kuboje. 
Lakūnų tvirtinimu, tai esą pavo
jingiausi skridimai, nes Kuba pil
na sovietų priešlėktuvinių rake
tų. Tuo tarpu U-2 pilotus lydi lai
mė — sovietai neįstengia pakar
toti savojo triumfo. V. Kst.

stūmoklis
stūmoklio žiedas — piston ring 
sunkvežimis — truck 
susidūrimas — collision 
šaligatvio briauna — curb
šalikelė — shoulder of the roadway;

wayside
šasi — žr. važiuoklė 
šildytuvas — heater 
švaistiklis — connecting rod 
šviesos signalas — light signal 
transmisija — žr. pavara 
vairas — steering wheel 
vairuotojo leidimas — driver’s

license
valytuvai — wipers 
variklis — motor engine 
varomasis velenas — propeller shaft 
važiuoklė — chassis (automobilis be

korpo)
ventilis — valve 
vėdintuvas — fan
vidaus degimo variklis — internal 

combustion engine
vienakryptė gatvė — one-way street 
vožtuvas — valve
uždegimas — ignition 
žibintuvas — flashlight 
žvakė — spark plug.

Kiaušiniųį plastikoj
Britanijoje pasirodė parduotu

vėse kiaušiniai aptraukti plonu 
plastikos sluogsniu. Tokie kiau
šiniai turi dvi geras savybes: ne
susidaužo transporto metu ir vi
suomet yra šviežus, nes plastinis 
apvalkalas juos izoliuoja nuo oro, 
kuriame esti mikrobų, o juos ver
dant, dirbtinis jų apvalkalas su
tirpsta karštame vandenyje.

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

į ruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atsekame įvairius kitus namų remontus.

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

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

kės. Tel. LE. 6-5363 
K. STRIAUPIS

EJ

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių .. „

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

Už santaupas moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7Mž%. Už paskolas - morgičius — 6Vfe%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.
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Garsėja Stasio Pilkos rečitaliai EUG. TAUTGINAS

Pagerbtas rašytojas kan. M. Vaitkus

Neseniai atšventęs savo 40 me
tų scenos darbo sukaktį, St. Pil
ka tebėra jaunas ir pilnas kūry
binės energijos. Siu metų vidur
vasarį jis vaidino Birutės Pūke- 
levičiūtės sukamam “Aukso žą
sies” filme vieną pagrindinių 
vaidmenų. Grįžęs iš filmavimo

Pilka išvyksta su literatūriniais 
rečitaliais į rytines valstybes.

St. Pilkos veikla yra šakota ir 
plati. Viename straipsnyje ne
įmanoma visko suminėti, nebent 
darbų pavadinimus ir datas. To
dėl čia apsiribosime tiktai jo gy
vojo žodžio menu — literatūri
niais rečitaliais.

Pirmasis St. Pilkos draminis 
rečitalis JAV įvyko lygiai prieš 
dvylika metų, t.y. 1951 m. spa
lio mėn. Per šį, palyginti, neilgą 
laiką menininkas surengė rečita
lius visose žymesnėse lietuvių 
vietovėse, išskyrus, žinoma, Pa- 
cifiko pakraščius. Rečitalių gau
sa ir jų pasisekimas rodo Pilką 
esant neeilinį menininką, bet me
nininką kūrėją. Pabrėžiu žodį 
kūrėjas, nes rečitalis yra bran
džiausia menininko pasireiškimo 
forma, reikalaujanti iš jo augšto 
techninio subrendimo, apsiskai
tymo, įvairumo stiliuje ir plataus 
literatūros .pažinimo. Rečitalis 
yra vieno žmogaus pastanga ir 
pasirodymas (tik dėl poilsio ar 
įvairumo imamas pagalbinis as
muo), todėl literatūrinio rečita
lio lygmuo turi būti augštos kul
tūros, beveik akademinis, kur li
teratūrinis, meninis ir deklama- 
cinis skonis privalo būti išlaiky
tas nuo pirmo iki paskutinio žo-

Gyvenimas filmuose

Paskutinės gyvenimo valandos
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

Gimtadienių, sukaktuvių ir pa
našiomis progomis linkima il
giausių metų? Visi, net ir labai 
senyvo amžiaus asmenys ar ne
pagydomi ligoniai žvelgia į ateitį, 
lyg mirtis būtų labai tolima re
alybė. Troškimas kuo ilgiau išsi
laikyti žmogui įgimtas. Tad kaip 
asmuo pergyvena žinią, kad jam 
beliko gyventi vos keletą mėne
sių ar tik vieneri metai? Kaip iš
naudoti likusį laiką. Ar nepagy
domos ligos atveju gydytojas turi 
tiksliai painformuoti ligonį apie 
jo tikrąją padėtį ar vis apgaudi
nėti raminančia pagijimo viltimi? 
Retkarčiais panašios problemos 
bandomos gvildenti literatūroje 
ir filmuose.

Filme “The Condemned of Al
tona” tikrąją tiesą norinčiam su
žinoti pacientui gydytojas pareiš
kia, kad maždaug šešių mėnesių 
laikotarpyje gerklės vėžys už? 
smaugs jo gyvybę. Stambus lai
vų pramonininkas rūpinasi tą lai
ką panaudoti savo įmonei sutvar
kyti ir perduoti kitiems. Gana 
skirtingai žvelgiama į minėtus 
klausimus filme “Stolen Hours”.

Du kartus persiskyrusi turtin
ga amerikietė leidžia prabangaus 
gyvenimo dienas Anglijoje, ruoš
dama pokylius ir bandydama su
sikurti laimės iliuziją. Nors pa
stebi įvairius ligos simptomus, 
visdėlto vengia betkokio gydyto
jo. bijodama sužinoti tiesą. Vie
nas linksmo gyvenimo draugų at
siveda į pokylį gydytoją, kuriam 
greit pavyksta neįtartino žaismo 
eigoje nustatyti bendrą ligonės 
stovį. Jam net pasiseka ją prikal
binti vykti ligoninėn operacijai. 
Po operacijos sustiprėjusi ligonė 
jaučiasi puikiai, bet gydytojas ne
turi drąsos jai pranešti, kad tai 
tik laikinis pagerėjimas ir maž
daug už metų nepagydomos ligos

automatinė televizija 
yra tapusi tikrove.

PHILIPS MONITRON 500
— didžiulis laimėjimas geriausių moksli
ninkų, dariusių tyrimus ilgą metų eilę. 
Pašalinta daug nereikalingų rankinių kont
rolių. kurios pakeistos naujais patobulini
mais. Pasirodė, jos buvo net nereikalingos. 
Tik PHILIPS duoda ekraninių lempų ga
rantiją 2 metams.
PHILIPS skyrė dideles sumas ir pašventė 
daug laiko, kad pagamintų geriausia!
Pirkite PHILIPS, pirkite geriausią! C 53

MOHAWK Furniture Ltd
2448 Danforth Ave.

137 Roncesvalles Ave
Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

džio. Kad tokio lygio St Pilkos 

nėra mažiausios abejonės. Tą pa
tvirtina gausūs kritikų atsiliepi
mai visuose laikraščiuose be iš
imties.

Stasys Pilka gimė Petrapilyje. 
Baigęs vidurinius mokslus, iš 
pradžių studijavo mediciną, vė
liau persimetė į teatrinio meno 
studijas. Nuo 1919 m. vaidino 
rusų scenoje. Pabaigoje 1921 m., 
atvykęs Lietuvon, įsijungė į Kau
no valstybinio dramos teatro kū
rybinį darbą (1922-26 ir 1919-44), 
kur iškilo kaip aktorius ir reiškė
si režisūroje (A. Vienuolio “1831 
metai”, P. Vaičiūno “Aukso gro- 
mata” ir 1.1.). Kurį laiką dirbo 
Šiaulių valstybiniame dramos te
atre. Vaidino Maironio, Vinco 
Krėvės, Sofijos Čiurlionienės, 
Balio Sruogos, Petro Vaičiūno, 
Antano Vienuolio, Aleksandro 
Fromo-Gužučio, Igno Šeiniaus, 
Vytauto Alanto, Kazio Inčiūros, 
Augustino Griciaus, Juozo Petru
lio bei kitų lietuvių dramaturgų 
veikaluose. Pasaulinės literatū
ros — dažniausiai centriniuose 
vaidmenyse — vaidino Sofoklio, 
Fr. Schillerio, W. Shakespearo, 
Bernard Shaw, Carlo Goldoni, 
Moliero, Beaumarchais, Gerhard 
Hauptmanno, Maurice Maeter
linck, Aleksandro Puškino, 
Aleksandro Ostrovskio, Antano 
Čechovo, Jerome K. Jerome, Pa
gnol bei kitų autorių veikaluose 
bei inscenizacijose. Be to yra vai
dinęs rusų, prancūzų ir lenkų 
kalbomis. Režisavo sceninius pa
statymus lietuvių, anglų, rusų, 
gudų ir žydų kalbomis.

Tai tik maža dalis St. Pilkos 
kultūrinių darbų. Jo literatūrinė 
apimtis labai plati ir gili, siekian

Įtakoje ji mirs, prieš tai trumpam 
apakdama. Sutikus už gydytojo 
ištekėti, dar prieš vedybas atsi
tiktinai iš jo kartotekos sužino 
apie savo tikrąją padėtį. Pametu
si dvasios pusiausvyrą, pabėga ir 
bando griebti iš gyvenimo kiek 
tik beįmanoma. Gydytojui pa
vyksta ją susirasti Italijoje, auto
mobilių lenktynėse. Tragiškos 
mirties akivaizdoje, amerikietė 
akies mirksnyje pasikeičia ir, iš
tekėjusi už gydytojo, apsigyvena 
su juo pajūrio kaimelyje. Ramiai 
belaukdama mirties, įsijungia į 
paprastutį provincijos gyvenimą 
ir padeda vyrui palengvinti ser
gančių kaimelio gyventojų kan
čias.

Filmui tekstą paruošė Jessa- 
myn West pagal George Brewer 
Jr. veikalą “Dark Victory”. Pa
gal tą patį veikalą 1939 m. buvo 
pastatytas" to pat vardo filmas, 
kuriame besiblaškančios ir vėliau 
mirties belaukiančios amerikie
tės vaidmenį atliko Bette Davis. 
Aną filmą dar prisimeną tvirtina 
jį buvus augštesnio lygio už da
bartinę laidą — “Stolen Hours”. 
Visdėlto tenka pripažinti, kad pa
grindinėje rolėje Susan Hayward 
vaidyba yra tikrai puiki ir įtiki
nančiai pergyventa, šiame filme 
jai suteikta nemaža progų paro
dyti savo artistinius sugebėjimus. 
Gydytojo rolę atlieka Michael 
Craig, gi šalutiniuose vaidmenyse 
pastebime Diane Baker, Edward 
Judd ir kt.

Spalvotoje fotografijoje patei
kiama gražių Anglijos gamtovaiz
džių. šis filmas dėl savo gausių 
sentimentalių momentų labiau
siai patiks tiems žiūrovams, kurie 
mėgsta kino teatre išlieti kiek 
ašarų. Dėl savo neužgaulumo fil
mas gali būti laikomas tinkamu 
ir jaunimui.

ti

čių skalė. Užtenka tik pažvelgti 
į rečitalių repertuarą, išpildomų 
dalykų tūrį ir vertę pasauliniu 
mastu. Kas mano, kad padekla
muoti eilėraštį yra lengvas ir pa
prastas dalykas, tas nėra įsigili
nęs į eilėdaros esmę iš viso. Me
ninė deklamacija yra idėjinis at
kūrimas, pasakytume, žodyje,
stiliuje ar mintyje esamos jėgos 
atpalaidavimas. Jis tegalimas kū
rėjui, sugebančiam iš šalto gra
nito iššaukti gyvą žmogaus veidą 
ir sielą. Šita prasme mes St. Pil
ką ir laikome menininku kūrėju.

VILNIAUS GATVELĖ. Šis paveikslas pieštas Egidijaus Bugailiš- 
kio, 15 m. amžiaus, XI skyr. mokinio, gyv. Hamiltone, Ont. Jis 
mokosi Katedros berniuku gimnazijoj. Paveikslas pieštas ant su
spausto kalkių sluogsnio.

Naujas veikalas apie Milašių
1963 m. knygų rinkoje pasirodė 

naujas 319 psl. veikalas apie O. V. de 
L. Milašių ■— “Milosz en Quėte du Di- 
vin” — ‘‘Milašius Dievo jieškotojas”. 
Jo autorius—Jacques Buge. Knyga iš
leista su parama “Recherche Scienti- 
fique” ir gaunama Librairie Nizet, 
3bis, Place de la Sorbonne, Paris 
(Ve), France. Kaina — $4.50.

Tas veikalas yra Jacques Buge dok
torato tezė, kurią jis apgynė 1963 m. 
birž. 28 d. Sorbonoje, ir gavo dakta
ro laipsni su mention trčs honorable.

.Knygoje yra šios dalys: Įžanga; 
šaltiniai: Lietuva, Milašiaus giminės 
lopšys; Poezija: Nusiminimo ir pasi
bjaurėjimo poemos, mistinis šauks
mas, dieviškas teatras, mistinės saus
ros periodas — simfonijos; Metafizi
ka: 1914. XII. 14 iliuminacijos naktis, 
pirmosios poemos po iliuminacijos, 
neasmeninis metafizinis palikimas, 
tyla ir atsivertimas; Mokslas: Lietu
vos folkloro vertimai, antroji iliumi
nacija, mūsų motina — Iberija; pra
našiškas palikimas, paskutinė poema; 
Milašiaus Portretas: žmogus, poetas, 
mąstytojas. Priedas 
laiškai, asmens padėties dokumentai, 
Milašiaus gyvenimo chronologija, bi
bliografija, cituotų-minėtų vardų są
rašas.

nepaskelbti

J. Buge yra gimęs 1933. IX. 6. Pa
ryžiuje. Tėvas — autobusų kondukto
rius; motina — be profesijos. 1948 m. 
išlaikęs konkursinius egzaminus i Pa
ryžiaus mokytojų seminariją, mokėsi 
kaip valstybės stipendininkas. 1951 
m. gavo filosofijos bakalauratą. 1952 
m. parašė literatūrinės kritikos studi
ją “Persistances mallarmėennes dans

Tel. 537-1442
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Nuodėmės angelę akivaizdoje
J. TININIS

ribos” buvo išversta į latvių kal
bą. Su šia apysaka autorius tvir
tai atsistojo jau visiškai subren
dusių rašytojų kely. Jei apysako
je “Ant ribos” jis vaizdavo be
baigiančius gimnaziją mokslei- 
yius, tai apysakoje “Alma Ma
ter” aprašomas universiteto stu
dentų gyvenimas. Autorius abu 
pastaruosius kūrinius, matyt, iš 
kuklumo, pavadino apysakomis; 
iš tikrųjų tiktų joms ir romanų 
vardas.

“Angelai ir nuodėmės” yra 
šeštoji ir naujausia rašytojo Ro
mualdo Spalio knyga. Tai penkio
likos novelių rinkinys, turįs dau
giau negu pustrečio šimto pusla
pių. Novelių vardai: Prakeiktoji, 
Jos apmokėtoji sąskaita, Aiškia
regė, Akimirka, Tiltas, Kerštas, 
Dvaras, Sūo, Sutema, Makbetas, 
Misterija, Broliai, Beprotis, At
lyginimas, Paklydimas.

Autorius gerai žino klasinės, 
atseit mopasantiškos novelės te
oriją, ir pagal ją kuria, sumaniai 
vesdamas skaitytojo dėmesį iki 
staigmeniškos veiksmo atomaz
gos. Vienas ryškiausių tokios ato
mazgos pavyzdžių šiame rinkiny 
yra novelė “Jos apmokėtoji są
skaita”.

Novelės parašytos gražia, 
sklandžia, taisyklinga kalba, ne
sivaikant jokių modernaus sti
liaus įmantrumų. Tačiau skaity
tojas gėrisi ne vien, sakyčiau, 
lengvu, klasišku stiliumi, bet ir 
sumaniu iš situacijų kylančių 
problemų sprendimu. Nors auto? 
rius daug kur rezga gana įdomią 
intrigą, bet vietomis ji būna per- 
lėta, stokojanti dramatinių ele
mentų. žodžiu, autorius turėtų 
daugiau sudramatinti vaizduoja? 
mąsias situacijas, ateity kurda
mas noveles.

Kaip ankstyvesniuose savo vei
kaluose, taip ir šiame rinkiny au
torius yra realistinės krypties at
stovas su nežymiu romantiniu at
spalviu. Jo novelės yra tarsi kon
densuoto gyvenimo iškarpos. 
Nieko nėra jose dirbtino, netik
ro, nerealaus. Tas realaus gyveni
mo iškarpas jis perkelia į idėjų 
pasaulį, duodamas joms meninės 
tikrovės atspalvį. O tai ir yra ge
ro realisto rašytojo pažymys.

Romualdas Spalis yra akylus 
tikrovės stebėtojas ir neabejoti
nai geras psichologas. Jo novelių 
veikėjai yra gyvi žmonės, kurie 
įvairiose situacijose elgiasi taip, 
kaip jiems diktuoja protas, sąži
nė ir jausmai. Sugebėti sukurti 
tikrus,- - gyvenimiškus charakte
rius yra vienas pagrindinių reika
lavimų dailiojoje prozoje. “An
geluose ir nuodėmėse” Romual
das Spalis šį reikalavimą pilnai 
įvykdė.

Autoriui linkime duoti skaitan
čiai lietuvių visuomenei daugiau 
novelių rinkinių, apysakų ir pa
galiau pasirodyti su romanu, ku
ris, be abejonės, bus visų godžiai 
skaitomas.

R. Spalis, ANGELAI IR NUODĖ
MĖS. Novelės. Nidos Knygų Klu
bo leidinys. Londonas, Anglija, 
1963. Kaina minkštais viršeliais 
$1.50, kietais — $2.

Anglijoje gyvenantis rašyto
jas Romualdas Spalis pasidarė 
žinomas jau nuo to meto, kai pa
sirodė jo feljetonų rinkinys 
“Trylika nelaimių”. Po to išėjo iš 
spaudos jo novelių knyga “Di
džiosios atgailos”, apie kurias 
kritikai atsiliepė gana gerai, ne
šykštėdami autoriui užpelnytų 
pagyrimų. Sekanti knyga — apy
saka “Gatvės berniuko nuoty
kiai” dar labiau autorių išgarsi
no. Latviai ją net išsivertė į lat
vių kalbą, susižavėję taip psicho
logiškai atvaizduotais vieno gat
vės berniuko išgyvenimais. Taip 
pat ir vėliau pasirodžiusi stambi 
Romualdo Spalio apysaka “Ant

la poesie contemperaine”. (180 psl. 
mašinraščio). Nuo 1953 m. mokyto
jauja rezidenciniame Paryžiaus prie
miestyje — Saint-Maur-des-Fosses ir 
bendradarbiauja įvairiuose tarptauti
niuose žurnaluose.

J. Buge yra pats poetas, domisi po
ezija ir į ją žiūri, kaip Į intuityvinį 
būdą pažinti visatai, domisi poezijos ir 
mistikos santykiais. Parašęs yra 
straipsnių Mallarmė, Rimbaud, Vale
ry, Rilke, L. - Guillaume, Robert Gan- 
zo, Max Picard etc. Nuo 1956 m. su
randa Milašių ir koncentruojasi apie 
jį. Jis 1959 m. parengė veikalą “O. V. 
de L. Milosz” ir skaitė penkias pa
skaitas apie Milašių (vieną Sorbono
je). Nuo 1959 m. rašė minėtą veikalą 
“Milosz en Quete du Divin”.

TINKAMU 
MOMENTU .

2?aari
SVETINGUMAS

ir draugiška šiluma importuoto Paari Oloro
so Sherry vyno su savaip ryškiu skoningumu 
ir turtingumu. Jei proga pasivaišinti, dar 
gardesnis Paari Pale Dry Sherry yra puikus 
pasirinkimas. Abi puikios vyno rūšys už ste
bėtinai prieinamą kainą.

t" ,4 i® ' k*'- <

Lapkričio 16 d. Bostono lietuvių vi
suomenės buvo surengta akademija 
pagerbti 80 metų sulaukusiam rašy
tojui kan. Mykolui Vaitkui.

Kadangi akademijos rengimo ko
miteto pirm, rašytojas F. Kirša dėl 
nesveikatos negalėjo atvykti, akade
miją atidarė rašyt. St. Santvaras. Prel. 
Pr. Juras paskaitė Apaštališkojo sos
to atsiųstą palaiminimą jubŪijatui. 
Akademijai vadovauti pakviesti: kan. 
M. Vaitkus, garbės konsulas adv. šal
na, prel. Pr. Juras, tėvas L. Andrie- 
kus, kun. V. Martinkus, kun. J. švagž- 
dys, S. Sužiedėlis, J. Kapočius, rašy
tojai A. Gustaitis, Govelis, St. Sant
varas, daiL Vizgirda, “Keleivio” red. 
Sonda ir aktorius Lembertas.

Rašytojas St. Santvaras savo pa
skaitoje apibūdino jubilijatą kaip ra
šytoją. Kan. M. Vaitkus yra pomai- 
roninės poezijos novatorius poetas. 
Jam iškilti buvę gana sunku iš po tri
jų rašytojų milžinų paunksmės: Mai
ronio, Jakšto ir Vaižganto. Tačiau jis 
nesusigundė Maironio romantika, o iš 
karto nuėjo savo pasirinktu estetinės 
kūrybos keliu. Kan. M. Vaitkus yra 
vienas iš estetinės poezijos pradinin
kų. Kan. M. Vaitkaus kūrybos žanrai 
yra labai įvairūs: lyrika, drama, be
letristika, satyra, atsiminimai, verti
mai (jis pats save skaitąs lyriku). Jo 
pavardė pirmą kartą pasirodė litera
tūroje 1906 m. ir per 58 kūrybos me
tus susikrovė didelis turtas. Jubilija- 
to raštų kalba yra išdailinta, taip kad 
ir-jo' atsiminimai persunkti lyrizmu. 
Daugeliui klausytojų paliko savotiš
ką įspūdi prelegento pasakymas, kad 
iš kan. M. Vaitkaus dailaus aprašymo 
ir ponia S. Čiurlionienė išėjo “padori 
moteris”, 
norėjo 
aišku.

Ką tuo posakiu kalbėtojas 
pasakyti, taip ir paliko ne-

Kultūrinėje veikloje
V. IGNO kūrinių parodaDAIL.

Niujorke rengiama 1964 m. pavasarį. 
Parodą organizuoja Niujorko Liet. 
Dantų Gydytojų Dr-ja.

ALEKSANDROS KAŠUBIENĖS di
delė mozaika sukurta Bostono vysku
pijos katalikų centro namuose. Ji 
vaizduoja Madoną — Misijų Karalie
nę, 8 pėdų augščio. To centro archi
tektas ir darbų prižiūrėtojas buvo inž. 
Eugenijus Manomaitis. Bostono vysku
pijos laikraštis “The Pilot” lapkričio 
pradžioje įsidėjo naujos mozaikos ir 
dail. A. Kašubienės nuotrauką pirma
me puslapyje.

DAIL. PR. GAILIAUS iš Paryžiaus 
kūrinių paroda atidaryta lapkričio 8 
d. Čiurlionio galerijoje. Parodos ati
daryme buvo diskusijos meno klausi
mais. Be paties svečio dailininko, dis
kusijose dalyvavo dailininkai: Bronė 
Jameikienė, Algirdas Kurauskas, 
Adolfas Valeška ir rašyt. Antanas Rū
kas. - —

“DER EUROPAISCHE OSTEN”, 
Miunchene išeinąs žurnalas, spalio nr. 
paskelbė straipsnius dr. A. Geručio 
apie tautų apsisprendimo teisę ir Pa
baltijo pasipriešinimą rusiškajam im
perializmui ir dr. P. Rėklaičio apie 
vakarų ir rytų meno susikryžiavimą 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
ribose. Beveik viso numerio turinys 
buvo paskirtas Pabaltijo valstybėms.

VL. MINGĖLA, detroitiškis, sureda
gavo ir Detroito Dariaus-Girėno Klu
bas išleido leidinį “Tau, Jaunoji Lie
tuva!”, kuris skirtas dviem sukaktim 
paminėti: 30 m. nuo tragiško žygio 
Atlanto nugalėtojų Dariaus-Girėno ir 
Detroito Dariaus-Girėno klubo de-

žodžiu jubilijatą sveikino adv. šal
na, prel. P. Juras Kunigų Vienybės 
vardu, J. Kapočius Lietuvių Enciklo
pedijos vardu, T. L. Andriekus Tėvų 
pranciškonų ir jų leidžiamos spaudos 
— “Aidai”, “Darbininkas”, “Šv. Pran
ciškaus Varpelis” — vardu. Svei
kino ir kaikurios Bostono lietuvių or
ganizacijos, P. Viščinis, dr. J. Girnius 
ateitininkų federacijos vardu. A. Gus
taitis visų dalyvių vardu įteikė jubili- 
jatui Vizgirdos pieštą paveikslą — 
“Ruduo”. Smulkesnių dovanų įteikta 
ir daugiau.

Raštu gauta daugybė sveikinmų, 
kuriuos perskaitė A. Gustaitis ir Lem
bertas. Sveikino visi diplomatai, įvai
rios organizacijos, pavieniai asmenys.

Po sveikinimų kan. M. Vaitkus ta
rė padėkos žodį. Jis laikęsis dėsnio: 
jei Meka prie tavęs neina, tai tu eik 
prie jos. Gyvenime neturėjęs laimės, 
tad einąs jos jieškoti; pradėjęs rinkti 
iš gyvenimo brangakmenius ir dėti į 
vieną vietą, susikrovęs ne kalną, bet 
kalnelį laimės, o šį vakarą gaunąs 
šviesių krislų pilną maišelį. Nuošir
džiai dėkojo visiems rengėjams ir ji 
sveikinusiems.

Pradėdamas meninę akademijos da
lį A. Gustaitis pabrėžė, esą jubilija- 
tas nusipelnęs, kad Valstybės Teatre 
ant jo galvos lytų gėlių lietus, bet 
šiandien turime tenkintis kuklia pro
gramėle. Bostono teatro grupės akto
riai padeklamavo kan. M. Vaitkaus ei
lėraščius, o konservatorijos studentė 
Nancy Miller padainavo “Mano sie
loj šiandien šventė” ir du M. Vaitkaus 
eilėraščius, kuriems melodiją parašė 
muz. Gaidelis; akomponavo pats kom
pozitorius. Akademijos pabaigoje vi
si sugiedojo jubilijatui “Ilgiausių me
tų!” Dalyvis 

šimtmečio. Leidinys gausiai iliustruo
tas nuotraukomis, Stepono Dariaus 
laiško faksimile, o viršelis — dail. 
Jurgio Juodžio paveikslu. Pr. Al.

ARMONIENĖS ATSIMINIMUS IS- 
PANIŠKAI išleido Plaza-Janes lei
dykla Argentinoje. Vertimo titulas: 
“Deje mis lagrimas en Moscu”. Su
glausta į mažiau puslapių nei angliš
koji laida, romaninio formato, virše
lis iliustruotas sovietinio lagerio vaiz
du Kaina tik 35 pezai, žemiau savi
kainos, parduodama sėkmingai.

DAINŲ ŠVENTEI IR TAUT. ŠO
KIŲ FESTIVALIUI Niujorke 1964 m. 
įsiregistruoja vis naujų chorų. Reper
tuaro gaidos jau atspausdintos ir iš
siuntinėtos užsiregistravusiems cho
rams.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS kvie
čiamos nedelsiant užsiregistruoti da
lyvauti taut, šokių šventėje 1964 m. 
pasaulinės parodos metu Niujorke. 
Registracijos terminas — š. m. gruo
džio 1 d. Taut, šokių sekciją sudaro: 
J. Matulaitienė, V. Strolia, L. Sileiky- 
tė ir A. Samušis. Registruotis: J. Ma
tulaitienė, 188 Logan St., Brooklyn 
8, N. Y.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
MAIRONIO “JŪRATĖ IR KASTY

TIS” atspausta Prancūzijoje esperan
to kalba leidžiamam žurnale. Poemą 
išvertė čekas T. Pumpras, talkinant 
kauniečiui mokytojui K. Naudžiui.

BALYS RADŽIUS, Permės operos 
pagrindinis tenoras, gastroliavo Vil
niaus Akademiniame operos ir baleto 
teatre. Ji§ pasirodė dviejose operose 
— G. Bizet “Carmen” ir G. Puccini 
“Toscoj”. Recenzentų nuomone, jam 
geriau pavyko “Toscos” Cavaradossi 
vaidmuo — tiek vaidybiniu, tiek ir 
vokaliniu atžvilgiu. Solistas turi gra
žaus tembro dramatinį tenorą, tačiau 
jam dar kenkia kaikur pasireiškiąs 
dainavimo manieringumas.

REŽISORIUS P. GAIDYS, baigęs 
teatrinio meno studijas Maskvoje, 
Klaipėdos dramos teatre pastatė pir
mąjį veikalą — V. Višnevskio pjesę 
“Optimistinė tragedija”. Tai yra jo 
studijų užbaigos diplominis darbas.

—vkst—

Atsiųsta paminėti
Vladas Mingėla, TAU, JAUNOJI 

LIETUVA, Dariaus-Girėno tragingo 
žuvimo 30 metų ir Detroito Dariaus- 
Girėno klubo 10 metų sukakčiai pa
minėti vienkartinis leidinys. Gausiai 
iliustruotas. Išleido Detroito Dariaus- 
Girėno klubas, Detroitas, 3009 Til
lman St. Detroit, Mich., USA.

Evangelijos Šviesa, nr. 5, rugsėjis - 
spalis, 1963, 15 psl. Redakt. kun. K. 
Burbulys, 656 West 35th St., Chica
go 16, Ill., USA.

Knygų Lentyna, nr. 2 (131), XVI 
m., balandis-liepa, 1963, 30 psl. Lietu
vių bibliografinės tarnybos biuletenis. 
Leidžia V. Saulius, Danville, III., USA.

Laimutis švalkus DIDŽIOJI AUKA, 
63 psl. Kovojančios Lietuvos 3 veiks
mų drama. Išleido “šaltinis”, 1963 m., 
21, The Oval, Hackney Rd., London, 
E. 2, Great Britain. Kaina 50 c.

Mitteilungen aus baltischem Leben, 
nr. 3 (43), rugsėjis 1963, 43 psl. Lei
džia Baltų Dr-ja Vokietijoje. Turiny: 
žodžio “baltai” daryba ir raida, prof. 
J. Baltrušaičio 60 m. jubilėjus, liet, 
kultūrinio gyvenimo žinios; plačios 
bibliografinės žinios.

Studentų Gairės, nr. 40, lapkritis, 
1963 m., 20 psl. Red. Rimantas Griš- 
kelis, 8485 Dixie Lane, Dearborn Hts., 
Mich., USA.

Anastazija Tamošaitienė, DAILĖS 
PARODA, 8 psl. 1963 m.'lapkričio 
16-17 d. Baltimorėje įvykusios paro
dos katalogas su rašyt. J. Aisčio 
įvadu.

Ontario Fish' and Wildlife Review, 
nr. 3, 1963. 30 psl. Leidžia Ontario 
Department of Lands and Forests.

Skautų Aidas, nr. 10, 1963 m. spa
lio mėn., 20 psl. Leidžia Lietuvos 
Skautų S-gos tarybos piranija. Vyr. 
red. Č. Senkevičius, seserijos red. O. 
Gailiūnaitė
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BABY POINT
$8.900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 

namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų, (mokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

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

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

B. SAK
Darbo telef. RO. 2-8255

P.S. Jeigu kartais nerastumėte ši 
ar biznio, tuojau skambinkite m 

me naujo, nes mes gauname

SPORTAS
VYTIS — MONTREALIO TAURAS 

81:68. — Šį savaitgalį vytiečiai viešė
jo Montrealyje ir sužaidė draugiškas 
rungtynes su šeimininkais. Vytiečių 
pirmasis penketukas sužaidė neblogai 
ir pajėgė išlaikyti augštesnį taškų 
skirtumą. Tauriečiai pasižadėjo greitu 
ląiku pasirodyti Toronte.

Taškų laimėjo: R. Staškevičius 11, 
V. Zadurskis 0, Zadurskis 0, Bacevi
čius 2, Klimas 27, Juozaitis 8, Roma
nov 2, Eižinas 13, Preikšaitis 2, Mas
koliūnas 16.

A. SUPRONAS, išbuvęs 4 savaites 
ligoninėje, sugrįžo į namus.

ROČESTERIO SAKALAS šį šešta
dienį, 2 vai. p.p., Givins salėje žaidžia 
draugiškas krepšinio rungtynes su Vy
čio vyrais.

L. KIRKILIUI, paskolinusiam krep
šininkams savo automobilį kelionei į 
Montrealį, dėkojam. Taurui ačiū už 
malonų priėmimą. J. B.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Antradienį, 

8.45 v.v., 23 Femdale Avė. mokyklos 
patalpose Aušros vyr. mergaičių ko
manda žais su Vyčiu. Ketvirtadienį, 
8 v.v., mūsų salėje pabaltiečių pirme
nybių moterų krepšinio rungtynės. 
Penktadienį, 7 v.v., Lansdowne mo
kykloje (College if Spadina Cr.) Auš
ros mergaičių B komanda žais su St. 
Edwards, šeštadienį, 1.30 v. p.p., Oak
wood mokykloje (St. Clair ir Oak
wood) jaun. mergaičių komanda žais 
su St. Anselms. Sekmadietį, tuoj po 
pamaldų, mūsų salėje Aušros vyrai 
žais su latviais. Taip pat sekmadienį 
vyr. mergaičių ir jaun. komandos 
vyksta į Hamiltoną draugiškom rung
tynėm su Stefalco.

Ši šeštadienį, 7.30 v.v., Prisikėlimo 
salėje Aušros priešadventinis paren
gimas. Gros Benny Ferri orkestras. 
Visi kviečiami atsilankyti.

PABALTIEČIŲ TINKLINIO IR 
KREPŠINIO PIRMENYBES

Praėjusią savaitę buvo - pravestos 
Kanados Pabaltiečių Sporto Federaci
jos XIII-sios tinklinio ir krepšinio pir
menybės. Tinklinyje varžėsi tik latviai 
ir estai. Vyrų ir jaunių tinklinio nu
galėtojais liko estai. Moterų, estams 
nebesudarius komandos, taurė atiteko 
latvėms. Krepšinyje varžėsi'visos trys 
tautybės. Jaunių priešbaigminėse 
rungtynėse lietuviai, nors ir žaisdami 
nepilname sąstate, nugalėjo latvius 
59:56, tačiau baigminėse iškritus pa
grindiniams žaidėjams, 23 taškų skir
tumu pralaimėjo estams (50:73). Vy
rų krepšinyje priešbaigminėse rung
tynėse latviai 3 taškų skirtumu nuga
lėję estus, baigmėse turėjo susitik
ti su lietuviais, tačiau kaikuriems lie
tuvių žaidėjams dėl įvairių priežasčių 
neatvykus į rungtynes (vieni turėjo 
dirbti, kiti egzaminus rašyti, o tretieji 
į svečius išvažiavo) taurė be rungty
nių buvo atiduota latviams. Vietoje 
pirmenybių rungtynių buvo sužaistos 
draugiškos tarp Aušros ir latvių. Lai
mėjo Aušra 86:74. Moterų krepšinio 
rungtynės bus sužaistos šį ketvirta
dienį, 8 v.v. Prisikėlimo salėje.

KP pirmenybėse žaidė jaunių krep
šinio komandoje — A. Šlekys 15, 8, 
V. Ruseckas 12, 10, A. Sapijonis 5,

M. Barškėtis 18, 9, A. Žaliauskas 
0, 2, R. Grigas, 0, 2, V. Rušas 0, 2, 
E. Ramanauskas 0, 2, A. Mikelėnas 7 
(visi Aušros), A. Vindašius 2 ir Ve-

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų. farmą, žemės sklypą, apartamentą, biznių. 
EGLINTON — AVENUE RD. $10.000 įmokėti, po 5 kambarius, modemus, 

tikras, 6 metų senumo dupleksas.
JANE — ANNETTE. $3.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 10 kambarių; pir

mame augšte 4 kambariai ir vonia; kiekvienas augštas turi virtuvę ir 
atskiras vonias. Šoninis įvažiavimas. Kaina $18.000.

BLOOR — WILLARD. $4.000 įmokėti, mūrinis, 6 kambarių bangaliukas; 
2 garažai, baigtas rūsys. Kaina $18.000.

SWANSEA ARTI BLOOR. $3.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 2 augštų, 
didelė moderni virtuvė, 2 garažai, privatus šoninis įvažiavimas; $16.500; 
skubus pardavimas.

RONCESVALLES — HEWITT. $4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 kam
barių; privatus šoninis įvažiavimas, garažas.

DUNDAS — BROCK, $1.000 įmokėti, atskiras, 8 kambarių; 2 augštų; 
nauja apšildymo krosnis; kaina $9.000. Viena skola balansui.

Skabiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai. 
J. KUDABA Namu telefonu RU. 3-2105 

Kreipkitės vinis reikalai*, čia gausite rimta Ir sąžininga patartos.

O R S
Tel. RO 2-8255

BLOOR — JANE
$4300 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

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

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

Namų telef. LE. 6-1410 
skelbime sau tinkamo namo 
pasiteiraudami ką mes turi- 

kas dieną naujų nuosavybių.

nešius 0, 10 (abu Hamiltono Kovo); 
vyrų komandoje — L. Serafinas 32, K. 
Grigaitis 10, R. Burdulis 2, A. Ža
liauskas 4, J. Bukšaitis 2, P. Skilnikas 
31, A. Motuzas 2, A. Šlekys 2 (visi 
Aušros).

Meninę šventės dalį išpildė latvių 
ir estų tautinių šokių ir modernios 
gimnastikos grupės. Oficialioje dalyje 
lietuviams atstovavo A. Grigaitė, L. 
Kvedaraitė ir R. Burdulis (su tauti
ne vėliava) bei Aušros vyrų komanda.

Kanados Pabaltiečių 13-tosios spor
to šventės programoje netikėtai radau 
ir savo pavardę. T. Paulius, OFM ir 
V. Birieta buvo suminėti kaip kiti du 
lietuvių atstovai. Kadangi kiti lietuvių 
atstovai tvarkė vyrų krepšininkų są
statą, ' aš nesu surištas su nutarimu 
pasiduoti baigmėje latviams.

J. Balsys I *
Hamiltono “Kovo” mergaičių krep

šinio A komanda pralaimėjo prieš 
Glendale 7 - 5.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
P. Tautvaišas, vienas žymiausiųjų 

lietuvių šachmatininkų išeivijoje, lai
mėjo Illinois “open” šachmatų pirme
nybes. Jis čia nepralaimėjo nė vienos 
partijos, o tik 2 kartus sužaidė lygio
mis ir iš 8 galimų taškų surinko 7. 
Šios pirmenybės buvo stiprios sudė
ties: jose žaidė 12 meisterių klasės žai
dėjų ir nemaža ekspertų. Tautvaišos 
laimėjimą paminėjo ir didžioji Čika
gos spauda. Iki šiol Tautvaišas jau ke
lis kartus yra buvęs Čikagos ir Hli- 
nois valstybės šachmatų čempijonas.

Lituanicos futbolo vienuolikė pir
mose rungtynėse dėl JAV “Amateur 
Cup” įveikė žydų Hakoah komandą 
net 6:2.

Neries sporto klubas, kurio sporti
ninkai įvairiose sporto šakose yra bu
vę š. Amerikos lietuvių čempijonais, 
šiuo metu pergyvena krizę ir turi sun
kumų su valdybos sudarymu, nes se
nieji klubo veikėjai jau jaučiasi pa
vargę, o talkos iš kitų nesusilaukia. 
Panaši padėtis yra ir su kitais Čika
gos sporto klubais, gal išskyrus tik 
futbolo klubą Lituanicą, kuris šiuo 
metu yra pats aktyviausias lietuvių 
sporto vienetas. E. š.

Spalio revoliucijos proga ir Lietu
vos sportininkai privalėjo dėkoti už 
“laimę”... Buvo įsakyta rengti įvai
rias varžybas. Kaunas sukaktį atžy
mėjo bėgimu nuo hidroelektrinės už
tvaros iki miesto savivaldybės (ke
lias ėjo Panemune, per tiltą į Šan
čius, dabartinį Lenino prospektą ir 
Laisvės alėją), kur beveik 10 km. 
nuotolį pirmas atbėgo G. Valentonis 
per 31 min.-13 sek.; Panevėžyje esta
fetę miesto gatvėmis laimėjo politech
nikumo atstovai, o Vilniaus “Staty
ba” buvo išvykusi į Lydą (dabar Gu
dijoj), kur laimėjo vyrų ir moterų 
tinklinyje.

Naują Lenkijos dešimtkovės rekor
dą Gdanske atsiekė žinomas rutulio 
stūmikas V. Komaras (ar tik nebus 
jis Lietuvos Komarų giminaitis, repat
rijavęs į Lenkiją), surinkęs 6557 
taškus. Lietuvos rekordas žymiai ge
resnis — 6881 taškai.

Lenkijos ledo rutulininkai nugalėjo 
Norvegiją 2:0 ir atsigriebimo rung
tynėse sužaidė lygiomis 3 : 3. K. B.

Antrasis PLB seimas platokai 
aprašytas “L’Osservatore Roma
no” dienraštyje 1963. XI. 4-5 lai
doj. Taip pat įdėta seimo dalyvių 
nuotrauka per 4 skiltis. Aprašy
me paminėta, kad seimas svarstė 
išeivijos problemas, religinių ir 
tautinių tradicijų tęsimą. Be to, 
paskelbtas šv. Tėvo Pauliaus VI 
palaiminimo tekstas, atsiųstas 
seimo dalyviams.

JAV IV konsulas Toronte (jų 
yra 9) A. Dreape yra lietuvių kil
mės, gimęs JAV. Jo tėvai vadino
si Drapanauskai. Jau treti pietai 
dirba Toronte konsulo pareigose. 
Prieš tai dirbo Austrijoj 5 me
tus ir Indijoj 5 metus. Abu su 
žmona dalyvavo priėmime, su
rengtame Latvijos 45-oms nepri
klausomybės paskelbimo meti
nėms paminėti.

ETNINĖS SPAUDOS ATSTOVAMS 
priėmimas įvyko parlamentaro A. 
Thompson bute pr. šeštadienį. Kal
bėjo valstybės sekr. J. Pickersgill iš 
Otavos ir atsakinėjo i klausimus. 
Ankstyvą fed. rinkimų pavojaus nesą: 
nė viena partija jų nenori. Dėl suges
tijos, kad kviečiai kom. kraštams bū
tų parduodami su tam tikrais reikala
vimais ar spaudimu, pareiškė, jog tai 
daroma, tik neviešai. Dėl vad. “ant
ros klasės” piliečių ruošiamas įstaty
mas. Ministeris priminė ir opų Kvebe
ko klausimą. Dėl paskutinių įvykių 
Vašingtone priminė, kad Kanados pa
dėtis pasunkės: naujasis prez. John
son Kanados nepažįsta ir net nėra bu
vęs. Geriausiai kanadiečius supratęs 
prez. Eisenhoweris. Pensijų planas te
beruošiamas. Toronto LB valdybai at
stovavo St. Jokūbaitis. Dalyvavo ir “T 
ž” atstovas. D.

MOTELIO ROYCROFT VEDĖJAS 
Donatas Kriaučiūnas lapkr. 18 d. rytą 
buvo užpultas ginkluoto jaunuolio, ly
dimo mergaitės, ir apiplėštas — atė
mė $900. Plėšikas, įsiveržęs į motelio 
gyventojo kambarį, atėmė $60, auto
mobilio raktą ir nuvažiavo. Policija 
sulaikė juos. Tai D. Page, 18 m., ir 
14’ m. mergaitė iš Ville Jacques Car- 
tier, Que.

Lietuvių skautų 
veikla

METINIS TĖVŲ-RĖMĖJV SUSI
RINKIMAS — ši sekmadieni, gruo
džio 1 d., 2 v. p.p. Prisikėlimo muzi
kos studijoj. Kiekvieno dalyvavimas 
turėtu būti būtinas.

PEREITĄ SEKMADIENĮ visi skau- 
tai-tės su vėliavomis dalyvavo kariuo
menės šventės pamaldose ir 2 paukš
tytės su vilkiukais padėjo gėlių prie 
paminklo žuvusiems kariams.

“ŠATRIJOS” TUNTO jūrų skaučių 
skyr. perima žinoma ir veikli ps. B. 
Mažeikienė. Ji yra baigusi kursus Vil
niuje, o praktiką atlikusi bei daug bu
riavusi Trakų ežere, taip pat nenu
traukė skautiškos veiklos Vokietijoj ir 
atkūrė j. skautes pirmomis dienomis 
atvykusi Į Torontą.

“RAMBYNO” TUNTO vadovai per
eitos savaitės posėdyje karštai disku
tavo kaip dar geriau suaktyvinti veik
lą visuose vienetuose ir kaip sutelkti 
daugiau vadovu.

NAUJI VADOVAI: sk.v.v.sl. P. Go- 
ceitas grižo Į s. L. Kalinausko II drau
govę dirbti su vilkiukais ir ps. A. Ba- 
ziliauskas — i skautų dr-vę. -

NUMATYTAS VILKIUKAMS IR 
PAUKŠTYTĖMS kalėdinis pobūvis su 
iškilminga sueiga; jie bus apdovanoti 
ir laimėtojams bus įteiktos dovanos. 
Taip pat bus pasirodymai ir po to ar
batėlė. Tą pati vakarą šokius jauni
mui praves sk. vyčiai ir vyr. skautės. 
Viskas vyks Prisikėlimo salėje.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas: $50 — 236 SLA 
kuopa Toronte; $25 — Vilties liet, 
evangeliką moterų ratelis; $10 — J. 
Cicėnas; $5 — E. Šakienė iš Bufalo, 
Gaputis, V. Nekrošius, P. Kaziukonis, 
St. Jakubickas, J. Vitkauskas,' dr. P. 
Morkis, P. čeponkus; $3 — Jablons
kis, Pilipavičius; $2 — V. Vaitkus, J. 
Jakaitis, Stulgys, V. Vaidotas, Gry
bas, V. Tamošauskas, M. Kuprėnas, 
O. Kaliukevičius, A. Dragūnas. Vi
siems aukotojams nuoširdus skautiš
kas ačiū. F.

PRANEŠIMAS
Jūrų skautams pasitraukus iš bend

ros visus skautiškus vienetus apiman
čios organizacijos — LSS-gos, visiems 
tėvams pranešame, kad dalis ilgame
čių jūros skautų vadovų ir jūros skau
tu šitokiam besąlyginiam atsiskyrimui 
nepritarė ir liko ir toliau Skautų Są
jungoje. ' :

Šituos, pasilikusius skautų organi
zacijoje, mes ir toliau esame pasiryžę 
auklėti jūrų skautų specialybėje. Jūrų 
skautavimą mes suprantame kaip prie
monę išugdyti geriem skautam, lietu
viam, o ne jūrininkams, ir patį skau
tavimą statome pirmoje vietoje. Mes 
neturime didelių užsimojimų. Nežada
me plaukti nei per Atlantą, nei per 
Ontario ežerą (bent mergaitės), ne
žadame Įsigyti didelių jachtų, -kurias 
gali manevruoti tik keli prityrę jūri
ninkai. Mūsų tikslas — kukliom prie
monėm, svarbiausia tokiom, kuriomis 
galėtu naudotis patys vaikai, k.L irkli
niais laiveliais, mažais burlaiviais ir 
pasinaudojant įvairiu vandens sportu 
—suteikt vaikam kuo daugiausia orga
nizuoto džiaugsmo. Per vandens spor. 
tą mes prieisim ir prie pagrindinių 
tikslų — skautiškų ir lietuviškų. Lai
vai mums yra tik priemonė tikslui pa
siekti, bet ne pats tikslas.

Tėvai, kurie mūsų minčiai pritaria, 
yra kviečiami paragint vaikus, kurie 
mėgsta vandens sportą ir kurie turi 
nuoširdų norą pasiduoti tikrai skautiš
kai drausmei ir lietuviškam auklėji
mui, Įsijungi į mūsų jūrų skautų-čių 
eiles. Mergaitės Į jūrų skautes priima
mos nuo dešimt metų ir registruojasi 
pas mane. Tėvai, kurie yra susirūpinę 
dėl Įvairių pavojų ryšium su vandens 
sportu, noriu užtikrint, kad vaikų sau
gumas bus mano pagrindinis rūpestis.

Ps. B. Mažeikienė
Tel. LE 2-1644

Lapkričio 21 d. Įvyko Kultūros Fon
do valdybos posėdis Montrealyje.

1. Kritiškai persvarstytos praėju
sios Mokytojų Dienos Toronte Ir pa
reikšta padėka Toronto Kultūros Fon
do įgaliotiniui K. Manglicui už jo vi
sas pastangas ruošiant šias Mokytojų 
Dienas. Padėka taip pat pareikšta To
ronto Tėvų Komitetui bei visiems da
lyvavusiems mokytojams.

2. Numatyta netolimoje ateity su
ruošti sekančias Mokytojų Dienas 
Montrealyje.

3. Nutarta sušaukti visuotinį Mont- 
realio lietuvių mokytojų susirinkimą, 
kuris nustatytų sekančių Mokytojų 
Dienų temą.

4. PLB vykdomojo vicepirmininko

Kodėl sovietai triukšmauja?
(Atkelta iš 1 psL) 

rimentų su šuniu? Pakaitomis 
glostomas ir mušamas, jaukina
mas ir bauginamas, šuo atsiduria 
tokioje įtemptoje neurotinėje 
būklėje, kad atsiranda pas jį 
įvairūs varžtai, kompleksai, o 
kartais jis net pamilsta savo kan
kintoją.

Tai gundanti mintis — rašo 
“DN” , — kad Chruščiovas pa
saulinėje politikoje su Amerika, 
kaip su bandymų šunim, atlikinė
ja pavlovinius eksperimentus. 
Tačiau laikraštis drauge prime
na, kad tokiu atveju ir pats eks
perimentatorius neturi saugių la
boratorinių sąlygų, bet yra vei
kiamas tos pačios nervinės Įtam
pos. Kitais žodžiais, ir pačiam 
Chruščiovui tenka pabūti Pavlo
vo šuns vietoj...

Nori parodyti jėgą
Paliekant nuošaly Pavlovo “są

lyginių kompleksų” teoriją ir jos 
pritaikymą sovietų politikai aiš
kinti, dar tenka suminėti kitą 
dialektinį aiškinimą. Maskva, pa
siruošusi pirkti Amerikos kvie
čių, pasiekusi susitarimą dėl ato
minių bandymų sustabdymo ir 
pradėjo kalbėti apie bendradar
biavimą erdvėje. Ji jaučiasi pri
versta pasirodyti, jog tai nėra 
jos silpnumo ženklas. Ir tatai dėl 
trijų priežasčių. Pirma, kad su
kliudytų Pekirigo kritiką ir ki
tiems komunistiniams režimams; 

A. t A.
VINCUI LIUBINSKUI mirus, 

p. A. Liubinskienei, 
Onutei ir Martynui Yčams 

reiškiame gilią užuojautą —
- E. Jankutė

G. B. Buntinai
G. A. Tarvydai

A. t A.
VINCUI LIUBINSKUI mirus, 

dukrą Onutę Yčienę, jos vyrą Martyną, vaikučius, 
p. A. Liubinskienę ir gimines 

jų giliame skausme 
nuoširdžiai užjaučiame —

Poniai JADVYGAI RUSLIENEI, 
mirus jos motinai Lietuvoje, 
reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime —

S. M. Petruliai, 
G. J. Mockai 
A. Giniotis

A. t A.

ANTANINAI KLEVINIENEI mirus,

jos sūnui Jonui su žmona ir 

dukroms Dzejai, Arijai, žentams ir anūkams

gilią užuojautą reiškiame —

Peseckų šeima

Padėka
A. t A. MYKOLAS KENGRYS 

mirė 1963 m. lapkričio mėn. 1 d., palaidotas lapkričio mėn. 5 d. 
kataliką kapinėse Sault Ste. Marie, Ont.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pagerbusiems velionį — užpra
šiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems prie jo karsto gėlių, atlankiusiems 
jį pašarvotą, karsto nešėjams, palydėjusiems į amžino poilsio vietą ir 
pareiškusiems užuojautą žodžiu ir raštu.

Mūsų ypatinga padėka kun. P. Ažubaliui ir kun. B. Pacevi- 
čiui už ligonio lankymą.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame už visokeriopą pagalbą sunkiai 
sergant Princess Margaret ligoninėje torontiečiams: p.p. K. Stulpi
nams, J. Dauniams, L. Stasiūnams, J. Pažemeckui, E. Jonūnienei ir 
I. Asevičiui.

Dar sykį visiems ačiū —
Nuliūdę— žmona Antanina ir Vainučių šeima

raštas atsakytas teigiamai: nutarta 
paremti PLB v-bos leidžiamus biu
letenius.

5. Apsvarstyta būsimos Studijų Die
nos Toronte, į kurias kviečiamas taip 
pat ir visas Kanados jaunimas.

6. Numatyta, kad Kultūros Fondas, 
tęsdamas tradiciją ir toliau išsiuntinės 
apylinkių Įgaliotiniams anketas mo
kyklų ir švietimo reikalais.

7. Pasveikintas Kanados lietuvių ži
nomas visuomenininkas, pedagogas ir 
redaktorius A. Rinktinas 25 metų ve
dybinės sukakties proga.

Alfredas B. Pusarauskas, 
KLB Kultūros Fonde spaudos ir 

informacijos pareigūnas

antra, kad užtikrintų tvirtesnę 
poziciją derybose su vakariečiais; 
trečia, kad išlaikytų sau palan
kią nuomonę neutraliuose kraš
tuose.

Kultūriniai mainai
Ir, pagaliau, dar vienas aiški

nimas (sakoma, artimas Vašing
tono sluogsniams), taip pat nenei
giąs dialektikos, prileidžia, jog 
sovietinių reikalų žinovo ir ke
liautojo suėmimas turėjo tiesio
ginį ryšį su vykstančiomis dery
bomis dėl kultūrinių mainų prog
ramos išplėtimo. Tokiu išplėti
mu sovietai norėtų padidinti sa
vo galimybes daugiau žmonių (ir 
propagandos) pasiųsti Amerikon, 
o amerikiečius iš anksto pagąs
dinti ir nuo kelionių po sovietus 
atbaidyti...

Laikas parodys, kiek verti visi 
tie dialektiniai žingsniai. Tuo tar
pu galima pastebėti, jog ir pasku
tinė teorija atrodo turinti kiek 
pagrindo. Tai matyti jau iš to, 
kad Spalio revoliucijos šventei iš 
Vilniaus buvo pasiųsta Suomijon 
bandomoji dešimties menininkų 
grupė, išbuvusi ten apie porą sa
vaičių su koncertais Helsinkyje 
ir eilėje kitų miestų. Vyriausio
jo politruko pareigas ėjo pats 
kultūros viceministeris. Neutra
lioje Suomijoje atlikti pirmi mė
ginimai “pripratinti” meninin
kus, kad, išsiųsti už Atlanto, ge
rai atliktų užduotas roles ir ne
padarytų “staigmenų”...

A. A. Ketvirčiai
I. R. Paškauskai
N. V. Stokai

LCHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

BLOOR — HIGH PARK, $3.000 
įmokėti, maisto produktų ir 
mėsos krautuvė, geri įrengi, 
mai, savaitinė apyvarta apie 
$1.000.

SWANSEA
Gražus, atskiras, mūrinis 5 
kambarių bangalas, garažas 
su privačiu įvažiavimu. Už
baigtas “recreation” kamba
rys. Virš 250 pėdų kiemas; 
puiki, rami vieta. Šeiminin
kas išvyksta į Kaliforniją. 
Prašoma kaina $18.900.

KINGSWAY — DUNDAS, apie 
$5.000 ar mažiau įmokėti, 
kvadratinio plano 5 kamba
rių bungalas, vandens alyvos 
šildymas, užbaigtas rūsys, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu. Gražus kiemas.

SWANSEA, apie $5.000 įmokėti, 
vienos šėmos atskiras mūri
nis namas, vandens alyvos 
šildymas, garažas su priva
čiu įvažiavimu, vienas atvi
ras morgičius balansui.

JANE — BLOOR, $5.000 įmokėti, 
6 kambarių bungalas, van
dens alyvos šildymas, kvad
ratinis planas, recreation 
kambarys, garažas.

RUSHOLME RD., $6.000 įmokėti, 
10 kambarių originalus dup
leksas, dvigubas garažas, di
delis sklypas.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, 
atskiras didžiulis mūrinis 
namas, kvadratinis planas, 3 
virtuvės, 2 vonios, dvigubas 
garažas su plačiu įvažiavimu.

RUNNYMEDE — BLOOR, $7.000 
įmokėti, puikus 8 kambarių 
per du augštus atskiras mū
rinis namas, 2 modernios 
virtuvės, vandens alyvos šil
dymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, dideli ir šviesūs 
kambariai, ramioj gatvelėj.

BABY POINT, apie $7.000 įmokė
ti, didžiulis 8 kambarių at
skiras mūrinis namas, 2 vo
nios, garažas su privačiu įva- 
žęiavimu, gražus didelis kie
mas.

JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 
4 butų fourpleksas, atskiras 
mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, garažai su pri
vačiu įvažiavimu, gera nuo
ma, vienas atviras morgičius 
balansui.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 24404 
Namų tel. LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

JURŲ SKAUTUOS ŽINIOS 
INFORMACIJOS SKYRIAUS vedė

ja paskirta s. M. Mackevičienė. Sky
riaus bendradarbiais patvirtinti: v.j.s. 
A. Aglinskas, v.v.sen. K. Butkus, v.v. 
sen. V. Motušis; visi iš Čikagos.

LOS ANGELES JŪRŲ SKAUTAI- 
TES švenčia savo veiklos dešimtmetį. 
Jų vadovams j.ps. S. Makarevičiui ir 
v.v. A. Raulinaičiui, skautėms ir skau
tams torontiškiai linki sėkmės.

RYŠIUM SU JAV PREZIDENTO, 
atsargos jūrų leitenanto ir amerikie
čių skautų šefo mirtimi “Neringos” 
Jūrų Skautijos tunto tėvų komiteto 
rengiami šokiai lapkričio 23 d. atidė
ti. Atsiprašome mūsų bičiulius ir rė
mėjus už susitrukdymą. Reiškiame 
padėką buv. jūrų skautėms ir jų ma
mytėms už padarytus pasiruošimus. 
Vakaras bus suruoštas vėliau arba bus 
grąžinti pinigai už bilietus.

DĖKOJAME V. Sibulnii, paaukoju
siam tuntui $3, ir J. Beržinskui už do
vanas loterijai.

Sudėtinę paskaitą apie alkoho
lizmą Prisikėlimo salėje lapkr. 
17 d. skaitė sociologijos magistrė 
S. Butkevičienė ir med. dr. J. 
Sungaila. Prieš paskaitą buvo pa
rodytas atitinkamas filmas. Ši la
bai naudingą seansą surengė KL 
Kat. Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
skyrius, kuriam vadovauja p. Re- 
ginienė. Susirinkimui pirminin
kavo centro v-bos pirm. L. Im- 
brasienė. Paskaitos buvo labai ge
rai paruoštos ir buvo vertos pla
tesnės publikos dėmesio.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

$5.000 įmokėti, St. Clair — Oak
wood, 11 didelių kamb. plytinis 
namas, alyviniais dažais išdažy
tas, 3 modernios virtuvės, vand. 
šildymas, platus ir atskiras įva
žiavimas į garažą. Savininkas gy
vena Kingstone.

$2.000 Įmokėti, vak. Toronte, dvie
jų augštų namas, 2 modernios 
virtuvės, naujas šildymas, dideli 
alyva dažyti kambariai, lengva 
skola, Įvažiav. iš kiemo pusės.

$2.000 įmokėti, Queen - Lansdowne, 
8 kamb. atskiras plytinis namas, 
2 virtuvės, naujas šildymas, Įva
žiavimas iš kiemo pusės, keli 
žingsniai iki Queen g-vės, geras 
išnuomavimas.

Turime krantuvlų, farmų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvairtoae vietose ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morglčių.
Vyt. Morkk J. Kaškelis A. Bliūdžiu;

PARKDALE RAJONE
$40.000 įmokėti, puikus 9 augštų, 

66 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvai, FM visuose butuo
se, požeminiai garažai ir t.t. 
Pilnai išnuomotas, $90.600 
metinių pajamų. Mirtis šei
moje verčia parduoti. Ypa
tingai gera proga su palygi- 
ginamai žemu Įmokėjimu 
nusiprikti didelį ir pelningą 
pastatą. Pilna kaina $590.000

EGLINTON — KENNEDY
$20-25.000 Įmokėti, 29 butų naujas 

pastatas, balkonai, keltuvas, 
kilimai ir t.t. Pilnai išnuo
motas. $38.500 metinių paja
mų. Prašo $245.000.

WELLANDE, ONT.
$20.000 Įmokėti, benzino stotis — 

garažas — restoranas ir 8 k. 
gyvenamasis namas. Metinė 
apyvarta virš $85.000. Geras 
ir moderniai įrengtas biznis. 
Prašo $65.000. Vienas morgi- 
čius iš 5% 16 metų- Vertas 
dėmesio pirkinys.

HIGH PARK
$4.000 Įmokėti, atskiras, mūrinis, 

7 kambarių namas. Dvi mo
dernios virtuvės. Garažas ir 
šoninis įvažiavimas. Dideli ir 
gražūs kambariai. Savinin
kas pirko ir turi parduoti. 
Prašo $19.500.

COLLEGE — OSSINGTON
$10.000 Įmokėti, gali būti ir ma

žiau. Atskiras mūrinis 8 bu
tų apartamentinis pastatas, 
Visi butai po 5 kambarius. 
Pastatas labai gerame stovy
je. Viena atvira skola balan
sui. Prašo $63.000.

VAKARŲ TORONTE
$15.000 Įmokėti, gražus, naujas 12 

butų apartamentinis pasta
tas. $13.500 metinių pajamų. 
Labai arti krautuvių ir tram
vajaus. Gražiausias pastatas 
tame rajone. Prašoma kaina 
$89.000.

LABAI RETA PROGA
$15.-20.000 Įmokėti, visai naujas 23 

butų ultra modernus pasta
tas. Visi butai išnuomoti ir 
turi nuomos sutartis. $27.000 
metinių pajamų. Vienintelis 
pastatas apylinkėje, todėl 
nėra jokios konkurencijos. 
Prašoma $185.000.

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

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

Ateitininkų žinios
JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ
MERGAIČIŲ ATEITININKIŲ bei 

visų kitų, kurios dalyvaus kalėdinėje 
programoje, repeticija įvyks šį sek
madienį, gruodžio 1 d., LV Namuose 
šia tvarka: angelai renkasi 1.30 vai. 
p.p., piemenys 2 v. p.p., karaliai ir pa
lydovai — 2.30 v. p.p. ir vaikučiai — 
3 vai. p.p. Visos mergaitės prašomos 
savo grupinėse repeticijose punktua
liai dalyvauti.

ŠĮ SAVAITGALĮ, lapkričio 29 ir 30 
d. Čikagoje įvyksta moksleivių ateiti
ninkų atstovų suvažiavimas. Iš To
ronto kuopos išvyko 4 vyr. mokslei
viai.

VYR. MOKSLEIVIŲ bendras susi- 
rinkimas sekmadienį buvo įdomiausias 
iš visų, iki šiol buvusių. Diskusinei 
temai “Ar geriau draugauti su lietu
viais, ar naudingiau įsijungti į kana
diečių tarpą?” buvo pasiruošę du 
moksleiviai G. Indrišiūnas ir V. Raš
kauskas. Prie jų prisijungė visi daly
vavusieji ir diskusijos pasidarė tiek 
karštos, kad pirmininkavusi susirinki
mui Aid. Bušinskaitė turėjo diskusijas 
užbaigti dar rankom kylant ir pra
šant balso. Vyresnieji, kurie kaltina 
jaunimą pasyvumu, privalėtų panašių 
diskusija pasiklausyti.

“ATEITIES” ŽURNALAS yra reda- 
guojamas jaunimo ir pritaikytas jau
nimui. Tėvai, kurių vaikai priklauso 
ateitininkams, yra prašomi “Ateitį” 
jiem užsakyti. “Ateities” atstovas To
ronte yra A. Bumbulis, tel. RO 9-6038.

LIETUVIŠKOS ŠEIMOS teismas, 
rengiamas sendraugių, įvyksta šį sek
madieni, 4 vai. p.p. Prisikėlimo salėje.

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

Investacinė nuosavybė
$3.000 metinių pajamų, prašoma 

kaina $19.9000, krautuvė išnuo
mota su 2 apartamentais, įvažia
vimas iš kiemo pusės, naujas šil
dymas, grindys, stogas, vandens 
ir elektros įrengimai ir kt. Įmo
kėti $4.000.

$21500 pilna kaina, 3 šeimų atski
ras, plytų pastatas, 5 metų senu
mo, Eglinton — Dufferin rajone, 
alyvos šildymas, pilnai išnuomo
tas, privatus įvažiavimas, 3 gara
žai. $5.000 Įmokėti.

$4.000 Įmokėti, Bloor — Jane, 7 k. 
atskiras plytų namas, 2 augštų, 
2 modernios virtuvės.



9 psL • Tėviškės Žiburiai •

JAMES B. GILBERT REALTOR
1495 KIPLING AVE. NORTH. KIPLING PLAZA. REXDALE

čiausiai apžiūrime naujai gautas nuosavybes ir galime tuojau Jums pa
rodyti. Taip pat turime įv. krautuvių, apartamentų, hotelių, motelių, ūkių, 
vasarviečių pardavimui arba išnuomavimui. Draudžiame nuosavybes, au
tomobilius, baldus ir kt

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

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
br apylinkėse turime (tižiausią vasarnamių, farmą, gazolino

stočių, garažų, motelių, įvairių biznių ir Lt 

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

MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus A 
vyriškų ir moter. paltą ir kostiumą. DereSiieVlCIUS
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

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

George BEN, ELA. 
ADVOKATASNOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. BUI Bartha ir Frank Petit

Taiso visą modelią mašinas: automatinės transmisijos, ratą balansavi
mas, motoru remontas, tepimas ir kt. Sykį pabandę, grįšite pas mus atgal.

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

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

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

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi -Fl Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos ' 
ir taisomos.
CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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 namą šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
Teikiama vad. “Road Service” • Darbą įkainavimai nemokami

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

TeL 535-9468
Sav. ST. JOKŪBAITIS ir AD. KAL1UKEVICIUS

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Fannra&ures 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

1963. XI. 28. — Nr. 48 (723)

Tel. 533-4414

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

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

Daug pergyvenęs mažai pasakoja
JAV kunigas jėzuitas Wladys- 

law Ciszek 1963 m. spalio vidu
ryje grįžo iš tremties Rusijoje ir 
žurnalistams nieko sensacingo 
nepasakė. Jis pagyrė rusus, kaip 
“gerą ir vaišingą tautą” ir sakė 
neturįs nei skundų nei pykčio.

Kun. Ciszek leidosi fotogra
fuojamas, bet neatsakinėjo į žur
nalistų klausimus ir nepažadėjo 
ateityje daugiau pasakyti apie sa
vo 22 metus, praleistus sovietų 
kacetuose. Kiti jėzuitai Vašing
tone, D. C., paaiškino, kad kun. 
Ciszek gimęs iš lenkų imigrantų, 
per 22 metus užmiršo anglų kal
bą. Davė žurnalistams suprasti, 
kad šiuo metu geriau daug ne
kalbėti, kad nebūtų pakenkta ki
tiems amerikiečiams grįžti iš So
vietų Sąjungos.

Tuoj po įšventinimo jis sutiko 
važiuoti į rytų Lenkiją dirbti bet- 
kurioj katalikų, parapijoj. Kai po 
vokiečių užpuolimo ant Lenki
jos prasidėjo žmonių išvežimai 
į Rusiją, jis ryžosi važiuoti su sa-

ATEIVIAI PIRKO 81.000 
AUTOMOBILIŲ Sault S. Marie, Ont

Retai imigrantų nuopelnai Ka
nados ekonominiam gyvenimui 
randa pripažinimą, nors 1 iš 9 
kanadiečių šiandien yra pokario 
imigrantas. Vis dar esama žmo
nių, kurie galvoja, kad naujųjų 
kanadiečių įnašas mažas ar visai 
bereikšmis. Iš tikro nieko nėra 
labiau prieštaraujančio tiesai, 
kaip panašus nusistatymai. Nese
niai vienoje savo kalbų imigraci
jos ir pilietybės min. Guy Fav- 
reau pateikė faktus.

Nuo 1950-62 m. .9.850 naujų 
kanadiečių Įsigijo savo verslo 
įmones, sumokėdami $116.560. 
000. Grynais pradžioje įnešė $72 
mil. šie imigrantai verslininkai 
davė darbo 45.000 asmenų... 
Naujieji ateiviai investavo 850 
verslaviečių per 1963 m. 7 mėne
sius arti $15 mil., sumokėdami

1950- 62 m. imigrantai įsigijo 
7.147 ūkius ir dar išnuomojo pa
pildomai 1.300. Ūkių vertė siekė 
$98 mil., kurių $35 mil. padengta 
grynais. Per pirmus 1963 m. 7 
mėn. 343 ateiviai pirko ūkius už 
$6.348.000 arti pusės įmokėdami 
iš savo kišenės.

Verta paminėti, kad imigran
tai atvežė į Kanadą 1946-62 m. 
$1 bil. $117 mil. kapitalo ir kito 
turto bei vertybių už $422 mil.

1951- 58 m. Kanada įsileido 1,4

Naujosios valstybės
(Atkelta iš 3 psL)

cūzija. Prancūzai toms valsty
bėms teikia ūkinę pagalbą. Per
nai spalio mėn. prancūzų ben
dradarbiavimo min. J. Gorsė da
lyvavo ketvirčio milijono gyven
tojų sostinės Antananarivos iš
kilmėse, kuriose buvo padėtas 
kertinis akmuo De Gaulle vardo 
universitetui, finansuojamam Pa
ryžiaus.

Prancūzai portugalų “atrasto
je” saloje buvo įsikūrę jau XVII 
a. Vėliau juos malagasiečiai išvi
jo, bet 1896 m. kraštas vėl buvo 
atsidūręs visiškoje prancūzų 
kontrolėje, kuri iki nepriklauso
mybės paskelbimo ir tęsėsi (1942 
m. trumpam laikui buvo užėmę 
anglai).

Už suruoštą mums Staigmeną — įkurtuves ir už gra
žią dovaną nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų draugams: 
p. P. P. Ancevičiams, A. M. Aulinskams, O. O. Krygeriams, 
Pr. Z. Linkevičiams, V. A. Miškiniams, A. Z. Vaičeliūnams, 
P. J. Vėgėliams, J. R. žiūraičiams.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems.
Adolfas ir Elena Sargaučiai

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

International 
Driving School

iWALDI
859 COLLEGE ST.

Teutonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis tr&MūPisijomis ir 
Volkswagenals.

mokos nemokamai.

vo parapijiečiais kaip paprastas 
darbininkas. Pirmiausia pateko i 
Cušuvajų Uralo kalnuose. Kai 
1941 m. prasidėjo vokiečių ka
ras su sovietais, jis buvo suimtas 
Permėje, nugabentas į didelį ka
lėjimą Maskvoje, kuriame jis at- 
kalėjo lygiai 5 metus. Po to nu
vežtas į baudžiamąjį lagerį No- 
rilske, netoli Arktikos.

Kurį laiką jam buvo leista pa
gyventi Krasnojarske, iš kurio 
turėjo persikelti į Abakaną, kur 
dirbo laisvu darbininku.

Ar kun. Ciszekui teko tremtyje 
dirbti pastoracinį darbą, nepasa
kyta. Kaikuriems lietuviams ku
nigams, kiek žinoma iš gautų 
nuotraukų iš Sibiro, teko Sibiro 
tremtyje ne vien rankų darbą 
dirbti, bet ir pastoracinį, kata- 
kombišką.

Kun. Ciszek grįžo su amerikie
čiu Marwin M. Makinen, 24 m., 
iškeisti į sovietų piliečius — Iva
ną D. Jegorovą ir jo žmoną Alek
sandrą, nuteistus už špionažą.

J. Gbs.

mil. imigrantų, kurie pirko 173. 
000 krosnių, 105.000 šaldytuvų, 
128.000 skalbiamųjų mašinų ir 
81.000 automobilių.

Šie skaičiai sudaro tik nepilną 
vaizdą Kanados gerovės kėlime 
bei palaikyme.

Po 5 m. gyvenimo Kanadoje 
46,5% imigrantų įsigijo namus, 
po 9 m. — 56,6% ir išgyvenusie
ji 12 m. — 67,8%, peržengdami 
kanadiečių namų 
durkį 54,2%.

savininkų vi-

WINNIPEG, Man
BALIUJE atsi-VAIKŲ KAUKIŲ

lankė daug vaikų su kaukėmis, ku
riuos buvo sunku net atpažinti. 
Kaukės ir drabužiai pasižymėjo geru 
skoniu. Hilda Barkauskaitė pravedė 
žaidimus. Visiems buvo smagu.

PARAPIJOS BAZARAS - MUGĖ įvy
ko spalio 1 d. ir lapkričio 1 ir 2 d. 
Mugė buvo surišta su šventėmis. Va
karais buvo laikomos Mišios, po jų 
visi persikeldavo į salę. Žmonių buvo 
nemažai, visi labai aktyviai dalyvavo. 
Bazaras davė $783,19 pelno. Pirmą va
karą dirbo virtuvėje: G. Stankevičie
nė, J. Kuncaitienė ir V. Daubaraitė; 
bufete — A. Kvietinskas. Penktadienį 
— virtuvėje: Mar. Januškienė (My- 
kolienė), S. Daubarienė, I. Timmerma- 
naitė ir D. Demereckaitė. Namuose 
žuvį paruošė A. Balčiūnienė. Bufetą 
tvarkė St. Surdokas. šeštadienį — vir-

St. Catharines, Ont
PAGERBTI M. S. ŠETKAI

Pereitą šeštadienį jaukiu pobūviu 
pagerbti vietos visuomenininkai Ma
rija ir Steponas Šėtkai jų 25 metų ve
dybinės sukakties proga. Pobūviui, 
kuris įvyko liet, parapijos salėje, ir 
kuriame dalyvavo keliasdešimt asme
nų iš St. Catharines, Toronto, Hamil
tono, Wellando, Niagara Falls ir Buf
falo, vadovavo A. Gvirzdys. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo J. Matulionis iš 
Toronto. Savo žodyje jis iškėlė dide
lius St. šetkaus gabumus visose sri
tyse: technikoj, visuomeniniam darbe, 
kalbose, žurnalistikoj, tapyboj, muzi
koj ir daugely kitų sričių; priminė se
nos pažinties laikus Blombergo sto
vykloje Vokietijoje, kur St. Šetkus 
buvo liet, stovyklos vertėjas, „vėliau 
perėjęs dirbti į UNRRĄ. Ponia šetku- 
vienė, gailestingoji sesuo iš Lietuvos, 
dirbo stovyklos ligoninėje. “Linkiu, 
baigė kalbėtojas, kad amžiaus našta

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

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

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

TeL RO. 7-9947 
24 Htnnberview Rd., Toronto.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS

ATSTOVAUJAMOS DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 19% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ M VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ
RO. 6-7132

Jie sako

Walter Gropius, žymus JAV architechtas: “šis šimtmetis 
yra grynai materialistinis. Menininkas yra šiuo metu tik liuk
susas ir jis bus smerkiamas tol, kol šiame materialistiniame 
laikotarpyje mokslas pajėgs atsakyti į visus klausimus.”

Maotsetungas, komunistinės Kinijos diktatorius: “Chruš
čiovas yra Bibliją skaitąs ir psalmes giedąs Vakarų imperia- 
ličiu

Maurice Couve de Murville, Prancūzijos užs. reik, min.: 
“Prancūzija galbūt yra sunkus sąjungininkas, bet ištikimas ir 
ii Irc Vnlžom coinnrrininbno »

Lyndon Johnson, JAV viceprezidentas: “Mes būsime pa
smerkti pražuvimui, jeigu skirstysime savo piliečius į juodus 
ir baltus, į vergus ir laisvus.”

Laurence Stern: “žmbnės labiausiai pavargsta jieškodami 
poilsio.”

Bill Vaughan, kalbėdamas apie JAV maisto gaminių per
teklių: “Rusai mus pralenkė dar vienoje srityje. Jie išsprendė 
problemą, kaip nepasigaminti maisto pertekliaus.”

Kun. J. Vaišnys, SJ: “Mes užmirštame žengti pirmyn, bet 
gyvename 20-30 metų praeityje, sapnuose, tikėdamiesi, kad 
tos tuščios svajonės mums užtikrins laimingą ateitį ir pastatys 
šalia kitų pažangiųjų pasaulio tautų.”

PAPILDOMAI APIE SAVANORĮ 
M. KENGRĮ. — Jis gimė Kožiškių k. 
Buvo vedęs Antaniną Kontautaitę ir 
užaugino sūnų su dukra, kurie gyve
na Kanadoj.

Kai užgulė raudonoji banga Lietu
vą ir pradėjo vežti žmones, M. Keng- 
rys daug ką perspėjo pasislėpti, nes 
stengėsi su rusais sueiti į artimesnes 
pažintis ir išgauti daugiau paslapčių, 
nors ir jis pats buvo jau įtrauktas į 
išvežamųjų sąrašus. Man teko su juo 
turėti slaptų pasitarimų, nes tada ėjau 
ryšininko pareigas. 1941 m. prasidė- 

tuvėje: St. Bartininkiėnė, L. Bartinin- 
kienė, O. Wolner, B. Bartininkaitė, A. 
K. Bartininkai, bufete J. Vaitiekūnas.

Visus tris vakarus loterijos bilietus 
pardavinėjo S. Dielininkaitienė. Lo
terijos fantus pardavinėjo A. Dielinin- 
kaitis ir A. Januška. Loterijos knygu
tėmis traukimą pravedė T. Lukas.

Laimėjo: miegmaišius — Z. Bra
zauskas, “barbecue” — V. Januška, 
laikrodį — M. Januškienė (Mykolie- 
nė) Hi-Fi radiją — M. Askinienė, 
laikrodį su termometru — Balys Ra
dio, steiko peilių rinkinį — B. Luko
ševičius, foto aparatą — J. Lenio, 
elektrinį maišytuvą — V. Balčiūnaitė, 
gar. lygintuvą — Ona Žiminskienė, 
laikrodį — J. Kuras, laikrodį — J. Ja
nuška, keturiems “Steak pietūs” — B. 
Bujokienė.

Paruošiamuosius darbus atliko K. 
Mažeika.

sukaktuvininkų nepalenktų”. Šias 
mintis dar papildė A. Rinkūnas, pri
simindamas jubiliato tinkamumą bet- 
kokiam darbui ir tai gerai atlikti; tai 
rodo ir faktas, kad baigęs V. D. un-to 
Kaune ekonomijos fakultetą ir buvęs 
prof. Šalčiaus asistentu, S. šetkus da
bar įsigijo inžinieriaus profesiją 4r 
yra vieno didelio gamybos koncerno 
vyr. inžinieriaus pavaduotojas. Sveiki
nusių tarpe buvo ir vietos liet, para
pijos klebonas Tėvas Barnabas Mika
lauskas, OFM, Sakavičius iš Buffalo, 
Juozapavičius iš Hamiltono, J. R. Si
manavičius iš Toronto ir eilė kitų. 
Gauta ir gausių sveikinimų raštu iš 
Kanados ir užsienio; telegrama svei
kino Liet, konsulas Kanadoje dr. J. 
Žmuidzinas, negalėjęs pagerbime da
lyvauti dėl tuo pat metu Toronte vy
kusio latvių nepriklausomybės minė
jimo.

Pobūvį paįvairino meninė dalis, ku
rią atliko p. Paulionis ir p. Šukienė, 
Sakavičienė ir pats jubiliatas. A.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

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

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

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 h* pastebėtas kliūtis prane
šime savininkams. Darbas yra kuo 
sąžiningiausias ir garantuotas.

NAUJAS ADRESAS:
60 Howard Park

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

jus partizaniniam judėjimui, kaip tik 
per jį teko keletą asmenų išgelbėti. 
Jis taip pat padėjo ir partizanams, 
parūpindamas ginklų ir įvairios pa
ramos. Jo dėka buvo išgelbėta vieno 
girininko šeima, nors man teko per 
2 valandas padaryti 18 km kelio. Taip 
pat jo dėka mūsų partizanams pasise
kė atimti 300 arklių nuo rusų, kurie 
surinkę juos iš ūkininkų vežė į Rusiją 
iš Papilės stoties. Tai buvo tikras lie
tuvis patrijotas, nesibijojęs savo gy
vybės statyti į mirties pavojų.

Vargo Bitelė

Paryžius. — 1964 m. Prancū
zijos karo aviacija turės atomines 
bombas ir Mirage-IV bombone
šius joms gabenti.

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

DR. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENI 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(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).

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W 
Rocdu 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

..ŠYPSENOS..
Guodžia amerikiečius

Gvinėjoj susitiko amerikiečių 
ir sovietų atstovai. Amerikiečių 
atstovas pradėjo skųstis, kad ki
niečiai komunistai amerikiečius 
vadina “purvinais kapitalistais”. 
Sovietų atstovas atsakė:

— Ko jūs, amerikiečiai, dėl to 
jaudinatės! Mus, sovietus, tie pa
tys kiniečiai vadina purvinais šu
nimis purvinų kapitalistų, ir tai

Išradimai
Einšteinas kartą buvo paklaus

tas, kaip atsiranda visi tie išradi
mai, kurie ilgainiui pakeičia pa
saulį.

— Labai paprastai, — atsakė

to padaryti negalima. Tačiau štai 
atsiranda koks nors nevykėlis, 
kuris nesupranta, kad tas ar kitas 
dalykas negalimas. Jis ir daro iš
radimus.
Lenkiško komunizmo egzaminas 

Klausimas: Kokia yra nekintan
ti pagrindinė komunizmo savybė?

Atsakymas: Kova su kintan
čiais sunkumais.

Kl.: Kuo komunistinė sistema 
yra pranašesnė už kitas?

Ats.: Tuo, kad sėkmingai kovo
jo su kitose sistemose nesančiais 
sunkumais.

Kl.: Kokias dabar reikia turėti 
kvalifikacijas norint būti diplo
matu?

Ats.: Reikia žinoti, kad Gomul
ka nėra sūris, kad Lumumba nė
ra liga, Castro nėra operacija ir 
Nasseris nėra rusiškas prakeiki
mas.

Kl.: Ar šuo gali gauti širdies 
smūgį?

Ats.: Gali, jei būtų nubaustas 
gyventi žmogiškose sąlygose.

Kl.: Ar kiaulės gali nuplikti?
Ats.: Į politinius klausimus ne- 

atsakinėjama.
Parinko Pr. Al.

DR. J. MATULIONYTt 
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, OJ).

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 vaL vak. šeštadieniais nuo

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telet WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
nnniAri«!
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 94612
DARBO VALANDOMIS

RO. 94131

«

R.M.N.Pt


TORONTO, Ont
Studentų, skautų ir ateitininkų žinios nukeltos į 6 psl.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Iškilmingai pamaldose prisiminta 
mūsų tautos kovotojai Po 11 vai. pa
maldų, dalyvaujant organizuotai šau
lių kuopai su vėliava, prie paminkli
nės lentos prisiminta visi už laisvę 
kritusieji Pasimelsta taip pat už ve
lionį Toronto burmistrą ir tragiškai 
žuvusį JAV prezidentą.

— Pirmadienį, po iškilmingų pamal
dų parapijos bažnyčioje lietuvių ka
pinėse palaidota a.a. Antanina Kle- 
vinienė. Velionės dukroms, sūnui jų 
šeimoms ir giminėms nuoširdi užuo
jauta.

— Tikybos pamokos mokiniams sek
madieniais: po 930 vai pamaldų — 
lankantiems viešąsias mokyklas, o po 
11 vai. pamaldų — besirengiantiems 
pirmajai išpažinčiai.

— Jaunimo choro repeticija šešta
dieniais po liet, mokyklos pamokų, šį 
sekmadienį 3 vai. p.p. jaunimo choro 
ir visiems parapijos vaikams paren
gimas: dainos, žaidimai ir vaišės.

— Jaunimo klubo pobūvis — sek
madienio vakare 730 vai Pobūvio me
tu organizuojama įdomi programa. 
Kolonijos jaunimas maloniai kviečia
mas atsilankyti.

— Nuo šio sekmadienio kat. mote
rų dr-jos narės par. salėje kas sekma
dienį paruošia kavą.

— Šią savaitę lankoma šios gatvės: 
Lauder, Alhambra, Hewitt ir užbaigia
ma Glenholme.

— Dėkojame parapijos chorui kuris 
po vasaros atostogų padidėjo ir pa
ruošė naują repertuarą. Choro vado
vo muz. S. Gailevičiaus ir visų cho
ristų pagerbimas įvyksta šį šeštadienį,
7.30 v.v. par. salėje.

— Sveikiname Juzę ir Antaną Rin- 
kūnus jų sidabrinės vedybų sukakties 
proga. Jubiliatų pagerbimo proga par. 
bažnyčioje atlaikytos pamaldos ir tar
tas pasveikinimo žodis šeštadienio va
kare.

— Pakrikštyta: Jonas Timotiejus 
Pūdymaitis ir Edo Dermit.

— Gedulingos pamaldos už a.a. Ig
no Biliausko vėlę mirties metinių pro
ga — šį šeštadienį, 9 v. r. Antanas 
Aušrotas prisimenamas sekmadienį
9.30 vai pamaldose.

A.a. Ant. Klevinienė mirė lap
kričio 22 d. Šv. Mykolo ligoninėje 
po ilgos ir sunkios ligos, aprūpin
ta sakramentais. Išaugino dvi 
dukras ir sūnų. Velionė kilusi 
nuo Šaukėnų. Ilgesnį laiką gyve
no Latvijoje, kur sukūrė ir šei
mos židinį. Velionė palaidota iš 
šv. Jono Kr. bažnyčios lietuvių 
kapinėse.

Abu jūrininkai, pabėgę iš so
vietinio žvejybos laivo, lankėsi 
Montrealyje. Kelionę atliko auto
mobiliu, kurį vairavo stud. Ro
mas Mažonas. Kartu keliavo ir 
Vyt. Krikščiūnas. Kelionė sėk
mingai pavyko.
KALĖDINĖS ATVIRUTĖS
TORONTE GAUNAMOS:

“Time Cigar Gift Store” — J. Ber- 
žinsko prekyboje, 1212 Dundas St. W.;

“Margis Drug> Store” — 408 Ronces- 
valles Avė.;

“Daina Variety”—J. Simanavičiaus 
dovanų krautuvėje, 974 College St.;

“Danna Shop” — p. Baikauskienės 
ir dukros Danos dovanu krautuvėje, 
1613 Bloor St. W.;

“Tony’s Variety” — 373 Roncesval- 
les Avenue;

Abiejų parapijų spaudos kioskuose 
ir spaudos b-vėj “Žiburiai”, 941 Dun
das St. W.

AL GARBENS
REAL ESTATE

i Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SWANSEA. $16.900 visa kaina, atskiras, originalus “Duplex” 10 kambarių, 
vandeniu alyva apšildomas, 2 garažai. Įmokėti tik apie $3.000. Balansas 
atviras morgičius.

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

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

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

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

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

LIETUVIAI ATIDARĖ 
NAUJĄ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĘ

ALBION MOTORS LTD.

R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030
PARDUODAMI: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, CORVAIR, CORVETTE (SPORTINIS) 

IR OLDSMOBILE AUTOMOBILIAI BEI CHEVROLET SUNKVEŽIMIAI.
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-in.

Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai. Tolimesnių vietovių pirkėjams kainas 
prisiunčiame paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš 
savo prekybos. Rašykite lietuviškai arba angliškai. Skambinant klausti 
Joe arba John. Mūsų kainos žemiausios.

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORAITIS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito 
Kooperatyve

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 435%. 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 1030 iki 1 vai.; darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare, tel. 722-2472.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Lietuvoje mirus jos motinai, nuo
širdžiai užjaučiame J. Ruslienę ir jos 
šeimą. Reiškiame gilią užuojautą duk
roms, sūnui, jų šeimoms ir artimie
siems, Toronte mirus Antaninai Kle- 
vinienei.

— Praėj. sekm. minėta Liet, kariuo
menės diena. Mišiose 11 vai. organi
zuotai su vėliavomis dalyvavo sava
noriai kūrėjai, atsargos kariai, skautai 
ir ateitininkai. Po Sumos vėliavų pro
cesija prie paminklinės lentos padėjo 
rožes. Pamokslą pasakė T. Kornelijus.

— Vėlinių novenos Mišios visą šią 
savaitę laikomos 8 vai. ryto.

— Sį šeštadienį, 9 v. r. laikomos 
velionies našlės užprašytos gedulo Mi
šios už a.a. Br. ūkelį. Artimuosius ir 
pažįstamus kviečiame dalyvauti.

— Tretininkų mėn. susirinkimas — 
šį sekm. po Sumos bažnyčioje.

— Sį sekmadienį prasideda Adven
tas. Visus katalikus kviečiame susilai
kyti nuo šokių ir triukšmingų sueigų.

— Katechetinės pamokos vaiku
čiams — šį sekm. po Mišių 10 v. LV 
Namuose. Religijos pamokų gimna
zistams šį sekmadienį nebus.

— Šį sekm. tradicinio sekmadieni
nio jaunimo pasilinksminimo nebus. 
Per Adventą jis sustabdomas.

— Par. choro bendros repeticijos — 
šį antrad. ir ketvirtad., 730 v.v. muz. 
studijoje. Tradicinė chorui pagerbti 
arbatėlė — šį šeštad., 8 v.v. muzikos 
studijoje. Kviečiame dalyvauti visus 
choristus su antrosiomis pusėmis.

— Par. jaunimo choro repeticija 
— šį penktad., 6.30 v.v. bažnyčioje 
prie vargonų.

— šį savaitgalį, nuo penktad. vak. 
iki sekm. pavakario — uždaros reko
lekcijos moterims, o kitą savaitgalį — 
vyrams. Kviečiame jomis susidomėti 
ir pasinaudoti. Vietų dar yra. Rekolek
cijos bus specialiuose rekolekcijų na
muose Toronte arba arti jo. Rekol. 
vadovaus Romos šv. Kazimiero kole
gijos dv. v. prel. dr. Vyt. Balčiūnas.

— Kviečiame visus gausiai atsilan
kyti į šį šeštad. Prisikėlimo salėje ruo
šiamą Aušros sp. klubo parengimą.

— Jau atspausdinta ir platinimui 
paruošta a.a. dr. A. Šapokos knyga 
“Senasis Vilnius”. Velioniui moksli
ninkui pagerbti ją išleido Prisikėlimo 
parapija, savo pirmojo 10-mečio su
kakties proga. Knyga parašyta liet., k., 
332 psl., gausiai iliustruota ir T. pran
ciškonų spaustuvės gražiai atspaus
dinta. Kviečiame ja susidomėti. Neuž
ilgo ją bus galima įsigyti.

— Prieš pradedant tolimesnę Prisi
kėlimo parapijos statybą, ateinančių 
metų pradžioje planuojama parapijie
čiams ir kolonijos lietuviams išsiunti
nėti asmeninius laiškus, kuriais jie 
būtų supažindinami su projektu ir kai
na. Taip pat jais numatyta atsiklausti, 
ar jie prie suprojektuotos statybos ga
lės prisidėti.

— Kt. savaitę par. kunigai lankys: 
Birchview Cr., Ellis Ave. ir Pk. Rd., 
Evelyn Ave. ir Cr., Fairview Ave., 
Gilmour Ave., Glendonwynne Ave., 
Glenwood Ave., Grenadier Hts., Idyll
wood Cr., Kennedy Ave. ir Pk. Rd., 
Oakview Ave.

“Paramos” valdyba nutarė nuo 
1964 m. sausio 1 d. padidinti 
procentą už depozitus nuo 414% 
iki 4M>% ir sumažinti procentą 
už asmenines paskolas nuo 71/2% 
iki 7%. Morgičių procentas pa
liekamas tas pats^ t.y. 6I/2%, šis 
procentų pakeitimas bus taiko
mas ne tik naujai pasiskolinu
siems, bet ir visiems kitiems sko
lininkams. R. ved.

Kalėdiniai sveikinimai 
“T. Žiburiuose” pasiekia visus: 
parapijų ir organizacijų narius, 
firmų klijentus, gimines, bičiu- 
liussir Lt. Norintieji tuo pasinau
doti, prašomi atsiųsti sveikinimo 
tekstus ir nurodyti dydį arba 
bent kainą — kiek numatoma 
skirti tam reikalui. Sveikinimų 
tekstus prašoma atsiųsti “TŽ’f 
adresu iki gruodžio 1 d. Sveikini
mai priimami ne tik iš torontie- 
čių, bet ir visų kitų vietovių.

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis šaukiamas šį penkta
dienį, lapkr. 29 d., 8 v.v., šv. Jo
no Kr. par. salėje. Dalyvauti 
kviečiami: rinktieji tarybos na
riai ir lietuviškųjų organizacijų 
atstovai. Rinktiesiems tarybos 
nariams yra išsiuntinėti laiškai. 
Organizacijų atstovai, siekiant iš
vengti adresų netikslumų malo
niai kviečiami per spaudą.

Apylinkės valdyba
Lietuviškos šeimos teismas 

įvyksta šį sekmadienį, gruodžio 
1 d., 4 vai. p.p. Prisikėlimo salė
je. Teismas — tai originali ir įdo
mi procedūra, kur dalyvauja 20 
asmenų. Dalyvauja ne tik Toron
to atstovai, bet ir kitų vietovių: 
Hamiltono, St. Catharines ir Rod
ney. Nebūkime teisiami už akių 
ir jauskime pareigą teisme daly
vauti. Pirmą kartą Toronte tokios 
rūšies mūsų gyvenimo analizavi
mas. Visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Įėjimas vi
siems laisvas.

Teismo dalyviai:
teismo pirm. — Vikt. Užupis; tei

sėjai: B. Birietienė, B. Sakalas, St. 
Asevičius, Stp. Kairys;

prokuroras-kaltintojas — J. Matulio
nis; advokatai-gynėjai — E. Sudikas iš 
Hamiltono ir L. Tamošauskas;

liudininkai: A. Gurevičius, B. Mažei
kienė, L. Imbrasienė, V. Ignaitis iš 
Rodney, P. Balčiūnas, S. Šetkus iš St. 
Catharines, Alf. Paukštys iš Hamil
tono;

ekspertai: Tėv. PJacidas Barius, 
OFM, ir A. Rinkūnas;

kaltinamųjų šeimų atstovai: K. Kak
nevičius, J. Kaknevičienė;

antstolis — A. Bumbulis; sekreto
rius — Al. Kuolas.

Rengėjai — ateitininkai sendraugiai

Buffalo kolegijos prof. dr. 
Musteikio paskaita tema “Lietu
vių kultūros išlikimas” — gruo
džio 7 d., 7.30 v.v. Prisikėlimo 
muzikos studijoje. Ruošia Toron
to Akademikų Draugija. Visi 
kviečiami iš anksto rezervuoti 
laiką šiai paskaitai. Valdyba

JAV konsulatui prez. Kennedy 
mirties atveju gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas pareiškė užuojautą, 
pasirašydamas užuojautų knygo
je. Be to, abu su ponia dalyvavo 
pamaldose už a.a. J. F. Kennedy.

Gen. kons. dr. žmuidzinas su 
ponia dalyvavo St. Catharines su
rengtame Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjime, kur pasakė 
progai pritaikytą kalbą.

Toronto burmistro D. Sum
merville staigią mirtį apgaili vi
sa liet, kolonija. Jis" buvo prisi
mintas pamaldose. Gen. Lietu
vos kons. dr. žmuidzinas su po
nia pareiškė užuojautą jo šeimai 
ir miesto tarybai. Visi prisime
na, kad jo dėka pirmą kartą buvo 
leista iškelti Lietuvos vėliavą 
prie miesto rotušės dviem atve
jais: Vasario 16 ir PLB seimo 
metu. Nekartą D. Summerville 
yra dalyvavęs lietuvių iškilmėse.

Mirus Toronto miesto burmist
rui Donald D. Summerville, apy
linkės valdybos vardu pasiųsta 
užuojautos telegrama velionies 
šeimai ir Toronto miesto tarybai.

Buteikių dukrelė Jonė, beveik 
3 m. amžiaus, buvo operuota Šv. 
Juozapo ligoninėj dr. Yčo prie
žiūroj. Ji sirgo vad. “kiaulike” ir 
po jos atsirado komplikacijos. 
Patirta, jei po 3 dienų “kiauli- 
kės” sukeltas sutinimas neat- 
slūgsta, reikia susirūpinti.

J. Samulevičius, šv. Jono Kr. 
Pašalpinės Dr-jos narys, prieš pu
se metų sunkiai susižeidęs darbe, 
yra sustiprėjęs, ir pradeda dar
buotis.

ATITAISYMAS. — “TŽ” 47 nr. 3 
psl. po evangelikų liuteronų Vilties 
parapijos kliše yra sumaišyta eilutė. 
Turėjo būti: moterų draugija suruoš 
kavutę. Nuotraukos vidury: parap. 
pirm. inž. B. Buntinas, kun. Alg. Ži
linskas ir R. Žilinskienė. Paliestuo
sius atsiprašome.

Šį šeštadienį, lapkričio 30 d., 7.30 v.v. 
Prisikėlimo salėje. MONTREAL. Que.

AUŠROS 
P RI EŠ A D V ENTI N IS 

PARENGIMAS 
-ŠOKIAI-

PILNAS BUFETAS... TURTINGA LOTERIJA ... CEPELINAI 
GROS BENNY FERRI ORKESTRAS 

VISI JAUNIMO BIČIULIAI IR RĖMĖJAI 
MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

P.P.S«K, Aušra ir Tėvų-Rėmėjų Būrelis

Kun. B. Pacevičiui parengimas 
ruošiamas gruodžio 15 d., 7.30 
v.v., Prisikėlimo salėje. Progra
moj: oficialioji dalis, iškilmingos 
vaišės ir koncertas. Kun. B. Pace- 
vičiaus pagerbimui rengti komi
tetą sudaro: Stp. Kairys, prof. A. 
Zubrys, St. Banelis, P. Dranginis, 
A. Laurinaitis ir J. Dvilaitis. Prie 
iškilmės rengimo pakviesti ir lie
tuviškų parapijų komitetų atsto
vai. Pakvietimai suaugusiems — 
$2.50, moksleiviams — $1; gau
nami pas rengėjus.

Rengėjų komitetas
P. RINKŪNŲ VEDYBINIS 25 M. 

JUBILEJUS buvo iškilmingai paminė
tas lapkr. 23 d. šv. Jono Kr. parapi
jos bažnyčioje kleb. kun. P. Ažubalis 
atlaikė 5 v.v. pamaldas ir pasakė pa
mokslą; dalyvavo nemažas būrys bi
čiulių. Sol. L. Šukytė, akomponuoja- 
ma Onos Beresnevičienės, pagiedojo 
rinktinių relig. kūrinių. Prisikėlimo 
salėje buvo surengtas banketas, ku
riame šalia giminių iš Kanados ir JA 
V-bių, dalyvavo daugiau kaip 200 da
lyvių iš Toronto, Hamiltono, St. Ca
tharines- ir kt. Banketo pranešėjas 
Ger. Balčiūnas, perskaitė šv. Tėvo 
palaiminimą, sveikinmų telegramas iš 
Lietuvos, Italijos, JAV ir Kanados. 
Raštu sveikino gen. kons. dr. J. Žmui
dzinas su ponia, mons. J. Tadaraus- 
kas, KLB kr. valdyba, Kultūros Fon
das, KLK Kultūros Dr-ja, “Žiburių” 
spaustuvė, Toronto ir Hamiltono šeš
tad. in-lų vadovybės ir daugelis kitų, 
žodžiu sveikino keli p. Rinkūnų as
meniniai bičiuliai ir mokiniai iš Tau
ragės mokytojų seminarijos laikų. Gi
minių vardu sveikino brolis Jonas iš 
Čikagos. Pagrindinę kalbą pasakė kun. 
Pr. Gaida. P. Jonaitienė rengėjų var
du Įteikė bendrą dovaną — radiją-ka- 
binetą ir originaliai dail. Stp. Šet- 
kaus paruoštą adresą — albumą su 
dalyvių parašais. G. Rinkūnaitė savo 
tėvams atnešė rinktinių gėlių puokš
tę, o S. Vėlyvytė studentų vardu Įtei
kė lietuviško stiliaus drožinį. Be to, 
sukaktuvininkai gavo daug kitų dova
nų, kurios nebuvo skelbtos. Jautriu 
žodžiu visiems padėkojo A. Rinkūnas, 
ypač rengėjoms, kruopščiai paruošu- 
sioms šią iškilmę.

“Varpo” choras lapkr. 23 d. 
koncertavo St. Catharines vete
ranų salėje, kur buvo surengtas 
Lietuvos kariuomenės minėji
mas. Dėl prez. Kennedy tragiškos 
mirties buvo mažiau dalyvių nei 
kitais metais. Numatyti šokiai 
buvo atšaukti.

Radijo Normende prekybos at
stovas Toronte J. Tumosa išskri-. 
do vienai savaitei verslo reikalais 
į Bremeną ir kitus Vokietijos 
miestus.

Inž. dr. A. Kulpavičius su po
nia grįžo iš ilgokos studijų kelio
nės po Europą.

HOME OWNERS CENTRE

STATYBINIU MEDŽIAGŲ 
PREKYBA

• Įvairios medžiagos namų remontams
bei priestatams.

• Faniera virtuvėms ir poilsio (recreation) kambariams.
• Plytelės grindims ir luboms.
• Aliuminijaus langai, durys ir medžiaga izoliacijai.

Sav. B. Saulėnas
2 MULOCK AVĖ., TORONTO 
(prie Dundas - Keele)

LIETUVOS KARIUOMENES 45-sios 
METINES buvo iškilmingai paminė
tos lapkr. 24 d. pamaldomis abiejų 
parapijų bažnyčiose ir specialia aka
demija Prisikėlimo salėje. Pradžioje 
buvo pagerbti žuvusieji invokacija ir 
giesme. Invokacijoj T. Placidas Ba
rius, OFM, priminė a.a. prez. J. F. 
Kennedy posakį: “Neklausk ką tau 
tėvynė gali duoti, bet klausk ką tu 
gali duoti savo tėvynei!” Ilgesnį žodį 
apie senąją Lietuvos kariuomenę tarė 
gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, o K. 
Grigaitis gvildeno klausimą, ar verta 
mažai valstybei turėti kariuomenę? 
Meninę dali atliko “Gintaras” ir “Var
pas”. Pirmasis pasirodė su taut, šo
kiais, antrasis — su rimčiai pritaikin
tais kūriniais: J. Dambrausko “Malda 
už tėvynę”, E. Gailevičiaus maršu 
“Lituanica”, ištraukomis iš operų <4V. 
Telius”, “Nabucco” ir “Aida”. Akom- 
ponavo D. Skrinskaitė. Minėjimo pra
nešėju buvo H. Stepaitis. Minėjimo 
rengėjai — apyl. valdyba, kūrėjai-sa- 
vanoriai, šauliai ir atsargos kariai. B.

Susilaukė sūnelio Liudomira ir 
Mykolas Gvildžiai šv. Juozapo li
goninėje. Tai penktasis šeimos 
vaikas. Geriausi sveikinimai.

K. GRIGAITIS su šeima persikėlė 
į Brantford, Ont.

>

V. Rutkauskui, vyresniajam, 
Šv. Mykolo ligoninėje padaryta 
operacija. Ligonis jaučiasi gerai.

Puiki proga brandaus sprendimo jau
nai moteriai dirbti kredito departa
mente, knygvedyba ar sekretorės pa
tirtis naudinga, bet nebūtina. Geras 
atlyginimas, puikios galimybės, nuo
latinis darbas. Skambinti EM. 8-2391, 
Mr. Groper.

Išnuomojamas didelis kambarys High 
Park rajone. Galima naudotis virtuve. 
RO 74917 po 6 v. v.

IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik Įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

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

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. TeL WA. 2-7981. Namų AM. 
1-6537.

TeL: biznio 769-5171 
vakarais 762-9759

"L/MS”
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Seimelio rinkiniai. — Skelbia
me, kad KLB Montrealio seime
lio rinkimai įvyks 1963 m. gruo
džio 15 d. šiose būstinėse: ‘

a. AV parapijos salėje 1465 De 
Seve St. nuo 9 v.r. iki 6 v.v.

b. Šv. Kazimiero par. salėje 
3426 Parthenais St. nuo 9 v.r. iki 
2 v. p.p.

Šie asmenys yra pasiūlyti kan
didatais į KLB Montrealio sei
melį:

1. Adamonis, Petras, 38 m. amž., 
apdraudos agentas, Rosemount,

2. Alinauskas, Gasperas, 49 m., dar
bininkas, Rosemount,

3. Andruškevičius, Kostas, 53 m., 
darbininkas, L’Abord-a-Plouffe

4. Astravas, Jonas, 46 m., namų sa
vininkas, LaSalle,

5. Bulota, Juozas, 54 m., inžinierius, 
LaSalle,

6. Čemyšovas, Leonas, 47 m., darbi
ninkas, Verdun,

7. Dainius, Eugenijus, 31 m., inžinie
rius, Rosemount,

8. Daniliauskas, Vytautas, 41 m., 
tarnautojas, Cote St. Paul,

9. Geležiūnas, Silverijus, 24 m., tar
nautojas, Ville Emard,

10. Gurčinas, Ignas, 41 m., elektrikas, 
Lachine,

11. Jonelis, Albertas, 43 m., mašinis
tas, Ville Emard,

12. Kibirkštis, Justas, 35 m., inžinie
rius, Rosemount,

13. Kudžma, Augustinas, 46 m., darbi
ninkas, Rosemount,

14. Ladyga, Jonas, 45 m., verslinin
kas, St. Adele,

15. Lukošius, Mykolas, 64 m., ama
tininkas, Cote St. Paul,

16. Norkeliūnas, Albertas, 38 m., 
apdraudos agentas, Rosemount,

17. Petrauskas, Ignas, 60 m., stalius,
Verdun,

18. Piečaitis, Vincas, 31 m. inžinie
rius, LaSalle,

19. Piešina, Alfredas, 35 m., tarnau
tojas, LaSalle,

20. Skučas, Juozas, 42 m., verslinin
kas, Rosemount,

21. Toliušis, Kostas, 51 m., darbinin
kas, Cote St. Paul.

Balsuoti galima nedaugiau kaip už 
15 kandidatų. Balsuoti gali visi lietu
viai, ne jaunesni kaip 18 m. amžiaus.

Rinkikas, numatąs, kad pats nega
lės dėl ligos ar dėl kitų svarbių prie
žasčių atvykti į balsavimo būstinę, ga
li balsuoti paštu. Tuo atveju, kaip ga
lima anksčiau, praneša rinkiminei ko
misijai — Br. Staškevičius, 658 — 2nd 
Ave., Verdun. Tel. 769-1557, kad pri
siųstų jam balsavimo kortelę.

Visus Montrealio apylinkės lietu
vius maloniai kviečiame šiuose rinki
muose gausiai daylvauti.

Rinkiminė komisija

Steigiama vasarvietė prie Lac 
Clair, kur teiksis lietuvių šeimos 
ir statys savo vasarnamius. Jau 
nemažai tautiečių nusipirko skly
pus. Vasarvietei tvarkyti sudary
tas specialus komitetas, kuris rū
pinsis kelio ir elektros tvarkymu. 
Siūlosi du rangovai; vieno kaina 
už kelio pravedimą — $1 už pė
dą, kito — $150 už sklypą betko- 
kio dydžio. Savininkų susirinki
mas gruodžio mėn. nuspręs kuris 
pasiūlymas priimtinesnis? Elekt
ros linija apima jau apie pusę 
sklypų. Kol kas dar nėra 60 as
menų? sumokėjusių po $100 kaip 
buvo sutarta pradedant darbą.

Pr. R.
Tautinu šokių grupė, vad. J. 

Piečaičio/yra užsimojusi prisiau
ginti jaunų šokėjų ir akordeo
nistų. Tėvai prašomi sudaryti są
lygas, kad jų vaikai galėtų šion 
gražion lietuviško jaunimo gru- 
pėn įsijungti.

Tautinių šokių grupė yra pa
kviesta pasirodyti šią žiemą pir
mąkart Montrealyje rengiamam 
“International Carnival” 1964 m. 
vasario 2-10 d.d. Karnavalas ža
da būti tarptautinis ir per 9 die
nas bus įvairių parengimų bei 
pramogų. Tautinių šokių vakaras 
įvyks Forume, kurio metu bus 
renkama ir karnavalo karalienė. 
Tad sėkmės ne tik mūsų šokė
jams, bet ir merginoms!

District Estate 
Brokers

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVĖS
yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

— NELAIMINGI ATSITIKIMAI —
Tikslus ir greitas patarnavimas

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjime paskaitą skaitė V. Jonynas.

— Pagrindinis parapijos parengi
mas — koncertas pavyko labai pui
kiai. Didelė padėka sol. Jonui Vazne- 
liui. Dėkojame visiems fantų ir mais
to aukotojams. Ypatinga mūsų padė
ka šeimininkėms, šv. Onos ir LK Mo
terų draugijų narėms. Labai dėkui 
visiems atsilankiusiems, kurie tuo bū
du įvertino darytas pastangas. Parapi
jai liko $534,07 gryno pelno. Dar kar
tą visiems nuoširdžiai ačiū.

—Jaunimo pobūvis, ruošiamas gruo
džio 1 d., 3 vai. p.p., įvyks darželio 
patalpose. Kviečiami visi kolonijos 
jaunieji iki 13 m. amžiaus.

— šį šeštadienį, lapkričio 29 d., 
AV parapijos salėje Montrealio šeš
tad. mokyklų mokinių tėvų komitetas 
rengia rudens balių. Labai įdomi ir 
gausi programa, ypač meninė. Malo
niai kviečiame atsilankyti.

— AV parapijos choro koncertas 
pramatytas 1964 m. kovo 22 d. Nu
tarta koncertą sujungti su parapijos 
misijų užbaigimu ir AV parapijos stei
gėjo T. J. Kubiliaus, SJ, pagerbimu, 
šia proga džiaugiamės pagyvėjusią 
mūsų choro veikla, kurs gana trumpu 
laiku išmoko naują ir labai gražią švč. 
Marijos giesmę. Naudojamės proga 
pareikšti padėkai visiems choristams 
ir choro dirigentui A. Ambrazaičiui. 
Linkime didelės sėkmės.

Mons. Z. Ignatavičius, Romos Šv. 
Kazimiera lietuvių kolegijos vicerek- 
torius praneša, kad šiais metais ruo
šiasi priimti subdijakono šventimus 
klierikas Jonas Gaudzė. Gyvendamas 
Montrealyje, klierikas priklausė AV 
parapijai.

— Parapijos raštinėje kunigai bu
dės šia tvarka: klebonas — ketvirta
dieniais ir šeštadieniais;. T. S. Kulbis
— pirmadieniais ir trečiadieniais; T. 
L. Zaremba — antradieniais ir penk
tadieniais. Parapijos vikarai turi pil
ną teisę tvarkyti Mišių, krikštų, ves
tuvių, laidotuvių ir susirinkimams pa
talpų rezervavimo reikalus, pagal nu
statytas normas. Parapijos salės nuo- 
mojimą parengimams tvarkys vien tik 
parapijos klebonas.

— Lanko parapijiečius: T. klebonas
— trečiadienį Verdun, Beurling Avė.; 
T. Kulbis — Ville Emard, Hamilton, 
Beaulieu, Raudot, Hadley, Allard, 
Briand, Springland, Egan gatves; T. 
Zaremba — Verdun, antradienį — Al
lard Ave., trečiadienį — Riverview, 
ketvirtadienį — Godin Ave., penkta
dieni — Brown Blvd, ir Richard Ave.

— Bažnyčios fondui aukojo: $4: S. 
Balčiūnas; $10: B. Pfikelevičiūtė; $20: 
B. Buzas, S. ir P. Katinai; $25: V. G. 
Dargis, J. Gurčinas, J. Mačionis. La
bai dėkojame mieliems aukotojams.

Uždaroms moterų rekolekci
joms prašom registruotis pas KL 
Kat. Moterų Dr-jos valdybos na
res iki šio mėn. pabaigos. Reko
lekcijos Įvyks gruodžio 13-15 d.; 
ves prel. V. Balčiūnas.

Jaunimo savaitgalis gražiai pra
ėjo; ir rengėjai ir jaunimas bu
vo patenkinti, nors kaikuriuose 
parengimuose galėjo gausiau da
lyvauti. Tikimės, kad viską apra
šys kas nors iš jaunimo plačiau.

-v-
Sol. Jono Vaznelio koncertas 

AV parapijos metiniam parengi
me lapkričio 16 d. buvo vienas 
retų Montrealio kultūriniame gy
venime Įvykių. Solistas Montrea
lyje dainavo pirmą kartą ir pub
likos buvo labai šiltai sutiktas. 
Programoje girdėjome lietuvių 
kompozitorių ir tarptautinių mu
zikos klasikų dainas bei arijas. 
Iš 6 kitataučių kūrinių tik vienas 
buvo padainuotas itališkai — vi
si atlikti lietuvių k. Tai dėmesio 
vertas pažymys ir kitiems so
listams.

Nuoširdžiu žodžiu solistą pri
statė publikai ir užbaigoj padė
kojo parap. kleb. Tėv. K. Pečkys, 
SJ. Solistą po koncerto viešai 
sveikino Lietuvos Operos sol. 
Elzbieta Kardelienė, pirmą kar
tą girdėjusi jį dainuojant. Solis
tė pareiškė, kad Vaznelis Lietu
vos operoj būtų ne tik geriausias 
“Sevilijos Kirpėjo” Don Basillio, 
kurio ariją čia atliko, bet ir pir
masis bosas kitose operose. Tai 
gražus įvertinimas jauno Čikagos 
lietuvių operos solisto iš Lietu
vos Operos primadonos.

NPM seserų namuose kiekvie
ną sekmadieni verda judrus mū
sų jaunųjų gyvenimas: tai Mari
jos Sambūrio susirinkimai, tai 
mažųjų valandėlės, o lapkričio 17 
d. prisidėjo ir jaunieji ateitinin
kai. Daug vaikučių ir paauglių 
susirenka, bet laukiama dar dau
giau. Vietos užteks visiems, tik 
tėvai prašomi atsiųsti savo vai
kučius Į bent vieną'iš tų grupių. 
Leiskime savo vaikams mielų se
selių globoj bent trumpą valan
dėlę praleisti lietuviškoj aplin
koj. A. Z.

Labai sėkmingas buvo pirmasis 
jaunųjų ateitininkų susirinki
mas. Patys jaunieji dalyvavo 
programoje su eilėraščiais, dai
nomis, žaidimais. Krykštavimui 
nebuvo galo. Gražu, kad sendrau
giai at-kai net iš Šv. Kazimiero 
parapijos suorganizavo kelius au
tomobilius ir atvežė jaunimą. Se
kantis jaunesniųjų ir jaunučių 
at-kų susirinkimas numatomas 
gruodžio 1 d., sekmadieni, pas se
seles. Būtų gražu, kad Montrea
lio kolonijos vaikų tėvai pajustų 
svarbą leisti savo vaikus į lietu
viškas organizacijas, kur tiek 
daug dėmesio ir meilės šiam išn
irimui skiria mūsų seselės. K.




