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Asmuo ar kapitalas? Sveikiname X Kanados Lietuvių Dienos
E. SUDIKAS

Kiekvienais metais spalio 15 d. yra skirta kooperacijai, ši 
tarptautinė kredito kooperatyvų diena š.m. bus minima 70 valsty
bių. Minėjimo šūkis: “Jūsų draugas reikale ir partneris progrese”.

Kredito kooperatyvų Idėja gimė Vokietijoje, kai 1849 m. F. 
W. Raiffeisen įsteigė pirmąjį kredito kooperatyvą Flammerdfelde, 
Bavarijoj. Nuo to laiko, pirmiausia Vokietijoj, o vėliau ir kituo
se kraštuose, kredito kooperatyvai smarkiai išsiplėtė. To nuosta
baus augimo pirežastis yra ir buvo ta pati: bendrai taupyti ir kitų 
santaupas skolinti paskolų reikalingiems nariams prieinamiausio- 
mis sąlygomis. Kredito kooperatyvų tikslas yra ne pelno siekimas, 
bet patarnavimas savo nariams ūkiškų planų įgyvendinime ir fi
nansinių sunkumų pašalinime. Kooperacijoj asmuo, o ne kapitalas 
vyrauja? štai kodėl kredito kooperatyve kiekvienas narys savo 
teisėmis yra lygus, nežiūrint kiek jis pinigų laiko kooperatyve ir 
kokias jis operacijas atlieka. Narių lygybė ūkines problemas 
sprendžiant, jų savigarbos, tarpusavėš pagalbos, pasitikėjimo, so
lidarumo ir bendradarbiavimo principai yra tie pažymiai, kurie 
išskiria kooperatyvus iš kitų kapitalistinių bendrovių tarpo.

★ ★ ★

Kredito kooperatyvai šiandieną patarnauja milijonams žmo
nių visame pasaulyje. Vien JAV šiandieną yra 21.500 kredito ko
operatyvų su daugiau kaip 14 milijonų narių.

Kanadoj pirmasis kredito kooperatyvas buvo įsteigtas 1900 m. 
Kvebeko prov., o 1906 jau buvo išleistas pirmasis Įstatymas, tvar
kąs kredito kooperatyvus, šiandieną Kanadoj yra 4650 kredito 
kooperatyvų su virš 3 milijonais narių. Vien Ontario prov. veikia 
1500 kredito kooperatyvų su apie virs pusės milijono narių.

Lietuviai Kanadoj kredito kooperatyvus, populiariai vadina
mus bankeliais, pradėjo steigti prieš dešimt metų ir jų dabar yra 
4: Toronte — “Parama” ir Prisikėlimo parapijos, Montrealy — 
“Litas” ir Hamiltone — “Talka”. Visi jie palaipsniui auga. Tas 
rodo, kad mūsų tautiečiai ekonomiškai yra jau gerai prasikūrę, 
pasitiki savo bankeliais ir stengiasi pinigines transakcijas atliki
nėti per juos. Garbė tokiems nariams, nes jie, remdami banke
lius, įgalina pastaruosius mokėti savo nariams - indėlininkams di
desnius procentus, negu kur kitur ir sukaupti pelno, kurio dalis 
visada yra skiriama lietuvybei išlaikyti. Uždirbti pinigai grįžta 
vėl lietuviams ir nepatenka. į privačių finansinių bendrovių 
kišenes.

★ * *
Nežiūrint į gerą lietuvių bankelių augimą, vis dar didelė dau

guma tautiečių laikosi nuošaliai nuo bankelių. Pvz. Hamiltonas. 
“Talkoj” šiuo metu yra 773 nariai, įskaitant ir nepilnamečius. 
Tai sudaro tik trečdalį kolonijos lietuvių, t.y. tik kas trečias ha- 
miltonietis priklauso “Talkai”, o kur dar du trečdaliai? Ar jie ne
turi pinigų laikyti bankelyje, ar jie neatlieka jokių piniginių ope
racijų, ar jie dar nepasitiki bankeliu ar yra tiesiog nerangūs sa
vo piniginiuose reikaluose? Man atrodo, kad tik paskutinis mo
tyvas svarstytinas. Jei taip, tai dėl to nerangumo patys nukenčia, 
nes laikydami pinigus kituose bankuose gauna mežesnes palūka
nas, duoda uždirbti kitataučiams ir neprisideda prie lietuvybės 
stiprinimo.

Tarptautinė kredito kooperatyvų diena yra proga kiekvienam 
pagalvoti, ar ne laikas mesti visas abejones ir įsijungti į tuos mi
lijonus narių, kurie dirba ir gauna naudą iš kredito kooperatyvų. 
Spalio mėnuo yra pats geriausias laikas perkelti santaupas iš ki
tų bankų į lietuvių bankelius, nes to mėnesio pabaigoj paprastai 
bankai priskaito palūkanas už indėlius. Tas sumas tuoj perkėlus 
į mūsų bankelius nebus nustota palūkanų.

Senas kooperacinis šūkis “vienybėje — galybė” buvo, yra ir 
bus teisingas bei aktualus.

IR VĖL RAUDONASIS FESTIVALIS!
J. G R I K I S Mūsų korespondentas Švedijoj

Hamiltone rengėjus, dalyvius ir svečius!
J

Ruošiamasi Kanados lietu vii; 
atstovy suvažiavimui

IX-sis pasaulio jaunimo festi
valis įvyks ateinančių metų vasa
rą Alžyre. Tokį nutarimą padarė 
Helsinkyje pošėdžiavą 58 kraštų 
jaunimo ir studentų organizaci
jų atstovai, kurie sudaro komu
nistų kontroliuojamą festivalio 
rengimo komitetą. Posėdį sukvie
tė paskutinio festivalio šeiminin
kai suomiai.

Tikrieji rengėjai — 
komunistai
Tikrieji festivalių rengėjai yra 

dvi komunistų vadovaujamos or
ganizacijos: Pasaulio demokrati
nio jaunimo federacija ir Tarp
tautinė studentų sąjunga, o visos 
kitos tėra tik jų “pakeleiviai”. 
Festivalių tikslas* taip pat labai 
aiškus: pasaulinio susitikimo pro
ga plačiau užmegzti tarptautinio 
komunizmo tikslą ir prisivilioti 
daugiau jaunimo. Pirmas toks 
festivalis įvyko Prahoje 1947 m., 
paskui iš eilės kitose komunistų 
valdomų kraštų sostinėse. Po 
Maskvos festivalio rengėjai galu
tinai Įsitikino, jog lazda turi du 
galus. Iš viso pasaulio atvykę jau
nuoliai nevisuomet pasirodydavo 
tokie patogūs, kaip to norėtų re
žimas. Todėl nuo 1959 m. sugal
vota festivalius rengti už komu
nistinės “stovyklos” ribų — neut
raliuose kraštuose. Tačiau nei 
Vienoje, nei 1962 m. Helsinkyje 
komunistų viltys nepasitvirtino. 
Ypač Helsinkyje jų laukė didelis 
nusivylimas, kai suomių jaunimo 
šalta ir priešiška laikysena, pade
dant aktyviai nekomunistų daly
viu mažumai, festivalį pavertė 
kaikuriais atvejais tiesiog anti
komunistine demonstracija. Mat, 
pradžioje linkę daugiau boikotuo

Pirmosios Kanados Lietuvių Dienos rengėjas — KLB Hamiltono apylinkės valdyba 1953 m. Iš 
kairės: K. Baronas vicepirm.; V. Subatnikaitė, narė; inž. J. Kšivickas, pirm.; J. Giedraitis — Šal
pos Fondo pirm.; stovi: J. Mikšys, švietimo vadovas; St. Dalius, sekr.; V. Antanaitis, ižd. Iš jų gy
vųjų tarpe nebėra J. Giedraičio.

Visuotinė santaryba iš arti
Visuotinės santarybos III sesi

jos darbai vyksta pilnu tempu. 
Pirmosios darbų savaitės pradžio
je buvo svarstomas schemos 
“Apie Bažnyčią? 7-sis skyrius, 
liečiąs antgamtinę mūsų paskir
tį ir vienybę su triumfuojančia 
Bažnyčia. Ta proga visa eilė san
tarybos tėvų pareiškė savo nuo
mones bei pastabas, čia Briuse- 
lio-Malines kard. L. Suenens, kal
bėdamas apie paskelbiiną palai
mintaisiais bei šventaisiais, pa
stebėjo, jog šioj srity reikia dau
giau universalumo: šventaisiais 
turį būti skelbiami visokios so
cialinės padėties ir visų tautų to 
verti asmenys. Tuo tarpu nuo 
VIII š. visų kanonizuotųjų 85% 

‘ priklausą vienuolijoms, o 90% 
visų kanonizuotųjų — 13-kai Eu
ropos tautų. Be to, pats kanoni
zacijos bylos procesas esąs labai 
lėtas — trankąs 50-80 m. ir daug 
kainuojąs.

NEPERTEMPTI 
MARIJOS KULTO

Baigus šį klausimą, tuoj 
pradėtas svarstyti tos pačios sche
mos 8 skyrius, kalbąs apie švč. 
Mariją. Quebec arkiv. M. Roy 
pradžioje paaiškino, kad švč. Ma
rija yra tampriai susijusi su vi
sos Bažnyčios gyvenimu, kuris 
yra šio susirinkimo svarstymų 
centre. Todėl Dievo Motinai ir 
yra skiriama vieta šioje schemo
je. Varšuvos kardinolas St. Wy- 
szynski pastebėjo, jog Marija tu
ri nepaprastai didelės reikšmės 
Bažnyčios gyvenime, todėl Lenki
jos vyskupai specialiu raštu pra
šę popiežių Paulių VI, kad šioje 
santarybojė Marija būtų iškilmin
gai paskelbta “Bažnyčios Moti
na”. Kiti kalbėtojai šia proga pa-

ti, vakariečiai staiga pakeitė tak
tiką ir savo dalyvavimu iš vidaus 
pradėjo keisti pradinį festivalio 
pobūdį. Nors iniciatyva ir nebu
vo visiškai išmušta iš komunistų 
rankos, visdėlto pradėta rimtai 
abejoti, ar verta išleisti milžiniš
kas sumas parengimui, kuris ne
atsiekė užbrėžto tikslo. Tas svyra
vimas Helsinkyje buvo toks dide
lis, kad, VIII-jam festivaliui pa
sibaigus, buvo labai abejojama, 
ar bebus jis toliau rengiamas. 
Kaikas spėliojo, jog sekantį kartą 
turės būti vėl pasirinktas grynai 
komunistų kotroliuojamas kraš
tas, būtent, Kuba. Pagaliau paaiš
kėjo, kad festivalis bus rengia- 

(Nukelta į 8 psl.)

buvo

Kanadoje: karalienė, sovietų profesorius,
KARALIENĖ ELZBIETA II su sa

vo vyru kunigaikščiu Pilypu atskrido 
i Charlottetown ir pradėjo savo vizitą. 
Ji lankysis Ontario ir Kvebeko provin
cijose. Labai rūpinamasi jos saugumu, 
ypač Kvebeke. Dar niekad nebuvo tam 
reikalui sutelkta tiek policijos ir kitų 
priemonių. Premjeras L. B. Pearson 
pareiškė: “Karalienės saugumas užtik
rintas.”

EKONOMISTAI MANO, kad atei
nantis dešimtmetis Kanadai bus ypač 
geras, nes kanadiečiai kaskart vis dau
giau pradeda kreipti dėmėsi Į ekono
minį augimą. Už 10 metų Kanada tu
rėsianti 24 mil. gyv. Užsieniečių in
vestuojamas kapitalas i Kanados pra
monę taip pat padidėsiąs.

ATVYKSTA JAPONIJOS prekybos 
delegacija iš 22 asmenų užmegzti glau
desnių ryšių su Kanada ir pa j ieškoti 
galimybių investuoti japonų kapitalui. 
Jų dėmesys krypsta į Kanados vaka
rus, kur dar yra daug neišnaudotų že
mės turtu.

SOVIETŲ EKONOMISTAS A. B. 
Nikolajev pakviestas Saskačevano uni
versiteto šiems mokslo metams dėstyti 
ekonomiką. Parlamente buvo iškeltas 
klausimas dėl profesoriaus pakvietimo, 
esą jis galis skleisti komunistinę pro
pagandą. Buvo atsakyta, kad studen
tai esą suaugę ir galį skirti tiesą nuo 
propagandos. Studentai irgi pasisakė 
už Nikolajevą.

KANADIEČIAI iki šiol buvo pir

mieji siųsti savo kariuomenę į Suezą, 
Kongą, Kipro salą ir kitas vietoves. 
Nors ta kariuomenė yra po JT vėlia
va, tačiau visa finansinė našta tenka 
Kanadai. Užsienių reik. min. P. Mar
tin pareiškė, kad Kanada negalės atei
tyje likti vienintele valstybe, kuri pir
moji šoktų į pagalbą JT krintančiam 
prestižui išlaikyti.

OLANDŲ ATEIVIUI E. Bergsma 
buvo atsakyta Kanados pilietybė, nes 
jis pareiškė esąs ateistas ir negalįs 
prisiekti Dievo vardu. Imigracijos mi
nisterija tą bylą svarsto ir siūlo E. 
Bergsmai kreiptis į augštesnį teismą.

FEDER. IR PROVINCIJŲ vyriau
sybių atstovų konferencija Įvyks Ota
voje spalio 29-30 d. Tarp kitų klausi-

ateistai...
mų bus svarstoma 200.000 Kanados 
indėnų problema. Beveik visi indėnai 
gyvena • vyriausybės išlaikomuose re
zervatuose.

SOVIETAI PAREIŠKĖ, jog pirk
tų daugiau prekių iš Kanados, jeigu 
gautų skolon ilgesniam laikui — iki 
15 m. Nei privatūs pirkliai, nei vyriau
sybė nėra linkę duoti kreditus ilges
niam laikui kaip 5 metams.

KIEKVIENA PARTIJA jieško gar
senybių, kad padidintų savo atstovų 
parlamente eiles. Liberalai parlamen
te turi garsų ledo rutulio žaidėją 
“Red” Kelly, o konservatoriai sekan- 
tiem rinkimam jau turi žinomą imty- 
ninką Whipper Billy Watson.

Specialus prane&toak iš Romos
stebėjo, kad visuotinė Bažnyčios 
santaryba turi pateikti tikrą ir 
pagrįstą Bažnyčios doktriną apie 
Mariją ir neprimesti visiems ko
kio nors privataus pamaldumo į 
Ją. Taip pat visa eilė santarybos 
tėvų pasiūlė, kad schemoje būtų 
išvengiama Marijai taikomų titu
lų, kaip “Tarpininkė” arba “Ko- 
atpirkėja”, nes jie sukelią daug 
neaiškumų. Iš viso, ginčytinus 
bei neaiškius dalykus geriau esą 
palikti laisvoms teologų diskusi
joms.

VYSKUPAI IR ATEIVIAI
Po to buvo pereita prie naujos 

temos: “Apie vyskupų ganytoji- 
nes pareigas Bažnyčioje”. Šios te
mos svarstymui buvo paskirtos 
trys dienos, todėl santarybos tė
vai turėjo laiko pasikeisti nuomo
nėmis iškeltais klausimais. Čia 
daugiau dėmesio sukėlė vyskupų 
kolegialumo problema. Iš tuo 
klausimu vykusių balsavimų pa
sirodė, kad 300 santarybos tėvų 
laikėsi skirtingos nuomonės, ta
čiau pastarųjų tik mažuma. Taip 
pat buvo skirtingų pasisakymų, 
liečiančių vienuolynus bei kitas 
institucijas, nepriklausančias vie
tos vyskupo valdžiai, bet tiesiog 
popiežiui. Iš vienos pusės buvo 
pabrėžtas reikalas ir vienuolynus 
įtraukti i vietos sielovadą, bet iš 
kitos pusės buvo pastebėta, kad 
vienuoliai, turį įstatus ir skirtin
gą tvarkymąsi bei atskirą vadovy
bę, negali būti traktuojami kaip 
vietos vyskupo valdžiai priklau
santys kunigai, čia reikalingas 
nuoširdus bendradarbiavimas iš 
abiejų pusių. Be to, daugelis kal
bėtojų pabrėžė, jog vyskupas tu
ri būti tėvas savo vyskupijoje: vi
sus suprasti, visiems būti pavyz

džiu ir su visais risti kalbą. Taip 
pat šia proga buvo paliestas ir 
emigrantų klausimas. Esą vietos 
vyskupai turėtų parodyti ypatin
gą dėmesį savo valdžios ribose 
esantiems imigrantams. Net pats 
konsistorinės kongregacijos sekr. 
kard. C. Confalonieri pasiūlė, kad 
būtų peržiūrėta ir pritaikyta da
bartinėms sąlygoms šv. Sosto 
konstitucija “Exsul Familia”, žo
džiu, santarybos tėvų buvo pakar
totinai pabrėžta, kad vyskupai vi
su tėvišku nuoširdumu bei rūpes
tingumu imtų dėmesin jų vysku
pijoje esančių imigrantų sielos 
reikalus.

VYSKUPŲ ATRANKA
Baigiant šiuo klausimu diskusi

jas, Valencijos (Ispanijoje) vys
kupas - pagalbininkas mons. R. 
Gonzales Moralejo pasiūlė, kad 
būtų aiškiai nustatyti principai ir 
nurodytos normos, kurių turėtų 
būti laikomasi skiriant naujus 
vyskupus. Esą, reikia aiškiai nu
statyti pozityvius bei negatyvius 
kriterijus, turinčius reikšmės 
kandidato į vyskupus parinkime, 
kaip jau esą panašiai nustatyta 
klebonų skyrime. Ypač esą rei
kalinga nustatyti, kas yra kompe
tentingas kandidato į vyskupus 
parinkime ir kokias tam tikslui 
turi priemones ir funkcijas apaš
tališkieji nuncijai.

Baigę pasisakyti dėl šios sche
mos, santarybos tėvai pradėjo 
svarstyti naują schemą “Apie 
ekumenizmą”, kurios pirmuosius 
tris skyrius jau buvo aptarę per
nykštėje sesijoje. V. D.

KLB krašto valdyba pirmaja
me savo posėdyje po vasaros atos
togų aptarė krašto tarybos suva
žiavimo programą ir kitus bėga- 

jmuosius reikalus.
J. Adomaitis padarė praneši

mą apie šalpą: Vasario 16 gimna
zijai pasiųsta* $1.167; Šalpos F. 
ižde yra $305. Kun. B. Liubinas, 
gimn. dir., raštu pranešė, kad jo 

i lankymosi metu š. Amerikoje 
i gauta aukų: JAV — $14.503, Ka- 
■ nadoje — $2.543. Gimnazijai rei- 
' kia $50.000,

Politinis komitetas pranešė, 
5 į kad yra paruoštas raštas Britani- 
I jos užs. reikalų ministeriui dėl 

britų susitarimo išlyginti pinigi
nius reikalus,. liečiančius okup. 
Lietuvą.

Kr. valdybos sekr. inž. Iz. Ma- 
liška pranešė apie pasitarimus 
pasaulio liet, jaunimo kongreso 
reikalu pas PLB pirm. J. Bačiū- 
ną.

Pirm. dr. P. Lukoševičius pa
informavo apie KLB kr. tarybos 
sesiją, kuri įvyks Delhi, Ont. lap
kričio pabaigoje. Svarbiu dieno
tvarkės punktu bus simpoziumas 
jaunimo klausimu. Rūpinamasi, 
kad pats jaunamas jame pasireikš-' 
tų. Simpoziumas vyks vadovau
jant KLB Kultūros Fondui su 
jaunimo sekcija.

1967 m. pasaulinės parodos 
Montrealyje klausimas darosi vis 
aktualesnis. Jau ir parodos vado
vybė susirūpinusi etninių grupių 
dalyvavimu. Tam tikslui KLB 
kr. v-ba išrinko komitetui orga
nizuoti (su seimelio prezidiumo

Savaitės įvykiai
LAISVĖS DEMONSTRACIJOS ĮVYKO ŠIAURINĖJE AIRI

JOJE, KURI TEBĖRA VALDOMA BRITANIJOS. Karalienei 
Elzbietai II su savo vyru viešint Kanadoj ir vyriausybei belau
kiant parlamento rinkimų, tūkstantinės minios airių, nešdami 
uždraustą neprikl. Airijos vėliavą, šaukė: “laisvės!” Demonst
racijos ir net riaušės truko kelias dienas. Britanijos vyriausy
bė kasmet šiaur. Airijai skiria $85 mil. pašalpos, bet tai res-
publikininkų sąjūdžio nė kieki 
nenuramino.
Iškastu slaptu tuneliu iš R. 

Berlyno į vakarus pabėgo 57 vo
kiečiai. Tunelis buvo iškastas iš 
vieno namo pogrindžio į kitą na
rna V. Berlvne.c. e'

N. Chruščiovas nepraleidžia 
progos šelpti ginklais tuos, ku
rie ardo taiką ir kelia karus. Jis 
siunčia ginklus: Indonezijos prez. 
Sukarno. kuris puola mažą ir jau
ną valstybėlę Maleziją; Kipro sa
lai, kur JT deda visas pastangas 
to karo išvengti ir kur jau yra 
pasiųsti JT įvairių tautų kariuo
menės būriai kruviniems susirė
mimams sustabdyti.

Susitarė V. Vokietija su R. Vo
kietija dėl lankymosi giminių 

R. Vokietijoj. Daugiau kaip 800*. 

paskirtais asmenimis) parodos ko
mitetą. Išrinkti pirm. dr. P. Lu
koševičius, prof. dr. V. Pavilanis 
ir red. J. Kardelis.

Aptarta ir Xoji Kanados Lie
tuvių Diena Hamiltone. KLB kr. 
v-bai atstovauti išrinkti A. Norke- 
liūnas ir J. Kardelis.

Išrinkta laikinė 
VLIKo vaidyba

1964 m. spalio 3 Niujorke su
sirinko pirmojo posėdžio apsijun
gusio VLIKo taryba, kuriai pir
mininkavo amžiumi vyriausias 
narys K. Bielinis. Posėdį pradėjo 
VLIKo pirmininko p.e. J. Audė
nas. Taryba išrinko laikinę VLI 
Ko valdybą: K. Bielinis. J: Audė
nas ir V. Vaitiekūnas. Ji sukvies 
VLIKo šeimą ir atliks visus eina
muosius VLIKo reikalus. Nuola
tinė VLIKo valdyba bus išrinkta 
kitame tarybos posėdyje, kurį su
kvies šio tarybos posėdžio pirm. 
K. Bielinis, kai VLIKo seimas 
bus priėmęs statutą. Apsijungu
sio VLIKo seimas susirinks sesi
jos lapkričio 28-29 d. Niujorke.

Taryba išrinko statutui paruoš
ti komisiją: V. Banelį, S. Lūšį, 
B. Nemicką, K. Siliūną ir V. Vai
tiekūną; deklaracijai “Visiems 
lietuviams” suredaguoti: B. Bie- 
liuką, J. Brazaitį ir S. Lūšį. Pir
mame VLIKo tarybos posėdyje 
pasireiškusi darnaus vieningumo 
dvasia viltingai nuteikia ateičiai.

E.

000 berlyniečių galės metų lai
kotarpyje 4 kartus lankytis ry
tuose. Deja, niekas negaus leidi
mo vvkti i vakarus, v

Nutraukta sovietinių šnipų by
la, ir jie laisvai išvažiuoja į sa

vo tėvynę. Tai Sokolovas ir jo 
žmona Balstsch, kurie buvo su
gauti bešnipinėjant ir pasodinti į 
kalėjimą. Prasidėjęs jų teismas 
buvo staiga “saugumo sumeti
mais” JAV vyriausybės sustabdy
tas. šnipai neturėjo diplomatinio 
korpuso narių teisių, ir turėjo bū
ti nubausti. Suimti dar du šnipai 
— Butenko ir Ivanov. Ar ir jie 
bus paleisti?

Indijoj, griuvus vienai užtvan
kai prie Macherla miesto, van

dens banga ligi 10 pėdų augščio 
pridarė didelių nuostolių, žuvo 
apie 100 žmonių.

Atlanto naujasis gen. sekr. ita
las M. Brosio buvo atvykęs Kana- 
don trim dienom tartis su vyriau
sybės nariais.

Etiopijos karalius H. Selassie 
lankėsi Rumunijoje, kur išbuvo 
tris dienas, ir Jugoslavijoje pas 
Tito, kuris ji ir kvietė.

Graikijos karalienei — motinai 
Frederikai buvo pasiūlyta pensi
ja $1.000.000 su sąlyga, kad ji iš
važiuotų iš Graikijos ir nesimai- 
šytų į politiką. Karalienė pasiū
lymo nepriėmė.

Ispanija reikalauja Britaniją 
grąžinti Gibraltarą. Klausimas 

iškeltas JT kolonizmo komitete. 
Britanija protestuoja ir siūlo at
siklausti vietos gyventojų.

Prancūzija žada padėti Argen
tinai, Brazilijai ir Ispanijai Įsi

taisyti atomines jėgaines.
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Lietuviškas kryžius Vokietijoje
Memmingeno lietuvių skautų 

“Kęstučio” draugovė, su žinia ir 
pritarimu P L B Memmingeno 
apyl. valdybos, stato lietuvišką 
kryžių — koplytėlę pabaltiečių 
gyvenvietėje — “Baltensiedlun- 
gen”. Vokiečių valdžia pastatė 
Memmingene prieš 13 m. pabal- 
tiečiams ištisą miesto dalį, kad 
estus, lietuvius, latvius galėtų iš
kelti iš senų karo metu subom
barduotų buvusio karo aerodro
mo namų.

Memmingeno lietuvių kolonija 
yra šiuo metu pati gausiausia gy
ventojų skaičiumi Vokietijoje. 
Čia gyvena arti 300 lietuvių: se
nelių, ligonių ir ypač paskutinių 
laiku priaugo daug lietuviško 
jaunimo. Veikia lietuviška vargo 
mokykla, taut, šokių grupė, vad. 
A. Grinienės, skautų organizaci
ja, “Kęstučio” draugovė ir nese
niai dar egzistavęs “Darnos” cho
ras, vad. muz. M. Budriūno. 
Memmingeno lietuviai, norėda
mi atsidėkoti vokiečių vadovy
bei už pastatytus, butus pabėgė

liams ir pastatyti šiame istorinia
me-mieste savo tautos religinį, 
tautinį, kultūrinį paminklą, nuta
rė kreiptis į viso pasaulio geros 
valios lietuvius prašydami aukų, 
nes vien savo jėgomis nepajėgtų.

Miesto burmistras mūsų suma
nymui mielai pritarė ir sutiko 
duoti leidimą statyti kryžių, ku
ris, kaip jis kad minėjo, bus taip 
pat gražus miesto papuošalas — 
savotiška lietuvių dovana. Kemp- 
teno miesto valdžia sutiko duoti 
prašytą žemės sklypą šiam rei
kalui. Kryžius bus pastatytas lie
tuvių gyvenvietės pusėje, prie 
pat pagrindinio kelio, važiuojant 
Miuncheno link. Taigi, jis bus 
matomas labai daugelio prava
žiuojančių.

Iniciatoriai tikisi, kad tautie
čiai parems šį sumanymą auko
mis ir prašo jas siųsti šiuo adre
su: Bayerisches Staatsbank, Me
mmingen, 894 Memmingen, Kon
to Nr. 1071; A. Lit. K. W. Ger
many. B. Č.

Rikiuokimės Tautos Fondui
Lietuvos išlaisvinimui Tautos 

Fondo valdyba jau prieš keletą 
mėnesių yra pasiuntusi geros va
lios lietuviams prašymus su tai
syklėmis sutikti būti Tautos Fon
do įgaliotiniais ir organizuoti pa
stovių rėmėjų būrelius, kurių na
riai sutiktų ir įsipareigotų mokė
ti kasmet T. Fondui.

Reikia manyti, kad įgaliotiniai 
jau turi suorganizavę nemažai bū
relių, o taip pat ir surinktų aukų.

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto metinio suvažiavimo proga 
labai būtų svarbu, kad Tautos 
Fondo atstovybės bei visi įgalio
tiniai greičiau siųstų surinktas

aukas Tautos Fondui ir kad bū
tų galima paskelbti spaudoje ir 
įrašyti į Fondo metinę apyskai
tą, kuri bus pateikta metiniam su
važiavimui.

Įgaliotiniai, kurie dar nesuor- 
ganizavo būrelių, prašomi pasku
bėti, o pinigus, nors ir dalį, siųsti 
T. Fondui. ,

Taip pat atskiri asmenys bei 
organizacijos nuoširdžiai prašomi 
siųsti savo aukas: Lithuanian 
National Fund (prel. J. Balkūno 
adresu) 64-14 56 Rd., Maspeth, 
N.Y. 11378, U£A. «
' Už bendradarbiavimą nuošir
džiai dėkingas —

Prel. J. Balkonas

Garsieji
pasaulio

Nuo 1810 m.šulmeisteriš gyve
no savo nuosavybėje, Elzase. Jo 
pasitraukimo iš aktyvios tarnybos 
pareikalavo Austrijos karalius 
Pranas I, išleisdamas už Napoleo
no savo dukterį Mariją Luizę.

Kai 1814 m. sąjungininkai lai
mėjo Leipcigo mūšį, austrai įsi
veržė į Elzasą, kur jie artilerijos 
ugnimi specialiai sunaikino šul- 
meisterio namus.

Napoleonui grįžus iš Elbos sa
los, šulmeisteris vėl stojo jo tar
nybon. Tik dabar jam nebe taip 
gerai sekėsi. Napoleonui išvykus 
į Belgiją — Waterloo kovoti su 
sąjungininkais, šulmeisteris Pa
ryžiuje buvo suimtas kaip šnipas. 
Jam pavyko išsipirkti stambia pi
nigų suma. Tas pakirto jo finan
sus.. Vėliau įvairios spekuliacijos 
keliu mėgino savo finansus patai
syti, bet jam nebesisekė. Nustojo 
beveik viso savo turto. Nors liko 
neturtingas, bet nebuvo nelaimin
gas. Jį, kaip gerą kaimyną, mylė
jo elzasiečiai.

ŠNIPŲ KARALIUS 
ŠTYBERIS

W. štyberis laikomas šnipų ka
ralium. Jis buvo ne tik šnipas* bet 
ir jų vadovas — špionažo virši
ninkas.

Vilhelmas štyberis gimė 1818 
m. gegužės 3 d. Merseburgo mies
te, 25 km į vakarus nuo Leip
cigo. Jo tėvas buvo eilinis valsty
bės tarnautojas. Netrukus jis bu
vo perkeltas tarnybai į Berlyną, 
kur jis persikėlė su savo šeima. 
Berlyne Vilhelmas lankė liutero
nų mokyklą, kurioje iš mažens 
buvo ruošiami liuteronų pasto
riai. Jis pastorium netapo, bet vė
liau baigė teisės mokslus ir vertė
si advokatūra.

Tais laikais Europoje vyko Įvai
rios revoliucijos, kurios stengėsi 
pakeisti atskirų valstybių valdy
mo forma. Toms revoliucijoms to
ną davė K. Markso mokslas, o jas 
vykdė įvairūs jo sekėjai: socialis
tai. liberalai, radikalai.

štyberis tokiose aplinkybėse 
galėjo turėti abipusio populiaru
mo. Jis pranešdavo policijai apie 
visokius marksistų veiksmus, o 
teisme nemokamai gindavo suim
tuosius marksistus. Kartą jis lai
mėjo didelę bylą, gindamas radi-

GEDIMINAS GALVA

Vatikano santarybos posūkiai
Šio amžiaus praslinkusių de

šimtmečių didieji įvykiai atsidau
žė ir į Vatikaną. Ateizmas, dia
lektinis materializmas tapo ko
munistinio sąjūdžio kampiniu ak
meniu. Sovietai ir naujosios liau
dies respublikos jėga bandė už
gniaužti religinį tikėjimą. Lenki
joje Katalikų Bažnyčia naudoja
si kaikuriomis teisėmis, tačiau 
vyriausybės spaudimas ir ten ją 
pasiekia. Matomosios Bažnyčios 
ženklai pažeidžiami. Tikintieji 
persekiojami. Jie verčiami pasi
rinkti naujas priemones savo ti
kėjimui išlaikyti. Ateistinė pro
paganda kaiko pasiekė, nors so
vietuose reiškiamas nusivylimas 
dėl jos išdavų.

Vakarų pasaulyje yra daugelis 
ženklų, kurie kelia susirūpinimą. 
Technikos išugdytosios masės ne- 
visur randa sąlytį su Bažnyčia. 
P. Amerikoj iškyla aštrūs tikėji
mo atšalimo klausimai, kurie da
limi susieti su tenykštėmis socia
linėmis negerovėmis. Afrikos ko
lonijų pasiskelbimas nepriklauso
momis valstybėmis Vatikanui at
nešė naujos veiklos galimybes, 
tačiau lydimas didelių rūpesčių.

Šie ir kiti klausimai skatino 
Joną XXIII sukviesti II Vatikano 
santarybą. Kurijos kaikuriuos at
stovus gąsdino ne tik organizaci
nis, bet ir studijinis pasiruoši
mas. Jonas XXIII, lyg nujausda
mas artėjančią mirtį, paskubomis 
sukvietė suvažiavimo pirmąją pil
natį, kuri padėjo pagrindus atei
čiai. Jei jo įpėdinis ir nepalan
kus būtų buvęs didiesiems užmo
jams, sunku besustabdyti įsibė
gėjimą.

Smūgiai raudonajam 
konservatizmui
P a s t a r ajame dešimtmetyje 

įvairiose stovyklose pradėta 
svarstyti reformų klausimas. Ne
atsiliko nė komunizmas, nes jo 
sukurtas valstybės kapitalizmas 
ėmė sutrikti. Stalino mirtis pagel
bėjo suversti kaltę vienvaldystei, 
tačiau neatsisakyta komunistinių 
“dogmų”. N. S. Chruščiovas, pa
siekęs pirmtakūno valdžios, ban
dė tęsti jo sukurtą vidaus san
tvarką, ją lopyti, bet ir labai at
sargiai daryti kaikurių nuolaidų 
valdomiesiems. Jis nesuteikė di
desnių laisvių, bet tik žadėjo tik
roviškesnį gerovės siekimą, as
mens saugumo sustiprinimą ir 
bandymą žmoguje žmogaus j ieš
koti. Jis neatsisakė smerkiamos 
vienvaldystės ideologinių pradų, 
puoselėjo rusiškąją veržlą, ban
dė išlaikyti savo rankose vadova-

ŠNIPAI
J. VAIČELIŪNAS

kalus. Tas jį taip išgarsino, kad 
1845-50 m. jis turėjo per 3.000 
klientu.

Palaikydamas gerus ryšius su 
revoliucininkais, jis geriau galė
jo pažinti jų pasaulį ir tuo pačiu 
padėti savo kraštui — karaliui, 
kuris revoliucijos metu savo kraš
tą valdė iš Potsdamo. Netrukus 
Štyberis buvo paskirtas policijos 
laikraščio redaktorium, o vėliau 
— policijos įgaliotiniu. Tos parei
gos jam patiko.

1851 m. jis nuvyko į Londoną, 
į pasaulinę parodą, bet iš tikrųjų 
jis tenai sekė pabėgusį Marksą* ir 
jo šalininkus. Iš Londono jis atvy
ko į Paryžių, čia jis pavaizdavo 
pabėgėlį ir susidraugavo su socia
listais, gaudamas iš jų reikalingų 
radikalų sąrašus. Netrukus Vokie
tijoje prasidėjo radikalų suėmi
mai. Daug radikalų pabėgo į už
sienį, ypač į JAV, kur jų kaiku- 
rie pasireiškė JAV civiliniame ka
re 1863 m. Svarbesnieji jų buvo: 
Schurtz, Jacobi, Siegel.

1848 m. revoliucijos dar labiau 
sustiprino valdovų absoliutizmą. 
Prancūzija, kuri tais metais tapo 
respublika, 1852 m. vėl tapo im
perija su Napoleonu III priešaky
je. Imperatoriai ir karaliai neap
kenčia socialistų. Ir Napoleonas
III persekiojo socialistus, ypač 
svetimtaučius. Dabar štyberis 
ypatingai atkreipė akis i sugrįž
tančius į Vokietiją socialistus, ku
rių, žinoma, sugrįžo tik dalis.

Dirbdamas kartu su policija, 
štyberis išleido knygą, kurioje 
pavaizduota kova su marksizmu. 
Toje knygoje taip pat buvo įdė
tas Vokietijos žymiųjų socialistų 
sąrašas, kad juo galėtų pasinau
doti Vokietijos ir kitų kraštų sau
gumo pareigūnai.

štyberis, dirbdamas policijos 
tarnyboje, galėjo stiprinti kara
liaus sostą, bet ne jo mintis. 1857 
m. karalius Fridrichas Wilhelmas
IV susirgo psichine liga. Prūsijos 
karaliaus sostą, kaip regentas, už
ėmė jo brolis Wilhelmas I. Pasta
rasis štyberį pašalino iš tarnybos, 
nes manė, kad, jei karalius buvo 
nepilno proto, tai tokio pat pro
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vimą užsienio kompartijoms ir 
ėmė jieškoti sąlyčio su socialis
tais, kurie jau daugelyje kraštų 
atsisakė kaikurių marksistinių 
pradų ir ateizmo/

Vadinamuose komunistiniuose 
kraštuose iškilo naujas veiksnys 
— slopintas tautiškumas, kuris 
pamažu nusmelkia gyvenime sun
kiai įvykdomas komunistines 
dogmas. Kova dėl tautinės laisvės 
iškelia ir tikėjimo laisvę. Ne pri- 
puolamumas, kad tautinis ko
munistas Wl. Gomulka nenoro
mis pakenčia Katalikų Bažnyčią, 
o P. Togliatti, italų kompartijos 
buvęs vadas, prabyla apie ateiz
mo beprasmiškumą. Sovietai ka
ro metu ortodoksų Bažnyčiai su
teikė tam tikrų teisių siekdami 
sujungti jėgas priešui sunaikinti. 
Šiuo metu vadinamas komunisti
nis pasaulis, pergyvendamas tar
pusavio nesutarimus, nejučiomis 
verčia kiekvieną kraštą remtis 
savo jėgomis, savo žmonėmis, ku
rie reikalauja ne tik duonos, bet 
ir laisvės, šiuos posūkius galima 
vadinti mostais į dešinę ir atgrę- 
žimu nugarų konservatyviam 
komunizmui.

Ganytojas Jonas XXIII, netur
tingos kilmės, gilaus proto ir ne
mažos nuojautos, šaukdamas II 
Vatikano santaryba ne dogmoms 
svarstyti, nors ir jos netiesiogiai 
paliečiamos, bet Katalikų Bažny
čios veiklai atnaujinti, turėjo gal
voje eilinį tikintį, siekdamas pa
dėti skurstantiems dvasiškai ir 
medžiagiškai, kuriuos komunistai 
masina gerovės pažadais.

Abu kovojantieji sparnai už
tinka didelių kliūčių konservato

riams palaužti, kurie nori gyventi 
lopomu įsibėgėjimu.

Konservatoriai Vatikane
Vatikano santarybos metu iški

lo Pijui IX priskiriami žodžiai: 
“Santaryboj esama trijų tarps
nių: velnio, kuris siekia viską su
griauti, žmonių, kurie bando 
daug ką sujaukti ir šventosios 
Dvasios, kuri apšviečia žmonių 
protus.” Vatikano konservatoriai 
tikrą ar tariamą posakį bando ir 
šiam suvažiavimui pritaikyti. Pir
moje santarybos sesijoje 1962 
m. rudenį laisvas vyskupų pasi
sakymas, nesutarimas dėl kuri
jos vaidmens ir šiuo metu svars
tomas vyskupų tarybos — Vatika
no senato sukūrimas konservato
rių buvo palydėtas piktu žodžiu.

Pirmoji sesija buvo pradėta 
lengvais klausimais. Praėjusioje 
sesijoje beveik vienbalsiai nutar
ta liturgijos reforma ir dalinis 
lotynų kalbos atsisakymas. Tau
tinės kalbos platesnis naudoji
mas liečia ir mus. šioje vietoje 
aš tenoriu paklausti; ar mes esa
me tinkamai pasiruošę lotynų 
kalbą pakeisti lietuvių kalba lei
džiamose ribose ir jai išlaikyti 
pvz. JAV lietuvių bažnyčiose? Ar 
mums nepravartu likti lotynų 
kalbos šalininkais?

Antrosios sesijos metu iškilo 
vyskupų tarybos klausimas. Jis 
liečia ne tik kurijos kompetenci
ją, bet turi tam tikrą sąlytį ir su 
popiežiaus neklaidingumu, kuris 
buvo paskelbtas I Vatikano san- 
taryboje. Išsiaiškinta betgi, kad 
tai suderinami dalykai.

POLITINĖ IR ŪKINĖ EUROPA
J. LANSKORONSKIS 

Mūsų bendradarbis Paryžiuje

Jie sako...
Z

Ernest Hemingway: “Kaikurie žmonės, išgirdę garsą, 
pradeda galvoti, jog jie jį išrado.”

N. Chruščiovas: “Praėjo tie laikai, kada vyras išėjęs 
į darbą nežinojo, ar jis bepamatys savo žmoną ir vaikus ... 
Aš gaunu begales laiškų, kurie giria dabartinę santvarką. 
Galia, kad Stalinas nemirė 10 metų anksčiau. Žmonės įver
tins mūsų darbą pagal tai, kiek jie duonos ir mėsos gaus, 
kokiais drabužiais apsirengs, kiek jie laisvo laiko turės ... 
Socializmas visų tų dalykų parūpins daugiau, negu kapi
talizmas.”

F. W. Bender: “Nevienas pesimistas tokiu pasidarė tik 
todėl, kad finansavo optimistą.”

Jaunas rusų potas, kalbėdamas apie Jevtušenko: “Jis 
yra kaip Kolumbas. Jis plaukia ten, kur kiti nė nesvajoja 
ir tada visi pradeda jį sekti. Jevtušenko laivas šiuo metu 
priverstas pasilikti uoste ir niekas nežino, kada jis galės vėl 
išplaukti... Bet mes žinome, kad žemė yra apvali...”

B. Vaughan: “Galbūt mes perdaug rūpinamės, kad au
tomatinės mašinos atims mūsų darbus. Juk kai tik judėjimas 
gatvėse padidėja, tuoj išjungiamos šviesos ir viduryje gatvės 
pastatomas policininkas.”

“The National Observer”: “šiandien yra išrasta tiek 
daug naujų dalykų, kurie lengvina darbą ir taupo laiką, kad 
žmogus privalo dirbti visą amžių, kol juos įsigyja.”

A. Baronas: “Nesidomėti beisbolu, kuriuo domisi mus 
priglaudusio krašto apie 120 mil. gyventojų, būtų priešinga 
rašytojo paskirčiai.”

Dr. J. Adomavičius, “Draugo” sveikatos skyriaus redak
torius: “Ko ūkininkas nežino, to jis ir netrokšta, pvz. kara
liškų pietų.” ... “Reikia kuo greičiau, kuo gausiau pilnai 
sveikų žmonių išsiauginti ir jiems — tik tokiems — visas 
atsakingas vietas pavesti.” V. K.

to turėjo būti ir jo pareigūnas. 
Štyberis kurį laiką dirbo kaip ad
vokatas.

1858-63 m. štyberis dirbo Rusi
joje, organizuodamas to krašto 
saugumą — Ochranką. Jis ir Ru
sijoje dirbdamas savo žiniomis 
tarnavo savo kraštui.

Draugystė su Bismarku
Štyberio valstybinė karjera vėl 

sušvito 1863 m., kai Prūsija pra
dėjo ruoštis karams. Vieną dieną 
jis buvo pristatytas kancleriui 
Bismarkui. Jį pristatė “Nord- 
deutsche Allgemeine Zeitung” 
laikraščio įkūrėjas ir leidėjas 
Brass. Bismarkas su štyberiu 
greitai susidraugavo. Po laimėto 
karo su Danija, Prūsija ruošėsi 
karan su Austrija. Reikėjo ištirti 
Austrijos pasiruošimą kariauti. 
Bismarkas paprašė štyberį suor
ganizuoti Austrijos kariuomenės 
žvalgymą, kiek ji yra pasiruošusi 
karui. Jis pasakė Bismarkui, kad 
tą darbą jis attiksiąs vienas. Pasi
kinkęs arkliuką ir į vežimą įsidė
jęs religinių statulėlių, paveikslų 
ir panašių dalykų, išvyko į Austri
ją. Jis nieku nepasitikėjo, bet 
pats stengėsi viską sužinoti, iš
žvalgyti, kad tos žinios būtų nau
dingos Prūsijos kariuomenės or
ganizatoriui ir vadui gen. Molt- 
kei.

1866 m. Prūsija laimėjo karą 
su Austrija. Tai pasiekta ne tik 
gera Prūsijos kariuomenės orga
nizacija bei vadovybe, bet ir ge
rais žvalgybos duomenimis, ku
riuos pristatė štyberis. Jis tas ži
nias — žvalgybos duomenis Molt- 
kei įteikė per Bismarką. Bismar
kas, susitaręs su Moltke, sudarė 
nedidelį žvalgybos dalinį — sky
rių prie kariuomenės lauko šta
bo. Tam skyriui vadovavo štybe
ris. štabo karininkai nebuvo pa
tenkinti štyberiu. Jie jo net ne
priėmė į karininkų valgyklą. Ta
da Bismarkas papietavo su Štybe
riu ir tuo parodė jo vertę. Taip 
pat Bismarkas priminė Moltkei, 
kad štyberį pristatytų apdovano
jimui už atliktą darbą, štyberis 
buvo apdovanotas medaliu. Vė
liau jis buvo paskirtas Moravijos 
sostinės Bmo gubernatorium.

(Bus daugiau)

Nesutariant kur ir iki kokio 
laipsnio dabartinėse sąlygose po
litinė vienybė gali būti įvykdy
ta, mėginama pabrėžti bendros 
užsienio politikos reikalingumą. 
Be abejonės visi pageidauja, kad 
europiečiai turėtų bendrą politi
ką, ypač komunistinio bloko, 
“trečiojo pasaulio,, ir JAV atžvil
giu. Atlantinė draugystė įsivaiz- 
duotina drauge su vieninga ir 
sutelkta Europa, “šešių” Europa, 
nors ir apima buv. didžiąsias ga
lybes — VokieĮUą, Prancūziją ir 
Italiją — nėra ir nebus tikra Eu
ropa (Erhardas pvz. teigia, kad 
Europa be Britanijos yra tik “at
lauža”). '

Visi brangina suverenumą
Užsienio politikos dalykuose 

ne vien Prancūzija, bet ir daug 
kitų valstybių nėra linkusios at
sisakyti nuo esminio suverenu
mo. Užsienio politikos srityje 
tautos visiškai teisėtai, ar mano
si teisėtai, turi savo problemas. 
Kas drįs pvz. papeikti Vokietiją, 
kad ji savo teritorijos apjungi
mą laiko savo politikos svarbiau
sia* ir pirmąja problema? Arba 
ar galima prikaišiot Britanijai, i 
kad ji savo santykius su Com- 
monwealthu laiko svarbesniais 
nei su Europa? Ar galima prikai
šiot Prancūzijai, kad ji dabarti
nėj Indokinijoj, kuri buvo jos 
“kolonija”, stengiasi išsaugoti 
bent savo kultūrinę įtaką ir ve
da priešingą JAV politiką? (JAV 
politika tose srityse panaši į 
Prancūzijos politiką, kai ši dar 
netaip seniai kariavo už tų kolo
nijų išlaikymą.) Praplečiant bend
ros užsienių politikos problemą 
į Atlanto S-gos rėmus, ar gali
ma kietai kaltinti JAV, kai jos 
į Kubos “dyglį”, savo artimą kai
myną, žiūri kitokios kritikos aki
mis, negu daugis europiečių? 
Taigi, manyti, kad vien “bend
ruomeninėmis institucijomis” ar 
“Valstybių Europos” sąjungos 
pagalba pavyktų suliedinti į vie
ną monolitinį liejinį bendrą už
sieninę laisvųjų kraštų politiką 
yra iliuzija. Visokios aimanos dėl 
tariamo “laisvojo pasaulio” su
skilimo yra bergždžios, lygiai 
kaip yra tuščios kurio nors solis
to pastangos diktuoti Europai jos 
užsienio politikos liniją arba kal
bėti tos Europos vardu, kol jos 
nėra.

Dėl tų įvairių priežasčių poli
tiniam Europos jungimuisi atsi
dūrus akligatyyje, protai subruz
do, kiek sumišo ir pasimetė įvai
riose priešybėse ... Prasidėjo

šnibždėjimas, kad tas Europos 
jungimasis iš viso yra sukompro
mituotas, kad ir Ekonominei Eu
ropos Bendruomenei ateisiąs ga
las ...

Nepagrįsti nusiteikimai
Ankstyvesni įvykiai ir dabarti

niai pakankamai įrodė, kad eko
nominė bendruomenė gali egzis
tuoti ir išsilaikyti ir be politinės 
kepurės. Pirmiausiai įsisteigusi 
Belgijos-Liuksenburgo ekonomi
nė unija, o kiek vėliau ir visas 
Beneliuksas (Belgija - Olandija - 
Liuksenburgas) išaugo, toms tau
toms net. negalvojant susirišti 
stangresniais politinio pobūdžio 
saitais. Anglies ir plieno bend
ruomenei, vėliau įsisteigusiai 
ekonominei bendruomenei, ne
paisant rimtų kaikurių dar ne
išspręstų sunkumų, pavyko su
kurti plačią Bendrąją Rinką, ku
rios niekas, rimtai galvodamas, 
nepanorėtų ir gal nebeįstengtų 
suardyti.

Ekonominiame Europos gyve
nime įsigalėjo nauja vargu bepa- 
keičiama, situacija, kuri ir atei
ty išliks, nežiūrint ar E.E.B. bus 
ar nebus pridengta kurio nors 
pavidalo antautiniu autoritetu. 
Tų bendruomenių steigėjai gal
vojo ir pranašavo, kad ekonomiš
kai apsijungus Europai kelio at
gal nebebus ir po to neišvengia
mai seks politinis apsijungimas. 
Politinė ir ekonominė bendruo
menė, tiesą pasakius, Ekonomi
nės Europos priešpastatymas po
litinei Europai nėra tikslus, bent 
jau nevisai tikslus. Ekonominė 
bendruomenė jau yra kartu ir po
litinė bendruomenė, kuri vykdo 
savo galią tik tam tikrose srity
se. EB, pagal Romos sutartį veik
dama, primeta savo nariams eko
nominę, žemės ūkio, kartais 
bendrą socialinę politiką, dažnais 
atvejais “šešių” vardu ji veda 
derybas su užeuropiniu pasauliu. 
Visa tai jau yra bendros europi
nės politikos praktikavimas. Tai
gi, negalima tvirtinti kad nieko 
nepadaryta Europos politinio ap
jungimo kelyje. Per mažiau kaip 
20 metų padaryta pažanga, kai
kurių akimis, yra stačiai nuosta
bi. Tuoj po karo kas galėjo tikė
ti, kad šiandien tūkstančiai eu- 
ropečių pareigūnų gris bendros 
ekonominės politikos kelius kraš
tų, kurie dar taip neseniai buvo 
užimti žiauria savižudyste.

Jau egzistuojančios politinės 
Europos branduolį reikia stiprin
ti tiek Europos sudėties prasme 
(Europa “šešių” nėra nei tikra

Maltos salų grupė Viduržemio jūroje, tarp Sicilijos ir Libijos, rug
sėjo 21 d. gavo nepriklausomybę. Salose, kurių bendras plotas 
vos 122 kv. mylios, gyvena 330.000 žmonių.

Naujosios valstybės V. ZALATORIUS

Mažytė Malta nepriklausoma
Buvusi anglų tvirtovė Vidurže

mio jūroje, Maltos sala, vidur
naktį iš rugsėjo 20-tos į 21-mą 
gavo nepriklausomybę. Tai 25-to- 
ji anglų kolonija po II pasaulinio 
karo įžengusi į laisvųjų tautų 
tarpą.

Maltos, Komino ir Gožos salo
se gyvena 330.000 .gyy., kurių 
dauguma katalikai. Prieš nepri
klausomybę gaunant, sunkiausios 
derybos vyko dėl Bažnyčios įta
kos naujoje valstybėje. Gyvento
jų mažumai atstovaujanti darbie- 
čių partija būtinai norėjo suma
žinti ir suvaržyti katalikybės 
vaidmenį šiose salose. Tačiau ar- 
kiv. dr. M. Gonzi su savo tikin
čiaisiais išėjo laimėtoju.

“Maltiečių tikėjimas yra Ro
mos katalikų apaštališkasis tikė
jimas”, skelbia naujosios valsty
bės konstitucija, kurią remia iš 
tautininkų sudaryta vyriausybė 
su B. Olivier priešakyje. Kaip tik 
šitą paragrafą darbiečiai būtinai 
norėjo išbraukti. Jie taip pat bu
vo linkę suvalstybinti salų mo
kyklas, kurios pasiliko katalikiš
kos. Derybos Londone tarp tau
tininkų, darbiečių ir anglų buvo

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar kitų kraštu, kreipkitės Į

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

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

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

Europa nei visa Europa), tiek jos 
kompetencijos praplėtimo pras
me. Linkėtina, kad Europos at
sakingi kūrėjai kaip galint grei
čiau išeitų iš akligatvio, sustin
gimo, pamirštų nusivylimus bei 
savitarpio priekaištus ir pradė
tam darbui duotų naują impul
są. Gerų žymių jau pasirodė: pats 
De Gaulle jau sutiko su princi
pu, kad yra prasminga jau eg- 

Į zistuojančių trijų bendruomenių 
organus suliedinti į vieną vykdo
mąją valdžią (dar ne anttautinę!). 
Po ilgesnių apsimąstymų ir su
prasdami, kad be Prancūzijos jo
kios formos Jungtinė Europa ne- 

i įmanoma, De Gaulle partneriai 
rodo daugiau geros valios priar
tėti prie jo europinės sampratos. 
Labai neseniai ir beveik netikė
tai min. H. P. Spaakas pasiūlė 
kompromisinę formulę, labai ar
timą Fauchet projektui. Sugesti
ja vertinama kaip “konstrukty
vi” pastanga. Iš savo pusės kanc
leris Erhardas pažadėjo neužil
go pateikti savo projektą, kuris 
patenkinsiąs Prancūziją, jos part
nerius ir kitus (pirmoj eilėj ang
lus) būsimos Jungtinės Europos 
dalyvius.

patekusios į akligatvį. Anglai 
kreipėsi į Vatikaną, prašydami 
intervencijos, kuri pavyko.

Apaštalo Pauliaus sala
Maltos sala turi gerai doku

mentuotą ilgą istoriją. Apaštalas 
Paulius buvo į ją patekęs 59 m., 
kai sudužo laivas, gabenęs jį į 
Romos teismą. Ap. Darbuose 27, 
41 rašoma: “Mes patekome į vie
tą, turinčią iš abiejų pusių jūrą; 
laivas įsitrenkė, taip kad prieša- 
kis laikėsi įsimigęs, o galas pra
dėjo irti dėl jūros smarkumo.” 
“Tik išsigelbėję patyrėme, kad 
sala vadinasi Melita. Barbarai 
parodė mums nemaža žmonišku
mo” (28, 1). Dar ir šiandien Mal
tą kaikas vadina šv. Pauliaus 
sala.

Padavimas sako, kad Maltoje 
Kalipse laikė Odisėjų uždarius, 
daug metų prieš šv. Pauliui ten 
patenkant.* Manoma, kad jos pir
mieji gyventojai buvo žiloje se
novėje savo prekyba ir jūrinin
kyste pasižymėję finikiečiai, ku
riuos užkariavo graikai, graikus 
romėnai, romėnus arabai, arabus 
ispanai. Pagaliau 1530 m. Karolis 
V, Ispanijos karalius ir vokiečių 
Romos imperijos imperatorius, 
salas atidavė joanitų ordinui, ku
ris jam turėjo mokėti simbolišką 
nuomą — vieną sakalą į metus.

Nuo joanitų laikų sala ir Įga
vo griežtai katalikišką charakte
rį. Joanitai, kurie dar buvo žino
mi Maltos ordino vardu, labai 
narsiai apgynė Maltą nuo turkų 
antplūdžio 1564 m. Tada Ang
lijos karalienė Elzbieta rašė: 
“Jei turkai užimtų Maltos salą, 
nežinia kokiam pavojui būtų iš
statytas likęs krikščioniškasis 
pasaulis.”

Napoleonas buvo sėkmingesnis 
už turkus ir 1798 m. užkariavo 
Maltą, nors daugiau klasta negu 
ginklu. Tačiau jo revoliuciniai 
daliniai ten teišsilaikė tik dvejus 
metus. 1800 m. anglai prancūzus 
išvijo ir nuo to laiko iki š.m. rug
sėjo mėn. Malta buvo žymi britų 
laivyno ir aviacijos bazė, saugok 
janti kelius pro Suezo kanalą Į 
Indiją ir iš Indijos bei iš Italijos 
i Siaurės Afriką.

Strateginė bazė
Kai prasidėjo II pasaulinis ka

ras, italai iš paskutiniųjų stengė-
(Nukelta Į 3 psl.)
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Bręstanti ir nykstanti 
vyro - žmonos meilė

Ateitininkų suvažiavimui artėjant

Šiandien beveik visi tuokiasi 
iš meilės arba bent mano, kad 
myli. Nemanau čia nagrinėti tos 
meilės kokybės, bet yra aišku, 
kad labai dažnai ta meilė yra 
paviršutiniška, šiandien jaunie
ji tuokiasi pergreitai, pirmo 
kontakto, jausmo ar aistros ve
dami. Jie dažnai mano, kad my
li, bet esmėj vienas kito nepa
žįsta ir tiki kitame atrasti savo 
svajonių mylimąjį ar mylimąją. 
Šeimos kūrimas — vedybos bu
vo ir yra tikra rizika, o šeimos 
laimė — nelengvai ir ne be pa
stangų pasiekiama. Rusų patar
lė sako: “Reikia sukalbėti vie
ną poterį išeinant į karą, du 
— išplaukiant į jūrą, ir tris — 
vedant.”

Bendradarbiavimas ar meilė?
Įvairių kraštų statistikos rodo 

vis didėjantį skyrybų skaičių. 
Prie to dar prisideda šeimos, 
kur vyro ir žmonos tarpusavio 
meilė baigia išblėsti ir užleidžia 
vietą priekaištams bei neapy
kantai. O kiek yra vadinamų lai
mingų šeimų, kur vyro ir žmo
nos ryšys yra palaikomas ben
drais siekimais pagerinti savo 
materialinę gerovę, auklėti ir 
ruošti gyvenimui vaikus,. bend
ra meile vaikams? Kitaip sa
kant, šių šeimų ryšys yra pa
grįstas tiktai bendradarbiavimo 
dvasia. Mažiausias skaičius yra 
šeimų, kuriose šalia šių bendrų 
pareigos ir atsakomybės intere
sų yra dar vyro ir žmonos vie
nas kito supratimas, noras bei 
mokėjimas vienas kitam pada
ryti malonumą, užtikrinimas 
vieno kitam dvasinio maisto ar 
moralinio sustiprinimo. Šiose 
šeimose vyro ir žmonos tarpu
savio ryšys nėra pagrįstas gy
venimo rutina, vaikų atsakomy
be, bendrom pareigom ir inte
resais, bet gilia tarpusavio mei
le, jeigu ir po keliolikos metų 
būtų galima iš naujo pasirinkti 
savo gyvenimo bendrakeleivį, 
pasirinkimas būtų tas pats.

Pradinis tarpsnis
Yra pripažintas faktas, kad 

vyro ir žmonos meilė šeimos gy
venime pereina visą eilę tarps
nių. Pradinė meilė paprastai 
būna nekasdieniška, nors vedu
siųjų meilė yra skirtinga nuo 
susižiedavusiųjų svajonių. Juk 
žmogui yra charakteringa 
džiaugtis tuo, ką jis atranda, iš
gyvena pirmą kartą. Ypač vai
kystėje beveik kiekviena diena 
yra nauja. Kiek džiaugsmo atne
ša pirmas sniegas, pirmas dvi
ratis, pirma lėlė, kuri ir kalba 
ir veikia ... Ir vėliau gyvenime 
yra panašiai — naujas namas, 
nauji baldai, naujas automobi
lis, nauji kaltiniai, nauji atsie- 
kimai darbe ar profesijoj, nau
jas bendro gyvenimo intymu
mas. Tai vis dalykai, kurie pra
džioje vyro ir žmonos meilę da
ro nepaprastą, nekasdienišką. 
Bet ji negali likti nauja ir atra
dimų stadijoj visą amžių, kaip 
ir vaikystė nesitęsia amžinai, 
bet baigiasi žmogaus subrendi
mu. Deja, dažnai ši evoliucija 
atneša pripratimo, monotonijos, 
rutinos ar net nuobodulio jaus
mus. Čia yra nepaprastai svar
bu su visu suaugusio žmogaus 
subrendimu mokėti atrasti kas
dieniniam gyvenime džiaugsmą, 
naujumą, šviežumą.

Tikrovinis tarpsnis
Kitas vedusiųjų evoliucijos 

tarpsnis yra gyvenimo realybė. 
Prieš vestuves, draugaujant, su
žadėtiniai matosi karts nuo kar
to, tų pasimatymų laukia, jiems 
ruošiasi, ir jie tampa lyg savo
tiškomis šventėmis, šeimoje ten
ka išmokti susitikti ir gyventi 
kasdien, pažinti ir pamilti vie
nas kitą ne tik šventądienišką, 
bet ir kasdienišką, realų, tokį, 
koks iš tikrųjų yra. čia dažnai 
vienoks ar kitoks ryškesnis cha
rakterio bruožas pasidaro var
ginantis. reikalaująs daug kant
rybės. Seksualinis gyvenimas 
nevisuomet atneša harmoniją. 
Namų ruoša, visi jos smulkūs 
darbų darbeliai, besikartoją die
na iš dienos, praranda savo sva
jonėse susikurtą atrakciją. Vai
kai. jų atneštos nemigo naktys, 
ligų rūpesčiai, pririšimas prie 
namų ir dažnai izoliavimas nuo 
didesnių išeigų — tai vis vedy
binio gyvenimo realybė, kuri vi
sose šeimose yra daugiau ar 
mažiau ta pati.

Pakitėjusios laikysenos 
tarpsnis
Trečiasis tarpsnis — tai evo

liucija vyro ir žmonos laikyse
noj bei jausmų pareiškime vie
nas kitam kasdieninėj gyveni
mo realybėj. Ypatingai didelis 

skirtumas pastebimas vyro lai
kysenoj, kuris prieš vestuves ir 
neužilgo po jų įvairiais mato
mais būdais išreiškia savo mei
lę, jausmus, dėmesį moteriai. 
Po vestuvių vyro meilė ir jaus
mų pareiškimas pasidaro daug 
realesnis, dažnai tik intymiojo 
gyvenimo metu. Jis iš siekimo 
dvasios pereina į nuosavybės 
dvasią — jis myli savo žmoną 
daug giliau, daug tikriau, bet 
išreiškimo būdas yra kitas. Daž
nai tai žmona interpretuoja su
mažėjimu meilės, nesidomėji- 
mu ja. Jei ji negirdi nuolat sa
komų komplimentų ir nepatiria 
kitų meilės pareiškimo ženklų, 
ima’ manyti, kad tos meilės ir 
nebėra.

Moteris irgi pasikeičia. Na
mų ruoša, vaikai ir su jais at
sirandą nauji rūpesčiai dažnai 
pavergia visą jos dėmesį, visus 
jos interesus, ir vyras pasijau
čia šeimoje lyg ir paskutinėj 
vietoj — jo vaidmuo apsiriboja 
tik šeimos išlaikymu.

Asmeninio egoizmo pavojus
Kiekviena šeima p r a ei n a 

šiuos tris pagrindinius tarps
nius: naujenybių bei atradimų, 
gyvenimo realybės ir savitarpės 
laikysenos evoliucijos. Abiejų 
prisitaikymas ir susigyvenimas 
yra šeimos sugyvenimo, šeimos 
laimės kūrimas. Kyla konflik
tai, barniai ir nesugyvenimas, 
net ir skyrybos, jei vyras ir 
žmona užsidaro vienas kitam, 
pasiduoda savo asmeniniam e- 
goizmui, priekaištams būtų ir 
nebūtų išgyvenimų bei nepasi
sekimų, stato pavyzdžiu kitą vy
rą ar žmoną. Ir priešingai, kai 
vyras ir žmona sutinka kiekvie
ną dieną su realizmu ir kantry
be, stengdamiesi prisitaikyti ir 
suprasti vienas kitą, mėginda
mi vienas kitam duoti pirma nei 
reikalauti, padaryti kitam malo
numą siekiant bendros šeimos 
laimės — tada yra atrandamas 
ketvirtasis šeiminio gyvenimo 
tarpsnis — meilės augimo, ku
ri prisideda prie vyro ir žmo
nos asmenybių kūrimo, jų pra
turtinimo ir bendros šeimos lai
mės siekimo, žinoma, čia nėra 
nei receptų nei magiškų lazde
lių, kaip nėra pasaulyje dvie
jų lygiai tokių pat žmonių, vie
nodai galvojančių ar vienu ir 
tuo pačiu keliu einančių į bend
ra tikslą. V

(Naudota literatūra: Pierre Dufo- 
yer, La vie con jugale au f ii dės 
jours. Mudd Krich, Man and Wi
fe.) I.L.

Berlynas. — Daugel metų se
noj Berlyno aludėj ant sienos’ ma
tėsi užrašas: “God is dead. — 
Nietzsche”. Neseniai turistas pa
stebėjo prierašą: “Nietzsche is 
dead. — God.”
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TORONTO-DOM IN ION
Where people make the difference

Sol. Lilija Šukytė, dainavusi G. Verdi operos “Falstaff” Alicia Ford 
vaidmenyje. Opera buvo pastatyta Banff, Albertoje, ir kt. vietovėse.

KYLANTI DAINOS MENO 
ŽVAIGŽDĖ - LILIJA ŠUKYTĖ

Jaunoji hamiltonietė sol. Lilija 
šukytė rugsėjo 20 d. turėjo savo 
rečitali per Toronto radijo stotį 
CJBC. šis jos pasirodymas liudi
ja, kad solistė yra pasiekusi ne
eilinį muzikini išsfiavinimą ir 
drąsiai žengia į dainos meno’vir
šūnes.

Pusės valandos programoje sol. 
L. Šukytė išpildė vokiečių kom
pozitorių — Wolfgang, Šumano ir 
R. Štrauso pačias sunkiąsias kom
pozicijas precizišku tikslumu, ne
paprastai subtiliai ir kartu tvir
tai.

Sol. L. šukytė šiuo metu stu
dijuoja trečiuosius ir paskutinius 
metus Toronto un-to muzikos fa
kultete dainavimą, taip vadina
mą, Artist Diploma Course. 
Anksčiau ji yra baigusi McMas
ter un-te, Hamiltone, kalbų fa
kultetą, kuriame, kaip pagrindi
nius dalykus, studijavo vokiečių, 
prancūzų ir anglų kalbas, šalia 
Įtempto studijinio darbo un-te, 
sol. L. Šukytė yra pasirašiusi su
tarti su Kanados opera ir ši se
zoną dainavo G. Puccini operoje 
“Madama Butterfly” Pinkertono 
žmonos partiją. Be to, ji buvo pa
siruošusi pagrindiniam šios ope
ros vaidmeniui, jei pakviestoji 
pasaulinė garsenybė Mietą Zigie- 
la iš La Scala, Milano operos, bū
tų susirgusi ar dėl kurios kitos 
priežasties būtų negalėjusi dai
nuoti.

Praėjusią vasarą sol. Lilija pra
leido vakarų Kanadoj, kur Banff, 
Albertoj, buvo statoma G. Verdi 
opera “Falstaff”. čia ji dainavo 
pagrindinį Alicia Ford vaidmenį, 
ši opera buvo statoma ir kituose 

BANK

vo nuomonių pareiškimais. Ypač mos — iki pasimatymo! Dalyvė sakalą į metus, bet už $140 mil. 
Jei jie kartais prarastų savo ba
zes Kipro saloje ir Libijoje, tai 
Malta liktų viena ginti Anglijos 
interesų Viduržemio jūroje. Ji 
turi puikų.Valetos uostą ir dide
lį Lukos aerodromą.

Ryšiai su Britanija
Anglams reikia Maltos, o mal- 

tiečiams reikia Anglijos. Per 
šimtmečius turėjęs dideles kari-

didesniuose vakarų Kanados 
miestuose. Sol. L. šukytė savo 
gastrolių metu vakarų Kanadoje 
turėjo keletą interview televizi
joje ir kalbėjo apie Kanados ope
rą, pasisakė esanti lietuvaitė ir 
davė ilgesnę lietuvių kompozito
rių apžvalgą. Televizbjoje pasiro
dė su tuo pačiu Alicia Ford kos
tiumu, kurį matome nuotraukoje.

Sol. L. šukytė šį sezoną buvo 
kviečiama į visą eilę Amerikos 
lietuvių kolonijų koncertams, 
bet daugumą kvietimų prieš savo 
norą dėl įtempto darbo un-te ir 
operoj turėjo laikinai atsakyti. 
Spalio 11d. Lilija koncertuos lie
tuviams Bostone ir spalio 24 d. 
— Ročesteryje. Vėliau rudenį ji 
koncertuos Toronto lietuviams ir 
duos kelis savo rečitalius su sim
foniniu orkestru Toronto kana
diečių publikai-. • - ...

SoL L. šukytė visomis progo
mis pabrėžia esanti lietuvaitė. 
Puikiai kalba ir rašo savo gimtą
ja lietuvių k. ir yra tvirta lietu
vaitė suvalkietė. Iš pat mažens 
ji aktyviai dalyvavo liet, skautų 
ir ateitininkų org-jose ir, be to, 
yra viena iš pirmųjų Lietuvių

Kate surado 
slapta mikrofoną
Olandų ambasada Maskvoje 

laikė siamiškos atmainos katiną 
Catullus vardu. Jis surado gud
riai įrengtą sovietinės žvalgybos 
mikrofoną ambasadoriaus kabine
te. Olandai nutarė ir išnaudojo 
tą mikrofoną savo reikalams: bu
vo kalbama, kad sovietų kanali
zacijos įrengimai blogi, kad Mas
kvos skalbyklos drasko diplomatų 
skalbinius ir apie kitus gyvenimo 
nepatogumus užsieniečiams Mas
kvoje. šitie pokalbiai rado pa
lankų atgarsį iš jų klausytojų — 
žvalgybos pusės: buvo pašalinti 
tie trūkumai, dėl kurių olandai 
skundėsi per jų katės surastą 

Namų Hamiltone narių. Sk. St. j mikrofoną.

Lietuvaičių skaučių sąskrydis
Šį rudenį spauda mirga suva

žiavimų aprašymais. Didele dali
mi tai jaunimo studijų dienos. 
Vienas iš paskutiniųjų buvo Lie
tuvių Skaučių Seserijos skauti- 
ninkių ir vadovių sąskrydis 
“Rambynas” rugsėjo 19-20 d. 
Klevelande, kurį sukvietė LS Se
serija skaučių ugdymo reikalams 
aptarti.

Vadovės suvažiavo iš Čikagos, 
Detroito, Bostono, Klevelando, 
Niujorko, Hartfordo, Hamiltono, 
Toronto, o iš Omahos 3 vadovės 
atvažiavo net 800 mylių automo- 
bilu. Iš viso susirinko 170 skauti- 
ninkių, vyr. skaučių ir vadovių.

Sąskrydis buvo atidarytas iškil
minga sueiga, kurioje buvo pa
kelta Gairė ir vyr. skautininke O. 
Zailskienė uždegė tradicinį auku
rą. Sąskrydžiui pirmininkavo F. 
Kurgonienė. Diskusijoms vesti 
po kiekvieno pašnekesio buvo 
kviečiama vis kita skautininke.

Buvo diskutuota tautinio auk
lėjimo problema, konkretus dar
bas su skiltimis, jaunesnių ir vy
resnių vadovių problemos, admi
nistraciniai reikalai ir kt. Tauti
nio auklėjimo reikalu pagrindinė 
kalbėtoja Aldona Augustinavičie- 
nė kėlė tautinio auklėjimo būti
numą. Nuolat bus sunkumų, kol 
išeivija apsispręs ar visas lietu
viškas judėjimas išeivijoje yra 
tik laikinis dalykas, ar tęstinas 
per kartų kartas. Svarbu tikėti 
tautiniu idealizmu ir tautos kul
tūrine vientisybe. Nereikia žiū
rėti, kad kitas už mus dirbtų, bet 
kiekvienas turi pradėti nuo savęs 
— aš dirbsiu Lietuvai, aš išlais
vinsiu ją.

Po kiekvieno pašnekesio vyko 
diskusijos, kuriose gyvai pasireiš
kė jaunosios vadovės savo drą
siais pasisakymais, kritika bei sa- damos viena kitai kairę ir tardą- 'zes 10-čiai metų, tik ne už vieną

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
{vairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai; spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, Ps.D,R.M.N.Pt.

Padėkos savaitgalis JAV dar 
toli (lapkričio 26-29 d.), bet tuo 
laiku Klevelande įvykstančio 
ateitininkų sendraugių suvažiavi
mo aktualumas kaskart didėja. 
Juk sąjungos atstovai galės pa
keisti jos vardą, jei to pakeiti
mo dauguma pageidaus. Prof. 
Ant. Sužiedėlis tiria padėtį ir lau
kia sugestijų ASS vardo reikalu. 
Per paskutinį dešimtmetį jaunų, 
jau JAV ar Kanadoje studijas 
baigusių, akademikų skaičius 
progresyviai išaugo — atėjo lai
bas pilniau pajusti jų įtaką ir vei
kimo kryptį. Pats sąjungos vado
vavimas galėtų pereiti į ju jau
nesnes rankas ir gyvesnės Širdis.

Šiuo metu naujų gairių forma
vimas yra susijęs’ su (skyriaus) 
veiklos metodų komisija, kuriai 
vadovauja dr. Arūnas Liulevi-

LABDAROS SAMARIEČIAI RIKIUOJASI

Turbūt nedaug yra lietuvių, 
kurie nežinotų, kas yra BALFas, 
kuris tiek daug lietuviams var
ge, nelaimėse ir ligose yra pa
dėjęs savo šalpos darbu. Berods 
jau dvidešimt metų, kaip tas ge
rasis samarietis nepavargdamas 
atlieka artimo meilės pareigas. 
Jei ir pavargo, vargu jis gali il
sėtis, juk tiek daug vargo, aša
rų ir nelaimių pasaulyje. Daug 
mūsų brolių ir sesių su palaužta 
sveikata skurde yra vargstančių 
Sibire, Lietuvoje, Vokietijoje ir 
net čia pat mūsų tarpe. BALFas 
jiems visiems norėtų padėti, bet 
jo ištekliai taip pat yra riboti. 
Jis pajėgus tiek, kiek jį paremia 
mūsų geraširdžiai tautiečiai.

Dirbamas darbas yra tiek svar
bus, kad jis negali net trum
pam laikui būti nutrauktas. To
dėl, baigiantis ištekliams, BAL
Fas vėl kreipiasi į geraširdžius 
lietuvius aukų. Jis šiemet, kaip 
ir pereitais metais, lapkričio 
mėn. organizuoja Čikagoje ir jos 
apylinkėse piniginį vajų. Yra no- 

įdomus buvo jaunos vadovės G. 
Mariūnaitės pranešimas tema 
“Jauri. kartos vadovės proble
mos”, iš kurio paaiškėjo jaunųjų 
vadovių pažiūros i vyresniųjų 
darbo metodus ir bendradarbiavi
mą. Gyvos buvo ir apvaliojo sta
lo diskusijos vyr. skaučių reika
lams aptarti; joms vadovavo D. 
Koklytė. Po rajonų vadeivių ir 
tuntininkių pranešimų 7 v.v. bu
vo nuleista Gairė ir įvyko trum
pas, bet savo programa įdomus, 
laužas, pravestas Čikagos “Auš
ros Vartų” tunto tuntininkės J. 
Bobinienės.

Sekmadienio rytą keliais auto
mobiliais buvo nuvažiuota į Kle- 
velando mauzolėjų, kur buvo ap
lankytas skautų šefo A. Smetonos 
kapas ir padėtas vainikas. Taip 
pat buvo aplankytas ir neseniai 
mirusios buv. vyr. skautininkės 
D. Kesiūnaitės kapas ir padėta 
gėlių. 11.30 v. visos suvažiavimo 
vadovės dalyvavo organizuotai 
pamaldose, po kurių įvyko vaišės 
lietuvių salėje, čia sveikino PLB 
valdybos atstovas, Klevelando 
Bendruomenės pirm., “Dirvos” 
red. ir “Pilėnų” tunto tuntinin- 
kas.

Po vaišių posėdžiai vyko to
liau. kurių metu vyr. skautininke 
padarė pranešimą, nurodydama 
ateities darbus. Dar buvo aptarti
skautiškos spaudos, ateinančios žiu. Išsipildė anglų gen. V. Por- 
vasaros tremties skautų-čių ruo- torio žodžiai, kuris 1883 m. rašė: 
šiamoji jambore. vasarinės uni- “Jei kada nors reikėtų aukos, pa- 
formos įvedimas ir kiti smulkūs saulis pamatytų, kad anglų krau- 
einamieji reikalai.. i jas gali tekėti kaip vanduo šiai

Sąskrydį globojo ir vaišėmis uolai apginti, kurią Europa jai 
rūpinos Klevelando skautininkės. Į (Anglijai) patikėjo.”’

Atnaujinusios savo senas pa- Net ir šiame raketų amžiuje 
žintis. įsigijusios naujų draugių, j Malta nenustojo savo strateginės 
pasisėmusios naujos skautiškos; reikšmės, ir anglai išsiderėjo šio- 
dvasios. vadovės skirstėsi, spaus- je saloje sau oro ir laivyno ba-

čius, o taip pat su jaunimo veik
los komisija, kurios pirmininku 
yra T. Ged. Kijauskas, SJ. Kur 
bus nukreipta ateitininkų elito 
energija, parodys pats suvažiavi
mas. Tai pats esminis klausimas 
ateitininkiškajam gyvastingumui 
plėtoti toli nuo tėvynės ribų.

Suvažiavimo rengimo komisija, 
kuriai vadovauja Sim. Laniaus- 
kas, jau baigia paruošiamuosius 
darbus ir laukia didelio dalyvių 
skaičiaus tiek suvažiavime, tiek- 
jo pagrindinėje paskaitoje, kurią 
skaitys iš Šveicarijos specialiai 
pakviestas prof. dr. Juozas Ere
tas tema “Dvidešimtmetis išeivi
joje: prasmė ir uždaviniai”. Bus 
augšto lygio literatūros vakaras, 
kuriame savo kūrybą skaitys Ka
zys Bradūnas, Jurgis Jankus, Alo-

rimą surinkti nemažiau lėšų 
kaip pereitais metais, nes išties
tų pagalbos rankų skaičius nesu
mažėjo. Pasišventę BALFo talki
ninkai lapkričio mėn. aplankys 
kiekvieną lietuvio šeimą telkda
mi pagalbą artimui.

Darbas didelis, reikia tad daug 
ir talkininkų. Apskaičiuojama, 
kad tikslui pasiekti reikia 1000 
talkininkų. Todėl vajaus komite-

SOVIETINIŲ AGENTŲ KERŠTAS
Vokiečių ambasados saugumas 

Maskvoje nuo 1956 m. buvo pa
tikėtas gabiam elektronų mokslo 
žinovui Horst Schwirkmann. Jo 
pareiga buvo apsaugoti ambasa
dą nuo visokių mikrofonų ir pri
sijungimų prie ambasados’ vidaus 
susižinojimo linijų. Darbas jam 
sekėsi. Savo gamybos aparatais 
jis tuojau surasdavo paslėptus 
mikrofonus ir kitokius špionažo 
instrumentus. Prie ambasados 
vielų niekas negalėjo prisijungti, 
nės vielos buvo apsaugotos augš- 
tos Įtampos elektros srove, nepa
vojinga ambasadoje gyvenan
tiems. H. Schwirkmann, kaip tu
ristas lankydamas Zagorske, ne
toli Maskvos, seną vienuolyną, 
buvo apdegintas nuodingomis

Ir paukščiai turi prieglaudą. Niufoundlando prov., Kanadoj, yra 
Witless Bay sala, 20 mylių nuo St. John’s, kuri rezervuota paukš
čiams. žmonėms ten lankytis neleidžiama. Sala daugiausia naudo
jasi pufinai — pavasari atskrenda čia labai punktualiai.

Nuotrauka Globe a. Mail

Mažytė Malta nepriklausoma
(Atkelta iš 2 psl.)

si šią salą užimti ir užsitikrinti 
saugų susisiekimą su Libija. Vė
liau jiems į pagalbą atėjo vokie
čiai, kurie irgi darė viską likvi
duoti šiai tvirtovei. Per oro puo
limus vieną dieną virš Maltos, ku
ri yra maždaug 10x10 mylių plo
to,’buvo numušti 63 vokiečių lėk
tuvai. Nežiūrint visų puolimų, 15. 
000 Maltos milicijos ir tiek pat 
anglų Įgulos išsilaikė. Anglijos 
karalius už ši didvyriškumą mal- 
tiečiams suteikė Šv. Jurgio kry-

Jei kada nors reikėtų aukos, pa-

yzas Baronas ir Julija Švabaitė.

Jame ASS pirm. prof. Just. Pikti
nas padarys manifestacini prane
šimą.

ASS centro valdyba kviečia vi
sus sendraugius JAV, Kanadoje 
ir kitur susirūpinti sąjungos veik
la ir uždaviniais šiuo jai ypatin
gu laikotarpiu. Jau dabar siūly
mus ir sugestijas perduokite ati
tinkamoms komisijoms, išrinkite 
atstovus, kad visa vyresnioji atei- 
tininkija šiam suvažiavime būtų 
pilnai atstovaujama. Neabejoja
ma, kad Kanados ir JAV ateiti
ninkai gausiai dalyvaus ASS Kle
velando trimetiniame sambūryje 
ir jo kruopščiai paruoštoje pro
gramoje. J. P.

tas nuoširdžiai prašo visus gai
lestingus ir artimą mylinčius lie- 
tuvius-samariečius ateiti talkon, 
registruojantis savo apylinkės 
BALFo skyriuose arba vajaus ko
miteto būstinėje.

Vajaus komitetui vadovauja 
BALFo veikėjas inž. Juozas Arš- 
tikys. Vajaus būstinė: 1611 So. 
49 Avenue, Cicero, Ill. Tel. TO. 
3-3146. Zenonas Ašoklis 

garstyčių dujomis. Labiausiai nu
kentėjo kojos. Pervežtas į V. Vo
kietiją gydomas ligoninėj. Spė
jama, kad tai padaręs iš keršto 
sovietų saugumas, be Chruščiovo 
žinios, nes pastarasis rengiasi vi
zitui į V. Vokietiją ir nori kol kas 
išlaikyti gerus santykius.

Darmstadtas. — Grasinantys, 
terorizuojančio pobūdžio telefonų 
skambinimai gali tapti praeities 
dalyku. Vokiečiai išrado, prietai
są, kuris prijungiamas prie tele
fono ir veikia elektroniniu būdu 
— atseka telefono numerį, iš ku
rio buvo skambinta. Veikia tuoj 
pat po pasikalbėjimo ar pasikal
bėjimo metu, kai aparatas palei
džiamas į darbą — jis informuo
ja telefonų centrinę.

nes . įgulas bei įrengimus salos 
ūkis smarkiai priklauso nuo ang
lų karinio biudžeto. Vienas penk
tadalis Maltos darbo jėgos tarna
vo anglams. Kiti netiesiogiai gy
veno iš saloje išleistų svarų.

Ir šiandien didžiausias salos 
ekonomistų rūpestis yra pusiaus
vyros stoka ūkyje. Pramonė su
daro tik 41% tautos bruto paja
mų, žemės ūkis ir žuvininkystė — 
7%, o tuo tarpu beveik 50% pa
jamų ateina iš tokių neproduk
tyvių sričių, kaip prekyba, trans
portas ir pan.

Maltos vynas ir chrizantemos 
yra gerai žinomos Anglijoje. Že
mės ūkio našumui pakelti reikia 
padidinti elektros gamybą ir van
dens tiekimą. Tie projektai reika
lauja daug kapitalo, kurio ką tik 
gimusi valstybė, aišku, neturi.

Naujoji vyriausybė pasiryžus 
nenutraukti ryšių su Anglija. Ji 
nusprendė pasilikti britų tautų 
bendruomenėje. Premjeras B. 
Olivier po nepriklausomybės pa
skelbimo pareiškė: “Eidami pir
myn šiuo mūsų naujuoju keliu, 
mes nenutraukiame ryšių su vals
tybe. kuri per eilę metų teikė 
mum pagalbą ir patarimus, už 
kuriuos mes esame dėkingi. Iš 
tikrųjų ... mes tikimės, kad mū
sų seni draugystės, bendradarbia
vimo ir geros valios ryšiai dar la
biau sustiprės.”

I

R.M.N.Pt


® PAVERGTOJI; TEVYfiJE
NAKTINIAI KONCERTAI
Vilniaus gyventojos M. Motiejai- 

tienė ir M. Kaleinikaitė “Tiesoje” ra
šo: “Apie 24 vai., o dažnai ir vėliau, 
pasipila į gatves restoranų ir kavinių 
lankytojai. Nemažą jų dalį sudaro 
dar palyginti jauno amžiaus vaikinai 
ir merginos. Būriais traukdami Vil
niaus gatvėmis, jie taip “koncertuo
ja”, kad net trečiame aukšte langų 
stiklai virpa. Jeigu vėlyvą valandą, 
ypač šeštadieniais ir sekmadieniais, 
pavaikštinėsite sostinės gatvėmis, tai 
tokių “ansamblių” sutiksite ne vie-

ATEITIES TECHNIKA
Kaune įvyko konferencija automa

tikos ir skaičiavimo technikos klau
simais. Pasitarimuose dalyvavo virš 
400 mokslininkų iš visos Sov. Sąjun
gos. Keturias dienas trukusioje kon
ferencijoje Lietuvos mokslininkai pa
darė 11 pranešimų. Didžiausio įverti
nimo susilaukė politechnikos institu
to katedros ved. J. Zdanio ir energe
tikos ir elektrotechnikos instituto 
telemechanikos laboratorijos virši
ninko M. Paulausko pranešimai.

DZŪKIJOS PARTIZANAI
“Minties” leidykla išleido knygą 

“Buržuazinių nacionalistų gaujų siau
tėjimas Dzūkijoje”, kurioje daug pa
giežos išliejama pokariniais metais 
veikusių partizanų adresu. Vadinda
mas juos banditais, knygos recenzen
tas Stasys Šarūnas šitaip apibūdina 
jų veikimo priežastis: “Degdami akla 
neapykanta Tarybų valdžiai, naciona
listiniai banditai siekė nuslopinti jos 
įžiebtus šviesos, kultūros židinius. Jie 
degino kaimo kultūrines įstaigas, nai
kino pirmuosius kultūrinius darbo 
entuziastus.” Kadangi komunistinėje 
santvarkoje kultūra ir propaganda 
yra tas pats, paaiškėja, jog partiza
nai kovojo ne prieš kultūros veikė
jus, bet sovietinio komunizmo gar
bintojus ir karjeristinio plauko Mask
vos tarnus. Esą vien tik 1946 m. bir-

želio 14 d. per 5 valandas Alovės 
vlsč. nuo jų rankos krito 24 okupanto 
pataikūnai, o rugpjūčio mėn. per 
vieną naktį — 70. Kritusių tarpe bu
vusios ištisos šeimos: Muiželinių kai
me — Simo Vadeikos, Gudakiemio
— Juozo žalnieriausko, Valančiūnų
— Jono Braslausko, Vytautų — An
tano Andriuškevičiaus, Liudviko Ger- 
belio; Balbieriškiu vlsš. — apylinkės 
pirm. Jonas Seilius, liaudies “gynė
jas” Bilota ir kt.

Iš Dzūkijoje veikusių partizanų mi
nimi: “Genys”, Jakimavičius, Bačins- 
kas, P. Vaitkus, J. Vitkus, D. Jėčys, 
A. Ramanauskas. Kunigams J. Kudir
kai, J. Stasiūnui, V. Želniai priekaiš
taujama, kad jie Naumiesčio pran
ciškonų vienuolyne klausydavę parti
zanų išpažinčių, o Nedzingės kleb. 
Z. Neciunskas juos slėpdavęs klebo
nijoje ir padėdavęs palaikyti ryšius, 
žūtbūtinėje kovoje neapsieinama be 
žiaurumų, tačiau komunistinės pro
pagandos krokodilo ašaros ne vieto
je. St. Šarūnas tikriausiai dar nėra 
užmiršęs, kaip buvo elgiamasi su pa
gautais ar nukautais partizanais ir jų 
artimaisiais. Iš kitos pusės, kas gi 
pradėjo šį visą terorą? Nepriklauso
moje Lietuvoje žudynių nebuvo. Į 
Lietuvą jos atkeliavo 1940 m. vasa
rą su Stalino NKVD batalijonais, įsi
siūbavo trėmimų naktimis 1941 m. ir 
kulminaciją pasiekė Pravieniškėse, 
Rainiuose, Panevėžyje, Zarasuose pir
momis sovietų-vokiečių karo dieno
mis. Žudė tada enkavedistai, o juk 
ir mažam vaikui aišku, kad veiksmas 
paprastai iššaukia atoveiksmį — gy
nimąsi.

AUSŲ CHIRURGAS
Alytaus ligoninės gydytojas Česlo

vas Jurevičius yra padaręs keletą 
komplikuotų ausų operacijų, grąžin
damas prarastą klausą Marytei Kve- 
deraitei, Domicėlei Ribinskienei ir 
kt. V. Kst.

H gilii|i

a HAMILTON^!
LIETUVIŲ DIENOS baigiamieji 

darbai vyksta pilnu tempu. Rengėjai 
stengiasi, kiek laikas ir sąlygos lei
džia, viską tinkamai paruošti, kad su
važiavę tautiečiai jaustųsi jaukiai. Vie
tinė Bendruomenė tikisi, kad į tradi
cinę šventę suvažiuos daug tautiečių, 
ypač iš artimesnių kolonijų — Toron
to, Niagaros pusiasalio, Londono, Del
hi, Tillsonburgo, Windsoro ir kt. Pro
grama paskelbta laikraščiuose (žiūr. 
“TŽ” 10 psl.). J meninę programą 
įtraukta, šalia mūsų žvaigždžių, ir 
daug jaunimo. Sportinė programa pa
vesta vien jaunimui. Taigi, Hamiltono 
kolonijoj bus didelis sujudimas. Svar
bu, kad patys hamiltoniečiai nepasi
liktų nuošaliai, bet dalyvautų — ir 
sportinėse rungtynėse, ir susipažinimo 
vakare, ir pamaldose, ir koncerte. Yra, 
pakviesta daug žymių svečių. Tad da
lyvaukime visi. Krs.

SANATORIJOJ gydosi p. Kemėžie- 
nė. Bolševikinėje santvarkoje ji išgy
veno 20 metų. Laiške “T. ž.” redak
cijai ji gražiai aprašo savo įspūdžius 
iš sanatorijos: “Dar nepripratau prie 
Kanados, dar neužmiršau savo tėvy
nės Lietuvos”. Skundžiasi, kad negali 
susikalbėti angliškai, bet džiaugiasi 
radusi ten du lietuvius, taip pat besi
gydančius. Rašo: “Mums ligoniams 
labai malonu, kad mus užjaučia ir 
lanko artimieji. Ypač buvo malonu, 
kai mus aplankė mons. J. Tadaraus- 
kas, katalikių moterų organizacijos 
atstovės ir pavieniai asmenys. Tai di
delė paguoda žmogui, kai jautiesi, 
kad tavęs neužmiršta. Visiems esu 
nuoširdžiai dėkinga ... Garbė Kana
dai, garbė Hamiltonui, kad gali išlai
kyti tokią sanatoriją ... Ligonių ne
daug —. apie 40. švara nepaprasta. 
Valgis geriausias, o slaugės — kaip 
angelai. Daktaras taip pat visad links
mas, šypsosi kaip tikras tėvas”.

SKAUTŲ STOVYKLAVIETEI “RO
MUVA” įrengti aukojo: Mons. dr. J. 
Tadarauskas $550, V. Narkevičius $50, 
J. Svitas $30, J. Bajoraitis $29, P. Bul- 
kė $27; po $25: S. Bakšys, P. Breich- 
manas, L. Gutauskas, A. Kaušpėdą, J. 
Mačiukas, H. R. Rimkevičiai, P. Saka
las, E. Simansonas, B. 0. Steponavi
čiai, D. L. Stukai, Kredito Kooperaty
vas “Talka”, A. Tumaitis, Urbonavi
čiai, J. Vilimas; P. Stosius $20; po 
$15: Deksniai, 
čius, Sukaičiai; 
S. Bikinas, Z. 
nas, Inkratas,
kas, V. Kybartas, E. L. Klevai, D. Ko- 

Ichanka, O. Krivickas (Oakville), V. 
! Pašilys, A. Pilipavičius, A. Repčytė, 
j J. Rudaitis, B.Z. Stonkai, A. šimkevi- 
| čius, V. Verbickas, A. Vizbaras, P. Vo- 
: lungė, N. Zabulionis; Stabingis $9; J. 
Telyčėnas $7; P. Armonas $6; po $5: 
J. Andriukaitis, E. Antanaitienė, A. 
Arštikaitis, Balčiūnai (Samia), , J. 
Bartkus, K. Butkevičius, R. Banaitis, 
Z. Gedminas, J. Giedraitis, R. Gied
raitis, A. Gureckas, J. Januškevičius, 

j M. Juodis, Jurgutis, E. Keršienė, P. 
| Klimaitienė, E. Kronienė, J. Kšivic- 
I kis, G. Meliukas, L. K. Meškauskai, L. 
I Meškauskas, G. Martišius, K. Mikšys, 

Tai Kanados indėnu palapinės — tipis Saskačevano ir Albertos; d. Morton, A. Muliolis, N. Yg. Navic-

Dirvaitis, Dransutavi- 
Leparskai $12; po $10: 
Bolskis, Dirsė, Garkū- 
V. Jasinevičius, Joni

provincijose. Jos apdengtos bisonų ir kitų žvėrių kailiais. Viršuje 
įrengtas ventiliatorius. Palapinės yra 15 pėdų "skersmens ir 20 
pėdų augščio. Nuotrauka Calgary Herald

Gramercy 
Shipping 
Company
Established 1945

Turinti Vnešposyltorg leidimą
AUGŠČIAUSIOS RŪŠIES PREKĖS 
IŠ U.S.S.R. SANDĖLIŲ. Vidutinės 
kainos. Jokio muito. Gavimas pa
kvituojamas. Specialus pristatymas.
PILNAI GARANTUOTA. .
Motociklas JUPITER (su šaliniu 

vežimėliu) _1________$488.88
Siuvamos mašinos TULA (12 dū

rių) __ _ ___________ $ 48.88
Televizijos aparatai RECORD (15 

lempučių) ______ $179.66
Didelis pasirinkimas puikių dova
nų. įvairių rūšių GARDAUS MAIS
TO SIUNTINIAI.
GR 3 _____ ___ _________  S25.00

22 sv. kvietinių miltų, 4,5 sv. rū
kytos salami, 7 uncijos degintos 
kavos (1 dėžė), 400 cigarečių.

AUGŠTOS KOKYBĖS AUDINIAI.
Rašykite ar skambinkite angliškai 
ar lietuviškai, kad gautumėte pilną 

katalogą.

WINDSOR, Ont.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA moks

lo metus pradėjo rugsėjo 26 d. šei
ma ir mokykla yra pagrindiniai židi
niai, kuriuose kurstoma lietuvybės 
ugnelė. Taigi, nepamirškime savo pa
reigos savo vaikus savon mokyklėlėn 
leisti. Tėvai, kurių vaikai jau nebe
lankys mokyklos, yra prašomi šešta
dieniais grąžinti vadovėlius — “Kregž
dutes” p. Balaišiui. Vadovėliai pri
klauso Bendruomenės 
jie duodami naudotis 
mokyklos mokiniams.

bibliotekai, ir 
tik mūsų šešt.

BIBLIOTEKĄ

Sa u it S. Marie, Ont. 4 žiburiai * i&64. x. s Nr. 41 (768)

PINIGAI I 
U.S.S.R.

Pilnai išmokama. Jokių atskaitymų. 
Pasirašyti kvitai. Pristatomi per 2 
savaites. Pilnai garantuota. Turi 
bankų departamento (N.J.) leidi

mą ir apdrausta iki S20.000.
Vertė 9 rubliai už S10. Persiunti
mas iki S30—$2.75; per $30—10%.

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 East 28 Street, New York, N.Y. 

MU 9-0598.
Atidaryta: 9 • 5.30, šeštad. 9 -1.

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad Street, Newark, NJ.

tis; po $3: K. Bungarda, V. Domeika, 
J. Gimžauskas, Ir. Juodgalvienė, A. 
Maksimavičius, E. Navickienė, A. Ob- 
carskis, Z. Pulianauskas. Kiti aukojo 
mažesnėmis sumomis.

kai, Z. Laugalys, A. Laugalys, M. Laz- 
dutis, E. Lengnikas, B. Pareištienė, 
J. Paškevičius, A. Repčys, F. Rimkus, 
V. Sasnauskas, P. Savickas, J. Stanai
tis, K. Stanaitis, A. Žilinskas, J. Ta- 
moliūnas, A. Tėvelis, J. Trečiokas, M. 
Trumpickas, Ig. Varnas, Pr. Vizbaras, 
A. Verbickas, R. Zubrickas, K. Žilvy
tis; po $4: Burdinavičius, P. Kalvai-

BENDRUOMENĖS
tvarko A. Juškauskas, Kultūros Fon
do įgaliotinis. Š. m. biblioteka pratur
tinta 21-na nauja knyga $51 vertės. Ja 
daugiausia pasinaudoja šešt. mokyk
los mokiniai.

METINIUS BENDRUOMENĖS SU
SIRINKIMUS paprastai darydavome 
gruodžio pradžioj. Kažin ar toks pasi
rinktas laikas geras, nes naujai apylin
kės valdybai belieka trumpas laikas 
pasiruošti Kalėdų eglutei ir N. Metų 
parengimui. Gal dabartinė valdyba šį 
klausimą pasvarstytų ar negeriau me
tinį susirinkimą sušaukti anksčiau.

VAŽIUOKIME Į X KANADOS LIE
TUVIŲ DIENĄ Hamiltone spalio 10- 
11 d. Hamiltoniškiai lietuviai gana 
gausiai dalyvavo pas mus surengtose 
Lietuvių Dienose. Nepamirškime tuo 
pačiu atsilyginti. . Koresp.

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tcl. LE 7-2815

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir paskolą 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vd.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktodienvais 5 vai. p.p. — 8 vol. vakaro »
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 ~ Tslefoaai JA 8-0S11

MuSŲ STUDENTAI.— Rugsėjo pa
baigoje prasidėjo paskaitos McMaster 
un-te. Gana didelis skaičius lietuvių, 
baigusiųjų Hamiltono gimnazijas, įsto
jo į Me Master un-tą. S. m. metais 
studijuoja virš 20 liet, studentų. Bū
tų gražu, kad atsirastų iš pačių stu
dentų iniciatyva ir sudarytų vienetą, 
kuris visus lietuvius studentus ap
jungtų. Juk Kanadoje yra Liet. Stu
dentų Sąjunga. Reikėtų joje dalyvau
ti. Toronto liet, studentai jau susi- 
organizvę — jie galėtų padėti ir ha- 
miltoniškiams.

SPAUDOS BALIUS. — Ateitininkai 
sendraugiai ruošiasi spaudos baliui. 
Koncerto programą išpildys žymieji 
menininkai: sol.. Pr. Bičįienė iš Či
kagos, aktorius — Alg. žemaitaitis iš 
Waterburio ir E. Dauguvietytė-Kuda- 
bienė iš Hamiltono. Baliaus metu bus 
renkama spaudos baliaus karalienė, 
kuri gaus dovanų tautinius drabužius. 
Balius įvyks lapkričio 7 d., Royal 
Connaught viešbučio, Crystal Ball sa
lėje.

“AUKURAS” lapkričio 15 d. 
Knights of Columbus salėje stato nau
ją veikalą “Pavojingas posūkis”, ku
riame vaidina ir pati režisorė-aktorė 
E. Dauguvietytė-Kudabienė.

R. MUREIKA išvyko tęsti studijų 
į Vašingtono un-tą. Jis ten ruošiasi 
doktorato laipsniui ir kartu dirba kaip 
profesoriaus asistentas. Linkime jau
nam ir gabiam vyrui sėkmės. J.P.

BENDRA PABALTIEČŲ ŠVENTĖ. 
Apylinkės valdyba kviečia visus vie
tos ir kaimyninių kolonijų lietuvius 
gausiai dalyvauti bendrame pabaltie- 
čių 20-ties metų bolševikų okupacijos 
ir tremties minėjime, kuris įvyks spa
lio 17 d. plieno darbininkų unijos sa
lėje — 68 Dennis St. Programoje ma
tysime estų, lątvių ir lietuvių tauti
nius šokius, estų vaikų šokius ir cho
rą, lietuvaites kanklininkes ir akor
deonistą. Po programos — susipaži
nimo balius. Gros geras orkestras. 
Veiks bufetas su įvairiais gėrimais. 
Bilietai bus gaunami ir prie įėjimo; 
kaina: suaugusiems $1.50, vaikams 75 
et. Prašome nesivėluoti, nes bus lai
komasi punktualumo.

UŽSISAKYKIME KNYGŲ! — Apy
linkės valdybos pastangomis, šiuo 
metu mūsų kolonijoje vyksta knygų 
platinimo vajus.

Platintojai turi kaikurių knygų pa
vyzdžius ir katalogus, iš kurių kiek
vienas gali pasirinkti kas jam patin
ka, pradedant maldaknyge ir baigiant 
puikiausiu romanu. Taigi, nepraleis- 
kime progos ir tuo pačiu paminėki
me šimto metų lietuviškos spaudos 
uždraudimo sukaktį.

RUGSĖJO 5 D. APYLINKĖS V-BA 
buvo surengusi pirmus rudens šokius. 
Nors žmonių buvo neperdaugiausia, 
bet gauta pelno $63.44.

ŠALPOS FONDO ATSTOVAS p. J. 
Okmanas baigia vykdyti Vasario 16 
gimnazijai rinkliavą ir jau yra surin
kęs apie $80. Ta pačia proga yra ren
kamos aukos ir šalpos Fondui. V.S.

Otava. — Vairuotojas, kuris at
sisako prisipažinti darąs klaidas, 
kuris tiki esąs geras automobilio 
vairuotojas yra pats pavojingiau
sias, — skelbia Kanados kelių 
saugumo komisija.

CALGARY, Alta
BUS PAMALDOS. — Kun. J. Gri

gaitis yra pranešęs laišku T. Ander
sonui, kad grįždamas iš Argentinos, 
sekmadienį — spalio 25 d., galės su- 
stoty Kalgaryje ir atlaikyti Mišias. Ta 
pačia proga, tikimasi, svečias papasa
kos savo įspūdžius Argentinoj.

VIEŠAS PASIRODYMAS. — Viskas 
keičiasi ir sensta — tvirtina jaunimas. 
Senieji, kritiškai priimdami naujoves, 
nori iškelti praeitį ir parodyti, kad 
yra vertybių, kurios nesensta. Tauti
nės grupės, atvykdamos į Kanadą, yra 
atsivežusios daug vertingų daiktų, ku-

rie turi ne tik sentimentalinę reikš
mę, bet ir yra vertingi meno, etnogra
fijos ir istorijos prasme. Kanados Pi
lietybės Komiteto Kalgario skyrius, į 
kuri ir lietuviai siunčia savo atstovus, 
neseniai surengė parodą. Joje buvo 
išstatyta skulptūros, porcelano, kera
mikos, knygų, kostiumų, audinių ir ki
tokių rankdarbių. Svečių priėmimu ir 
paaiškinimais iš lietuvių pusės rūpi
nosi Vanagaičių Elė. Kanados Piliety
bės Komiteto posėdžiuose per eilę me
tų dalyvauja ir Kalgario Liet. Drau
gija, kuriai atstovauja B. Yauga. V.

WELLAND, Ont
RUGSĖJO 26 D. St. Stephen’s Hall j durys bus visuomet atdaros visais lie- 

įvyko St. Catharines ir Welland apy- 
kių bendruomenių bendras pobūvis- 
vakarienė ir sutikimas naujo St. Cath
arines Tėvų pranciškonų vienuolyno 
viršininko T. Benedikto Bagdono, 
OFM. Šį pobūvį-sutikimą suruošė St. 
Catharines ir Welland apyl. valdybos 
ir Niagaros pusiasalio liet, parapijos 
kleb. kun. B. Mikalauskas, OFM. Su
sirinko beveik dauguma St. Catharines 
ir Welland aylinkių lietuvių — kata
likų ir nekatalikų. Kalbėjo abiejų 
bendruomenių pirmininkų ir visų or
ganizacijų bei klubų atstovai. Paskuti
nis kalbėjo vienuolyno viršininkas Tė
vas Bėnediktas. Jis ne be reikalo pa
stebėjo, kad jis savo gyvenime tiek 
daug kalbų ir tokio sutikimo niekuo
met nėra turėjęs; kvietė visus bendra
darbiauti ir pareiškė, kad vienuolyno

tuvybės reikalais.
šokių metu teko išsikalbėti ir su 

“draugais”, ir su “priešais”; vieniems 
tos kalbos patiko, kiti skundėsi, kad 
jų perdaug. Kiekvienas turi teisę Į sa
vo nuomonę, bet kad ir be kalbų ap
sieiti negalima, taip pat aišku. Juk 
žmonės susirenka, kad išsikalbėtų.

Galima tikėtis, kad ir ateityje tau
tiečiai parems abiejų valdybų veiklą 
ir ras bendrą kalbą bendruomeniniuo
se ir parapijos reikaluose. Kor .

Sveikiname Rudį Vilembrechtą su Ponia,

gyvenančius Chatham, sulaukusius naujagimio —

sūnaus —

Giminės ir draugai

Nuoširdžiausią padėką reiškiu už suruoštą man povestuvinę 
staigmeną (shower) rengėjoms ponioms: R. Bakevičienei, G. Chve- 
dukienei, E. Dranseikienei, O. Indrelienei, M. Jokūbaitienei, Z. Jo
nikienei, A. Keršienei, D. Keršienei, T. Kiškūnienei, S. Kojelienei, 
V. Laurinavičienei, Z. Lembertienei, S. Matulevičienei, M. Rickevi- 
čienei, V. Simanavičienei, S. Simonaitienei, F. Skrinskienei, B. Sta
niulienei,?. Sablinskienei, Z. ščepanavičienei, S. Tumosienei, E. Vaš- 
tokienei, M. Vingevičienei. Taip pat reiškiu nuoširdžią padėką visoms 
ponioms ir panelėms, rengėjoms ir pamergėms už brangias dovanas. 
Jūsų parodytas nuoširdumas, žengiant man į naują gyvenimą, visuo
met paliks mano širdyje — Vida Rickevičiūtė • Ciglerienė

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Londono bei apylinkių Bendruomenei ir Londono, 

Ont., parapijai už parodytą pagarbą mano žmonos Antaninos Jonynienės 
laidotuvių metu. Ypač nuoširdžiai dėkoju dr. Kaveckui, klebonui kun. 
B. Pacevičiui, Bendruomenės pirm. J. Butkui, J. Petrauskui, p. Brazu- 
lauskams, p. Daneliūnams, p. Kerams ir visiems kitiems, kurie nesigai
lėdami nei laiko, nei triūso man tiek daug padėjo liūdesio ir skausmo 
valandose.

Su pagarba — A. Jonynas ir vaikai 
London, Ont, 116 Bruce St.

Padėka
Už taip netikėtą staigmeną, suruoštą mūsų 15-kos metų vedybinio 

gyvenimo sukakties proga, už Jūsų vaišingumą, dovanas, o ypač už Jūsų 
visų malonų apsilankymą mūsų pastogėje, mūsų nuoširdžiausias ačiū: 
p.p. J. K. Bartkams, V. J. Bernotams, A. D. Dransotavičiams, J. S. Gim
žauskams. A. E. Keršiams. R. E. Konteniams, V. G. Morkūnams, V. A. Pa
šiliams, H. R. Rimkevičiams ir J. M. Zurliams.

Jūsų B. A. Pauliai

e LIETUVIAI PASALIIYJF,
J. A. Valstybės

KARDINOLAS CUSHINGAS, Bosto- 
no arkivyskupas, lankėsi pasaulinėje 
Niujorko parodoje ir ai>žiūrėjo lietu
višką kryžių. Grįžęs namo, lietuvių ko
mitetui atsiuntė $1.000 čekį ir savo 
palaiminimą lietuviams.

ŽIOGELIŲ ŠEIMOS TRAGEDIJA. 
Rugpjūčio 29 d., netoli Concord, Vir
ginia, automobilio nelaimėje žuvo Sta
sys Žiogelis, 55 m., jo žmona Marijo
na ir sūnus Mykolas 11 m., o sūnus 
Raimundas mirė Roanoke ligoninėj. 
Šeima vyko į Concord įregistruoti Rai
mundo kolegijom Manoma, kad dėl 
audros ir lietaus vainiotojas prarado 
kontrolę. Su bažnytinėm iškilmėm vi
si žuvusieji palaidoti rugsėjo 2 d. žio
gelių šeima iš Wilkes Barre persikėlė 
į Neptune, N.J., kur ir dabar gyveno, 
prieš 15 m. Iš jų šeimos beliko viena 
duktė.

Britanija
LONDONO LIETUVIAI rugsėjo 12 

d. suruošė išvyką į Nottinghamą ir 
dalyvavo ten suruoštam Tautos šven
tės minėjime. Nottinghamo lietuviai 
pasižymi kultūrine ir visuomenine 
veikla. Jie ruošia įvairias pramogas 
ne tik savo kalonijoj, bet dažnai va
žiuoja gastroliuoti į Londoną ir kitas 
vietoves. Šita londoniečių išvyka buvo 
dalinis atsilyginimas nottighamiečiams 
už jų lankymąsi Londone.

D. DZIKAS, 61 m. amžiaus, mirė 
Kinlochlovene. Velionis buvo kilęs iš 
Josvainių parapijos. J Angliją atvyko 
po II D. karo.

ANTANINA GRABAUSKIENĖ, 67 
m., gyvenusi paskutiniu laiku Kaune, 
atvyko į Los Angeles pas savo sūnų 
Juozą ir dukterį Antaniną.

ŽALIOJO INTERNACIONALO SU
VAŽIAVIMAS įvyko rugsėjo 5-6 d. d. 
Vašingtone. E. Devenienei neatvykus, 
lietuviams atstovavo B. Paramskas. 
Iš lietuvių suvažiavime dar dalyvavo: 
H. Blazas, pik. K. Škirpa, J. Audėnas, 
dr. J. Pajaujis - Javis, P. Zunde, K. 
žalkauskienė ir pik. K. Grinius su po
nia. Pirm. S. Mikolaičikui iš pareigų 
pasitraukus, nauju S-gos pirm-ku iš
rinktas buv. Vengrijos min. pir. Fe- 
rence Nagy.

JAV LIET. B-NĖ PRISTATĖ IR 
TARYBA PATVIRTINO tokio sąsta
to c. v-bą: J. Jasaitis — pirm., M. Ru
dienė — vicepirm., Z. Dailidka — vi- 
cepirm. kult, reikalams, J. Ignatonis 
— vicepirm. šviet. reikalams, V. Klei
za — jaun. reikalų ved., M. Šimkus — 
ižd., J. Paštukas — protokolo sekr. ir 
K. Januška — sekr.

Australija
HOBARTO lietuviškumo variklis — 

p. Kantvilų šeima. P. Kantvilienė ne
dirbanti įmonėje vien dėlto, kad vai
kus išlaikytų lietuviukais. Ji buvo su
sirėmusi su m-klos mokytojais, kurie 
jos sūnų Gintarą norėjo perkrikštyti 
į John, o dukrą Jūratę — į Jane. Ji 
savo vaikų vardus kartojo garsiai tol, 
kol mokytojai išmoko juos tarti tai
syklingai.

V. KAZOKAS, “Mūsų Pastogės” 
red., rugsėjo 5 d. Sydnėjuje buvo su
žeistas eismo nelaimėje. Gydomas 
Bankstowne ligoninėje.

Kolumbija
KAVALERIJOS MAJ. ANT. AND- 

RIŪNAS yra ištiktas paralyžiaus. Buv. 
šaunaus Lietuvos kario-raitininko, už 
jojimą daugelį premijų laimėjusio, 
padėtis itin sunki. Savo pažįstamus 
prisimena ir labai, džiaugiasi, jeigu 
kas apsilanko ar parašo. Juo daugiau
sia rūpinasi viena gailestinga lietuvė, 
kuri lanko jį beveik kas savaitę. Adre
sas: Apart. Aereo 1720, Medellin, Co
lombia arba: Dr. F. Proscevičius, Crr. 
Popayan, 60-08, Medellin, Colombia.

Paruošė Pr. Al.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

Vokietija
KUN. ALF. BERNATONIS rugsėjo 

16 d. minėjo savo 50-tąjį gimtadienį; 
gimęs 1914 m. Jiezno apylinkėje. Gim
naziją baigė Plungėje, teologiją studi
javo Miunsteryje. Kunigu įšventintas 
1943 m. Nuo 1950 m. yra vyr. lietuvių 
tremtinių sielovados tvarkytojas Vo
kietijoje. Daugiausia jo pastangomis 
yra nupirkti Vasario 16 gimnazijos 
pastatai Huettenfelde. Tėvas Bernato
nis gimnazijos ateitimi ir dabar nuo
lat rūpinasi, eidamas jos švietimo ko
misijos pirm, pareigas. E.

NUO RINKIMINIO KARŠČIO pra
deda įkaisti ir lietuviai. Neseniai Či
kagą aplankė 3 didieji kandidatai š. 
m. rinkimuose, kurie savo viešėjimą 
čia specifiniai išnaudojo medžiojimui 
balsų lenkų tarpe. Kadangi resp. pre
zidentinis kand. sen. Goldwateris ir 
viceprezidento pozicijai kandidatuojąs 
resp. kongr. Milleris turi giminystės 
ryšių su lenkais, tai jie Čikagoje tai 
su kaupu išnaudojo savo naudai.

Sen. Goldwateris Čikagoje aplankė 
Lenkų Tautinį Muzėjų, apžiūrėjo eks
ponatus ir, žinoma, nepamiršo pažadė
ti Lenkijai laisvės. Kongresmanas Mil
leris Čikagoje viešėjo kiek vėliau, kai 
čia vyko Amerikos lenkų kongresas. 
Milleris dalyvavo kongreso atidarymo 
pamaldose lenkų bažnyčioje, o kongre
se atstovauti paliko savo žmoną ir jos 
motiną — gryną lenkę, čia ir vicepre- 
zidentinio kandidato žmona delegatus 
sveikino lenkiškai ir angliškai, taip 
pat visko jiems žadėdama, jeigu tik 
jos vyras bus išrinktas.

Pats Milleris, kaip “Chicago Sun- 
Times pranešė, po pamaldų lenkų baž
nyčioje ir pasitarimų su vietos respub
likonų vadais, išskubėjo į Pitsburgą 
kalbėti lietuvių piknike. Tačiau iš ki
tų šaltinių buvo sužinota, jog jis kal
bėjo ne lietuvių piknike, bet lietuvių 
ūkyje — Lithuanian Country Club su
sirinkusiems įvairios kilmės respubli
konams.

Nuo respublikonų kandidatų patai
kavime lenkams neatsiliko ir demo
kratai. Lenkų kongrese buvo pažadė
jęs dalyvauti ir pats prezidentas John
son, tačiau, matyt, dėl saugumo sume-

A. a. K. Petraičiui mirus Klevelande, 
seserį M. Norkienę ir jos šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime —

K.L.K. Moterų Draugijos Šv. Jono Kr. 
" parapijos skyriaus narės

Visagalio valiai staiga pašaukus amžinybėn mūsų giminaitį ir 
taurų lietuvį agronomą Praną Rimkūną, gilią padėką reiškiame:, 
kleb. prel. dr. J. Tadarauskui, kleb. kun. P. Ažubaliui, kleb. Tėv. 
Placidui, OFM, ir sol. V. Verikaičiui už paskutinius religinius patar
navimus laidotuvių namuose, Hamiltono Aušros Vartų Marijos baž
nyčioje ir Toronto lietuvių kapinėse; karstą nešusiems: K. Mikšiui, 
St. Daliui, J. Stonkui, P. Savickui. P. Kažemėkui ir V. Blauzdžiui; 
atsisveikinimo žodį tarusiems K. Mikšiui ir P. Savickui; šv. Mišias 
užprašiusiems: Mrs. F. Allan, p. čepukams, V. Kesiūnienei, Miss M. 
Kelly, P. Koveliui, Mr. and Mrs. Logan, A. J. Mikšiams, Ontario 
Hospital lietuviams tarnautojams, p. Stankevičiams, O. J. Stonkams, 
Z. A. Vainauskams; už gėles prie karsto — L. P. Kažemėkams, V. 
Kesiūnienei, p. Maželiams ir velionies krikšto sūnui Jurgiui, O. J. 
Stonkams, Ontario Hospital Hamiltone, Ontario Hospital Civil Service, 
Ontario Hospital Hamiltone liet, bendradarbiams; už užuojautas spau
doje ir raštu — P. Alšėnui, J. P. Augustinavičiams, E. S. Kėkštams, 
KLK Kultūros Draugijai, M. V. Meiliūnams, O. A. Mikulskiams, E. V. 
Mozoliauskams, Ontario ligoninės lietuviams bendradarbiams, B. A. 
Sapijoniams, M.S. šetkams, A.H. Stepaičiams, B.J. Tamulioniams, 
“Tėviškės žiburiams”, “žiburių” Spaudos Bendrovei.

Atskira gili padėka priklauso velionies staigios mirties vienin
teliam liudininkui J. Tarvydui ir ilgamečiams velionies buto šeimi
ninkams O. J. Stonkams, parodžiusioms daug širdies ir rūpesčio sun
kiomis dienomis.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, gausiai lankiusiems ve
lionį laidotuvių namuose Hamiltone ir palydėjusiems į amžinojo po
ilsio vietą Toronte. Tebūnie visa tai skirta ilgam ir šviesiam velio
nies Prano atminimui.

Giminiu vardu velionies pusbrolis A. Rinktinas

timų, nevažiavo ir atsiuntė viceprezi- 
dentinį kandidatą sen. Humphrey. 
Prez. Johnson lenkų kongreso dele
gatus pasveikino telefonu gana ilga 
kalba, kuri dalyviams buvo perduota 
per garsiakalbius.

šiame lenkų kongrese buvo priimta 
ir viena rezoliucija, kuri gali būti įdo
mi ir lietuviams: “Sovietų karinės jė
gos turi būti atitrauktos iš Lenkijos 
iki 1939 m. rugsėjo mėn. sienų, o tos 
dalys, įskaitant Vilnių ir Lvovą, kurias 
Sov. Sąjunga užėmė bendradarbiauda
ma su hitlerine Vokietija, turi grįžti 
Lenkijai.”

LIETUVIAI, nors ir neturi laimės 
susilaukti žymiųjų politikų, irgi pra
dėjo šiėk tiek šioje srityje organizuo
tai judėti. Lietuvių Demokratų Lyga, 
kurios veikėjai net tarpusavyje nela
bai sutaria, rugsėjo 19 d. vakare Liet. 
Vyčių salėje buvo surengę vakarienę 
ir lyg propagandini mitingą už demo
kratų kandidatus, šiame vakare buvo 
paskelbta žinia, jog vienas lietuvis 
demokratas — dr. K. Šidlauskas buvo 
paskirtas vietinio prokuroro padėjėju. 
Pats dr. Šidlauskas savo žodyje trupu
ti nebuvo tikras, kodėl jam ši vieta 
buvo paskirta, kadangi paskyrimai yra 
daromi metų pradžioje. Nors jis aiš
kiai nepasakė, bet čia buvo galima su
prasti, jog tas paskyrimas laikytinas 
priešrinkiminiu mostu. Vakarienės 
metu buvo nusiskųsta, jog anksčiau 
lietuviai demokratų tarpe turėję di
desni pripažinimą; paskutiniais me
tais lietuviai esą gerokai ignoruojami. 
Vienas kalbėtojas priminė, norint at
gauti pripažinimą, reikia didesnės vie
nybės savųjų tarpe, o tada įvertini
mas ateis ir iš kitų. Daugelis tokiai 

;nuomonei pritariamai palingavo gal
va, bet kaip tokią vienybę lietuviuose 
įgyvendinti, niekas recepto nepateikė.

NESENIAI ŠIOJE VIETOJE rašė
me apie Čikagos latviu leidžiamus pe- 
rijodinius leidinius. Prie jų dar nori
me pridėti vieną, kuris į mūsų rankas 
pakliuvo tik šiomis dienomis. Tai lat
vių kalbai nagrinėti skirtas žurnalas 
“Rajums”. Leidinys yra panašus į 
mūsišką “Gimtąją Kalbą” ir daro ne
blogą Įspūdi. Redaguoja moteris — 
Valerija Baltina iš Minneapolio, lei
dėjas — čikagas Baltu Filologu Kopa, 
žurnalas spausdinamas lietuvio Myko
lo Morkūno spaustuvėje.

PLAČIAI KELIAMAS SUSIRCPI- 
NIMAS dėl lietuvių vargonininkų 
prieauglio. Neseniai tuo reikalu Ame
rikos Liet. Bendruomenės centro val
dybos pirm. J. Jasaitis pas mons. Ig
ną Albavičių buvo sukvietęs L. Bend
ruomenės ir L. Vargonininkų Sąjun
gos atstovu pasitarimą, dalyvaujant ir 
kunigų grupei, čia buvo sutarta, kad 
š.m. Kalėdų laikotarpyje Čikagon rei
kia šaukti lietuvių vargonininkų ir ga
linčių ar norinčių vargonininkauti su
važiavimą. čia suvažiavusiems rengia
masi pateikti studijinę programą — 
studijų dienas, ypatingai kreipiant dė
mėsi į lietuviškas gaidas. Tokių studi
jų dienų laikotarpyje paaiškėtų, ar yra 
vilčių turėti lietuvių tarpe kandidatų 
Į vargonininkus, ar ne. šiuo metu jau 
sunku rasti lietuvį vargonininką ka
kurioms lietuvių parapijoms. Tad šis 
reikalas rimtai svarstytinas.



.<& SEAITTTOJAI PASISAKO
Kas atsakingas už Kristaus mirtį?

Margos įvairybės

do. Jaunuolis H. yra dabar 21 m. Jo 
tėvai niekad neklausia, kur jis eina, 
su kuo eina, kada pareina namo; nori 
mokykis, nori ne, nori dirbk, nori ne.

Kuris auklėjimo metodas yra geres
nis? Laisvė ar sumanus planingas vai
ravimas? Būtų gera, jei šias proble
mas pagvildentų mūsų bažnyčios va
dai, pedagogai, psichologai. Mūsų jau
nimas i tokius laisvės sūkurius jau 
yra patekęs. Jonas Karka

DANIEL ROPS 
Prancūzų Akademijos narys

sektų vadai yra atsakingi už Kris
taus nužudymą. Prancūzų rašyto
jas Renanas tikruoju teisėtu žu
diku laiko vyriausią kunigą Anną. 
Kitas vyr. kunigas Kaifas pareiš
kė, esą naudingiau, kad vienas 
mirtų. Sadukėjai, artimi romė
nams, bijojo, kad sujudimai Na
zarete neišsauktų okupanto reak
cijos. Taip pat ir farizėjai, kurių 
įsitikinimai, interesai ir išdidu
mas buvo pažeidžiami Kristaus 
mokslo. Ir kada didieji vadai iš
ėjo prieš Mesiją, kaip gi visa tau
ta galėjo jais nesekti?

AR TAUTA ATSAKINGA?
Į tą pačią išvadą veda kitas 

nemažesnės svarbos klausimas, j 
Iki kokio laipsnio visa tauta at-' 
sakinga dėl nusikaltimo, padary
to dalies jos narių? Baisi istorijos 
logika moko mus^ kad valdančių
jų klaidas apmoka visa tauta. Ta
čiau mumyse kyla protestas. Ar
gi visi prancūzai jaučiasi atsa
kingi už Joanos Arkietės mirtį ir 
Liudviko XVI egzekuciją, arba 
anglai dėl jų karalių ir karalie
nių galvų? Vokiečiai už savo kon
centracijos stovyklas ir Hitlerio 
dujų kameras? Amerikiečiai už 
indėnų išnaikinimą ar nelemtus 
segregacijos įvykius? Prieš nusi
kaltimą, įvykdytą vienos grupės, 
klasės, režimo, vado individuali 
sąžinė reaguoja protestu: “Nekal
tas!” Kodėl gi atimti šią teisę ma
žai Izraelio tautai?

VISI — JĖZAUS 
KANKINTOJAI
Atsakomybė už Jėzaus mirtį nė

ra tik teisės ar istorijos dalykas, 
nes ta mirtis nėra tik istorinis 
faktas. Vienintelis galimas pilnas 
atsakymas yra antgamtinio pobū
džio. Atpirkimas turėjo ateiti su 
Jėzaus mirtimi per Įsikūnijimo 
paslaptį. Ar kartais tie nelaimin
gieji, nuteisę Jėzų, patys to neži
nodami, nebuvo įrankiai to, kas 
turėjo įvykti?

Norėdami bent kiek teisingiau 
išspręsti šį klausimą, įsivaizduo
kime, koks būtų buvęs kiekvieno 
mūsų nusistatymas, jei būtume 
gyvenę Kristaus laikais, Jo žmo
nių tarpe, kunigų valdžioje ir 
smulkmeniško rabinų uolumo įta
koje. Kokia dalis šių dienų krikš
čionių būtų buvusi Kristaus pusė
je ir kokia Jo budelių tarpe? Žy
dų kunigai kalbėjo apie didelių 
principų, nustatytos tvarkos lai
kymąsi. Tėvas jėzuitas Lulac sa
vo “Ateistinio humanizmo dramo
je” rašo: “Argi daugumas mūsų 
neišpažįsta katalikybės dėl tų pa
čių priežasčių — intymaus pato
gumo ir socialinio konformizmo, 
kuris prieš 20 šimtmečių būtų pri
vertęs mus atmesti drumsčiančią 
evangelijos naujovę?”.

Tiksliausią atsakymą duoda 
Pėguy: “Ne žydai nukankino Jė
zų, bet mūsų visų nuodėmės”. 
Kiekvienas mūsų esame visuoti
nio blogio dalininkai. Kiekvieną 
sykį, kai padaroma neteisybė, 
kiekvienas mūsų užsideda dalį 
naštos. Izraelio, Dievo išrinktos 
tautos, paslaptis yra kaip tik būti 
liudininku ir auka visos šios atsa
komybės. Atstumdami ir nuteis- 
dami Kristų, žydų tautos vadai 
buvo, to nežinodami, ištikimi tam 
antgamtiniam pašaukimui, kuris 
amžių būvyje lėmė Izraelio tau
tos likimą. Jie buvo atstovai tos 
žmonių klasės, kuri visais laikais 
ir visuose kraštuose niekuomet 
nebaigė Kristaus kryžiuoti.

TAI NE PABAIGA
Teismas, pasmerkimas, nukry

žiavimas ... Tais žodžiais, atrodo, 
viskas jau pasakyta ir kad žmo
gui nusidėjėliui belieka nulenkti 
galvą ir verkti. Bet ne: tai ne pa
baiga, tai tik pradžia. Kalvarijos 
drama nesibaigia tamsos bedugne 
ar rūstaus Dievo kerštu. Nuo kry
žiaus pasigirs žodis iš Kristaus 
lūpų, žodis, kuris pakeis baimę 
viltimi: “Tėve, atleisk jiems, nes 
jie nežino, ką daro!”. Ir kas yra 
išskirtas iš šito pasigailėjimo? 
Niekas. Nei Annai, nei Kaifai, nei 
Pilotai, nei sadukėjai, nei farizė
jai, nei visų laikų teisingieji. Ir 
žydų tauta/nepriklausomai nuo 
to, ar ji tai žino ar ne, priima ar 
atmeta, — gauna tas pačias ma
lones. kaip ir visi kiti. “Žydai, sa
ko Pėguy, kurie tebuvo tik įran
kis, naudojasi, kaip ir visi kiti, 
išganymo šaltiniu”.

Iš prancūzų kalbos vertė 
E. Krikščiūnienė

Jeigu bailumas ir charakterio 
silpnumas yra nepateisinami, argi 
moralinė atsakomybė nekrinta 
dar labiau ant tų, kurie naudoja 
šias silpnybes savo negarbingiems 
tikslams atsiekti? Užtenka tik pa
skaityti evangelijas, kad galima 
būtų įsitikinti, jog Pilotas, tas iš
didusis romėnas, buvo savo vai- 

■ dinių rankose. Grasomas įskųsti 
Tiberijui ar galėjo'nepaklusti? Šis 
vienišas Kapri neurastenikas ne
juokavo šitos rūšies dalykais. 
Taip galvojo krikščioniški rašy
tojai nuo Bažnyčios Tėvų laikų 
“Pilotas dalyvavo jų (savo valdi
nių) nusikaltime savo veiksmu, 
bet, palyginus, jis daug mažiau 
kaltas, negu jie” — sako šv. Au
gustinas.

VIEŠPATIES ŽUDIKAI?
Kas gi tie jie? Atskleiskime 

ketvirtąją evangeliją ir rasime 
joje atsakymą. Tai yra žydai, ku
rie veda visą reikalą iki baisaus 
šauksmo: “Miriop! Nukryžiuokite 
Jį!” Taip pat Apaštalų Darbuose 
(II. 22) šv. Petras kreipiasi į Iz
raelio tautą, mesdamas jiems į 
akis priekaištą dėl to, kad jie “nu
kryžiavo, budelio ranka nužudė” 
Jėzų iš Nazareto. Taip pat žydas 
šv. Paulius, buvęs Izraelio rabinų 
mokinys, liudija: “Jie (žydai) nu
žudė Viešpatį Jėzų” (Tęs. 2, 15). 
Tai reiškia žydai bendrai, žydų 
tauta savo visumoj švento Rašto 
tekstų laikoma kaltininke.

Viešpaties žudikai! Tas kaltini
mas buvo nuolatos kartojamas 
per amžius. Nėra abejonės, kad 
jis pateisino tą nukrypimą, kuris 
vadinamas antisemitizmu. Ta tra
dicija taip įsigalėjo, kad krikščio
niui, nežiūrint ar jis būtų katali
kas, ar ortodoksas, ar protestan
tas, tasai tvirtinimas, kad “žydai 
nukryžiavo Jėzų” sudaro sunkią 
problemą.

mūsų antraštės iškeltam klausi
mui du prieštaraujančius atsa
kymus. Apaštalų Tikėjimo Išpa
žinime kaltė krenta Pontijui Pi
lotui, kuris vienintelis minimas, 
kalbant apie Kristaus kančią: 
“Kentėjo prie Pontijaus Piloto...” 
Yra tiesa, kad teisiškai Judėjos 
prokuratorius neša šito teisiško 
nužudymo atsakomybę. Jis turėjo 
galią išlaisvinti tą kaltinamąjį, 
kurį jis pripažino nekaltu. Jis to 
nepadarė, ir visi žino dėl kokių 
žmogiškų, perdaug žmogiškų 
priežasčių. Bet palikime tam val- nančiai skamba žodžiai, kuriuos 
dinmkui aiškintis pačiam su savo šv Jonas jdeda j Jėzaus pnešų 

lūpas: “Jei paliksime jį taip, visi 
įtikės į jį” (11, 48).

Giliau pažvelgus, tas tragiška
sis ginčas, kuris pastato Jėzų 
prieš žydų tautos vadus, kunigus 
ir teologus liečia Jo mesijinį po
būdį. Jeigu Jis tikras Mesijas, vi
si turėtų Jam nusilenkti. Bet ką 
žinojo tauta apie Jį? Jėzus pats 
labai mažai tepasakė, kad Jis yra 
Mesijas. Aiškiai prasitarė vieną 
sykį samarietei, bereikšmei sve
timšalei. Savo apaštalams, kiek
vieną sykį, kai apsireiškė Jo die
viškumas, pvz. atsimainymo me
tu, Jis liepė tylėti. Jo stebuklai 
nebuvo savyje to laiko žydų aky
se įrodymai Jo pašaukimo, dar 
mažiau Jo dieviškumo, nes ir pa
prasti pranašai juos buvo darę.

Taigi, tvirtinti, kad “Žydai pa
žino Jėzų, ir jie atsisakė laikyti 
Jį Mesiju” reikštų mesti nepa
grįstą kaltinimą, kuriam prieš
tarauja labai aiškiai evangelijų 
tekstai ir faktai. '

ŽYDAI VISAI 
NEATSAKINGI?'
Argi tai reikštų, kad Jėzaus 

dramoje nėra žydų atsakomybės, 
sunkios atsakomybės? Be abejo
nės ne. Štai kodėl kaikuriuose žy
dų sluogsniuose yra pradėta da
ryti žygių apriboti šią atsakomy
bę ir nuimti ją nuo visos žydų 
tautos. “Šių dienų žydai apgailes
tauja tragišką Jėzaus mirtį”, sako 
vienas iš jų — Enelow. 1933 m. 
vienas žydų “tribunolas” Jeru
zalėje norėjo grąžinti gerą vardą 
Jėzui. Tebūnie taip. Bet kas gi 
tada žydų tautoje buvo to skan
dalingo teismo vykdytojai? Kas 
norėjo tos neteisybės dėl politi
nių ar savanaudiškų sumetimų?

Atsakymas yra duotas daugely
je Naujojo Testamento tekstų, 
šventasis Jokūbas formuluoja tai 
aštriais žodžiais savo laiške: “Jūs 

_ t (turčiai) pasmerkėte ir užmušėte
Argi visa žydų tauta, gyvenam teisųjį” (V. 6). šv. Jokūbas gi 

ti Palestinoje (nekalbėkime apie mums vaizduojamas kaip pamal- 
tuos, kurie buvo išsklaidyti visoje dus žydas, griežtas Mozės įstaty- 
romėnų imperijoje) paąno Jėzų? mo laikytojas. Trys pagrindiniai 
Labai abejotina. Didžioji Jo misi-i evangelistai aiškiai kaltina “di- 

' jos dalis įvyko Galilėjoj, nuošalioj! džiuosius kunigus, tautos vadus, 
provincijoj, kurią pamaldūs Jeru- vyresniuosius, Rašto žinovus, įsta

tymo žinovus”. Tai visi tie, ku
riuos šv. Paulius vadino “šio pa
saulio kunigaikščiais” (1 Kor., 2, 
18). Kaltinimas krenta valdančiai 
klasei, politikams, intelektualams. 
Jie galėjo žinoti misiją, vykdo
mą,' jaunojo Galilėjos pranašo. 
Jie galėjo Įžiūrėti Jo misijos grės
mę tam tikrai nustatytai tvarkai; 
jie turėjo priemonių pajudinti 
teisės aparatą, neišskiriant nė ro
mėniško okupanto.

ŽYDAI —
JĖZAUS SEKĖJAI
Reikia tačiau pripažinti, kad 

netgi tų “pirmaeilių” žmonių tar
pe atsirado išimčių, žmonių kurie 
garbino ir mylėjo Jėzų, kaip kad 
Nikodemas, Juozapas iš Arimate- 
jos ir kiti. Netgi kaikurie farizie
jai, argi jie nepalaikė draugiškų 
santykių su Jėzum priimdami Jį 
prie savo stalo? Bet tos išimtys 
suskaitomos ant pirštų. Tačiau 
yra tiesa, kad ta augštoji dvasi
ninkų klasė ir .didžiųjų religinių

muitinės tarnautojo stalą tam, 
kad Jį amžinai sektų; ir tas nuo
stabias moteris, sekusias Jį, ir tą 
Mortą ir Mariją iš Betanijos, ir tą 
atgailotoją, kuri pylė kvepalus 
ant Jo kojų; ir netgi tas mases, 
kaip sako šv. Lukas “visi žmo
nės” (19, 48), kurie Jo klausė, ir 
tas minias, kurios “stebėjosi Jo 
mokslu”, kaip mini šv. Morkus 
(11, 18). Visa tai nėra negalima 
ar perdėta. Daugiau negu įtiki-

žalės žydai laikė nereikšminga. 
“Minios”, kurios sekė Jėzų, ar 
buvo gausios? Didžiausi susibū
rimai, kaip duonos padauginimas, 
neperžengė 5000 žmonių; tai yra 
daug, bet dar nevisa tauta. Jėzus 
mažai tebuvo žinomas Judėjoje; 

’ tai Įrodo šv. Matas, kuris pasako
damas iškilmingą Jėzaus žengimą 
Į Jeruzalę “Verbų sekmadienį” 
tikina, kad susirinkę sakė viens 
kitam “kas Jis yra?”. Be to, ir šv. 
Jonas mini, kad Jėzus dažnai 
slėpdavosi. Iš milijono žmonių, 
kurie tada gyveno šventojoj že
mėj, argi buvo ten bent 50.000 
sielų, pažinusių kas buvo Jėzus iš 
Nazareto? Ar galima būtų sakyti, 
kad jų tarpe pasipriešinimas bu
vo bendras prieš Jėzaus asmenį 
ir Jo misiją? Kitaip saaknt: “Ar 
visi žydai buvo prieš Jį?”. Norint 
išdrįsti atsakyti taip, reiktų at
mesti nuolatinį evangelijos liudi
jimą, pamiršti tuos nuostabius 
žmones, visus kilusius iš.žydų, ku
rie Jo šaukiami paliko tinklus ar

Siuntiniai i Lietuva
* u

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

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

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti j Lietuvą maistą, medžiagas 
ir kitas prekes iš Anglijos. Kviečiame pasinaudoti ir pasiųsti giminėms 
spacialų labai vertingą ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3, susidedantį iš dviejų 
atkarpų po 3 jardus dviem apsiaustam labai šiltos angliškos ULSTER 
medžiagos ir vienos atkarpos 3% jardo ekstra geros angliškos medžiagos 
žieminei vyriškai arba moteriškai eilutei tik už $75.00 (JAV) su sovieti* 
niu muitu ir persiuntimu.

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

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

Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite į:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

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

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

AMERIKOS BALTŲJŲ 
TEISINGUMAS

Mažame Danielsville miestely- 
j je, Georgia valstijoj, buvo teisia
mi du Ku-Klux-Klan nariai, nu- 

jšovę negrą mokytoją L. A. Penn, 
važiavusį automobiliu. Tardymo 
metu abu prisipažino nušovę 
Penn, ir sakėsi norėję išgąsdin
ti negrus, kad vėliau jie neįsidrą
sintų ir nepradėtų demonstraci
jų. teisme abu sakėsi esą nekal
ti; jų advokatas kalbėjo net 1 vai. 
40 min. Kaltintojas reikalavo 
mirties bausmės ir prašė, kad pri
siekusieji įsitikintų, jog čia yra 
apgalvota žmogžudystė, reikalin
ga griežtos bausmės.

Prisiekusieji, visi buvo baltie
ji, apsvarstę bylą, nusprendė, 
kad abu žudikai nekalti.

Marija Sniečkuvienė ir jos sūnus Antanas, dabartinis Lietuvos 
kompartijos gen. sekr. Motina, protestuodama prieš sūnaus bolše
vikišką laikyseną, išvyko į tremtį Vokietijon ir ten mirė. Šią nuo
trauką, ryšium su Fidel Častro sesers pasitraukimu iš Kubos, pa
skelbė itališkoji “Elta” Romoje, ši “Eltos” laida pateikė platoką 
A. Sniečkaus ir jo motinos biografiją. Ji tarp kitko mini, kad A. 
Sniečkus su grupe lietuvių komunistų buvo iškeistas Lietuvos val
džios į sovietų kalinamų kunigų grupę, kurių tarpe buvo ir vysku
pas Teofilis Matulionis, ilgai laikytas Solovkų salose ir kitur.

KURIS KELIAS 
GERESNIS LIETUVIAMS?

Šiame krašte yra dvi nuomonės jau
nimo auklėjimo klausimu. Daugumas
ateivių europiečių yra nuomonės, kad 
jaunimas ir 18-21 m. turi likti griež
toje tėvų kontrolėje. Esą tėvai turi 
sekti jaunimo veiklą, nurodyti ką jis 
turi veikti, kur eiti, kur neiti, su kuo 
eiti. Kas galima, kas negalima. Esą 
tėvai turi atiduoti savo pinigus, kad 
ir sunkiausiai uždirbtus, vaikų iš
mokslinimui. žodžiu, jiems dirbti, gy
venti, kol jie atsistos ant tvirtų kojų. 
Net ir sukūrus vaikams šeimas, tėvų 
ranka turi būti juntama.

Daugelio senų kanadiečių ir ameri
kiečių pažiūros i jaunimo problemas 

lyra kitokios. Suėjo vaikams 18-20 m., 
ir jie paliekami ramybėje. Daugelis 
vaikų pradeda dirbti nuo 12-14 m. 
(laikraščius pardavinėja!). Gi jau nuo 
16-18 m. beveik visi dirba ir tėvams 
moka už butą ir maistą ($8-15 savai
tei). Gimnazistai (16-18 m.), studen
tai beveik visi dirba per Kalėdų ir 
vasaros atostogas. Dalis jų dirba net 
šeštadieniais, penktadieniais ar sek
madieniais. Beveik 90% moka tėvams 
už išlaikymą.

Mano bendradarbis kanadietis prieš 
porą metų baigė technikos mokyklą, 
bet su žemais pažymiais. Dabar lanko 
Ryerson institutą vakarais ir dirba 
įstaigoje. Jo tėvas turtingas, bet sū
nus moka savaitei $18 už išlaikymą. 
Sakau: “H., mesk darbą, stok į uni
versitetą, tėvas duos pinigų.” “Ne”, 
— jaunuolis H. atsako, — “jie dabar 
augina vieną berniuką iš prieglaudos; 
tėvas daug aukoja bažnyčiai, labdary
bei.” Man nesuprantama, keista atro-

• Iš Berlyno pranešama, kad 
vėliausioje aštuonių tomų encik
lopedijoje, rytinėje Vokietijoje, 
neįdėtas žodis “meilė”. Vyr. lei
dyklos direktorius A. Uhlmann 
prisipažino, jog tai įvyko “per 
neapsižiūrėjimą”. O tas “neapsi
žiūrėjimas” — tai komunistinė 
realybė, nes kur ten tau bus pas 
komunistus toks žodis kaip “mei
lė” ir dar kam — žmogui.

• Talas iš Mileto sakė:
— Sunkiausia pažinti save, 

lengviausia pasmerkti kitus ...
• Liuksemburgo kunigaikštijo

je yra 330.000 gyventojų, jų tar
pe — tik vienas bedarbis.

• Vilniuje lėidžiamam komu
nistų žurnale “Švyturyje” yra to
kia pastaba: “Kadangi nėra gali
mybės pagaminti įvairesnės ava
lynės, tad nieko kito nelieka, 
kaip perauklėti moteris, kad jos 
visos turėtų vienodą skonį ir 
pirktų vienokius batukus.”

Parinko Pr. AI.

Canada
Savings 
Bonds

1964

LENGVA NUPIRKTI
Galite Kanados taupomuosius lakštus pirkti grynais pinigais arba 
dalimis išmokėtinai. Pirkite juos darbovietėje pagal algos taupy
mo planę arba bankuose, pas oficialius investavimo a g e n t u s, 
biržos tarpininkus, pasitikėjimo ar paskolų bendrovėse. Lakštai 
gaunami po $50, $100, $500, $1000, iki 10.000 vienam asmeniui.

LENGVA IŠKEISTI I PINIGUS
Galite kiekvienu metu Kanados taupomuosius lakštus parduoti 
už jų nominalinę vertę ir dar gauti prisidėjusias palūkanas. Kai 
jums prireiks pinigų, užpildykite lakštų išpirkimo formę ir prista
tykite savo bankui. Pinigai bus tuoj pat išmokėti.

PATARTINA LAIKYTI
f

Jūs gausite už Kanados taupomuosius lakštus palūkanas kiek
vienų metų pirmąją lapkričio dieną po 4%% už pirmuosius metus; 
5% už sekančius 5 metus ir 5%% už likusius 3 metus - tai yra vidur
kį po 5% kasmet, jei išlaikysite pilną 10 metų terminą.

Kiekvienas turi kam nors taupyti



Taip kaldinom Lietuvos pinigus JONAS K. KARYS, buvęs Lietuvos monetų kalyklos vedėjas

Juo giliau praeitin slenka trumpas, bet nepaprastai spalvingas nepriklausomos Lietuvos išgyventas laikotarpis (1918-1940), juo labiau domina stebėtoją dalykai bei daiktai, kurie tą nuostabų laikotarpį gyvai primena.Belgai pavydėjo ZikaroVienas pastoviausių čia “liudininkų” yra ir visuomet bus tėvynėje išlikusios, o taip pat į kitas šalis patekusios, mūsų dailios, patvarių metalų monetos. Jos buvo kaldintos dviem atvejais: 1925 m. Anglijoj ir 1936-1939 m. savojoje', naujai įrengtoje monetų kalykloje Kaune. Nors kiek skirtingos, visos jos buvo gamintos pagal skulptoriaus prof. Juozo Zikaro modelius, kuriuose tasai įžymusis menininkas, neiškrypda- mas iš tradicinio lietuviško kuklumo, vykusiai sujungėų visiems vienodai suprantamą grožį mūsų heraldikos, tautinės ornamentikos, kaligrafijos ir kitus modernioms monetoms deramus elementus. O jau paveikslai — Vytauto, Basanavičiaus, Smetonos — tiesiog gyvi! Niekur šie veidai nebuvo taip puikiai įamžinti, šiandien dar labiau suprantu, kad buvo ne koks pataikavimas, bet teisybė, kai Belgijos monetų kalyklos direktoriai man tvirtino, jog tik jų tautinės ambicijos sulaikančios juos nuo pasinaudojimo Zikaro paslauga jų karaliaus veidui perkelti į belgiškas monetas ...Abiem minėtais atvejais (Anglijoj ir Kaune) buvo nukaldinta virš 75 milijonų visų rūšių monetų. Paskutiniais laisvės metais, pagal 1940 m. liepos 1 d. statistiką, apyvartoje buvo:a. bronzos monetų1 cento vertės 11*630.0002 centu vertės 4.020.0005 ” * ” 13.400.00010 ” ” 10.586.00020 ” ” 6.505.00050 . ” ” 3.668.600

J. Karys - Kareckas, šio straips
nio autorius, savo darbo kamba
ryje JAV. Jis yra parašęs vertingą 
knygas: “Nepriklausomos Lietu
vos pinigai“ ir "Senovės lietuvių 
pinigai". Jos gaunamos pas au
toriųarba pas platintojus.

b. sidabro monetų1 lito vertės 5.053.4002 litu vertės 2.728.2505 ”* ” 2.938.76010 ” ” 892.330Likusios gulėjo Lietuvos banko rūsiuose.

Malonu pastebėti, kad lietuviai išeiviai, išskyrus retą atvejį, savo tautinėmis monetomis neprekiauja, bet glaudžia jas krūvon, saugo ir palieka šeimose kaip vieną brangiausių tautos šviesiųjų laikų atminimą. Ir aš giliai tikiu, kad tie nepriklausomos Lietuvos monetų rinkinėliai nepateks į “numizmatikų - spekuliantų” na gus, o atsidurs viešuose muzėjuo- se praeiviui pamatyti, mokslininkui pastudijuoti, per pasaulį keliaujančiam lietuviui pasidžiaugti...Sidabro ir bronzos monetosAnglijoj kaldintos nepriklausomos Lietuvos monetos buvo dviejų rūšių metalų: 1, 5, 10, 20 ir 50 centu *— aluminijaus bronzos (0,100 Al ir 0,900 Cu); 1, 2 ir 5 litų — sidabrinės (0,500 Ag ir 0,500 Cu). Tenai nukaldinta monetų:1 ir 50 centų 5.000.0005 ir 10 centų 12.000.00020 centu * 8.000.0001 lito * 4.000.0002 litų 3.000.0005~ litų 1.000.000Taip pat dviejų rūšių monetos kaldintos ir Kaune. Čia jų nukaldinta:

aprūpinti smulkiai dantuotais graizeliais. O Kauno kalyklos penklitis ir dešimtličiai turi grai- zeliuose įspaustus sakinius: pirmasis — Tautos gerovė tavo gerovė, antrieji — Vienybėje tautos jėga.1938 m. suprojektuota 2 litų sidabrinė moneta, kurios bandomieji egzemplioriai pastebėti viename kitame Europos numiz- mat. muzėjuje, legaliai kaldinta nebuvo.Litus kalė anglai, paskui — lietuviaiPatys pirmieji nepriklausomos Lietuvos piniginiai ženklai, kaip daug kas dar tebeprisimenam, buvo iki vieno popieriniai. Bet smulkieji, kurie apyvartoj daugiausia vartojami, greit susidėvėjo, paseno, suplyšo. Visiems buvo aišku, jog be monetų ilgiau nebus įmanoma verstis, todėl jos buvo Anglijoj užsakytos, 1925 m. nukaldintos ir, žvilgėdamos bei skambėdamos, pasileido Lietuvos pinigu tarpan, nevykusių popie- riūkšcių užvaduoti.Anglai jas nukaldino be priekaištų. Tik užsakyta buvo perma- žai. Metams slenkant, o Lietuvos ekonomikai nuostabiais šuoliais besivystant, kaikurių denominacijų monetų ėmė apyvartoje stigti. Tada finansų ministerijoje subrendo idėja įsteigti savą monetų

mai, tačiau veikiančias iš seno kiek laisvokai, be griežtos priežiūros, su “plyšeliais” į galimus nelegalumus. Nors mane įtikinėjo, kad nesusipratimų neturėję, mes negalėjome rizikuoti jaunos valstybės ir taip svarbios naujos įstaigos garbe, todėl savąją kabyklą suorganizavome visur “už- verždami”, t.y. taip, kaip mūsų sąlygose buvo būtina ir, svarbiausia, vispusiškai saugu.Belgų talkaPatogiai ir švariai įrengtose patalpose, atskirtose nuo kitų “Spindulio” patalpų geležinėmis durimis, mes turėjome visas būtiniausias monetų kaldinimui bei jų tvarkymui masinas ir kitokias priemones. Nuo metalo lydymo įrengimų, o taip pat nuo mašinos, padarančios iš modelių pagrindinius štampus, ekonominiais sumetimais, buvo atsisakyta. Nedi- dutė, skirta tik savam kraštui, kalykla lengvai gali išsiversti ir be tų brangių dalykų. Belgijos Monetų Rūmai Briuselyje, šitokiu Lietuvos nusistatymu visai nesistebėdami, sutiko prieinama kaina mums ir pagrindinius štampus pagaminti, ir tiekti, kiek tiktai reikės, atitinkamų metalų plokštelių, pagamintų tiksliai pagal visus Lietuvos monetų įstatymo reikalavimus.Taip susitarus, mūsų kalykla

. Sidabriniai litai — brangūsJei visos nepriklausomos Lietuvos monetos būtų išlikusios sveikos, šiandien ir ateity nebūtų buvę sunku betkur jų daugiau ar mažiau užtikti. Deja* Lietuvą okupavę bolševikai milžinišką jų dalį 1940-41 m. išrinko, pagrobė ir nusigabenę Maskvon (gautomis žiniomis, į Cigunno-Litsejnyj za- vod imeni Molotova) sulydino. Dėlto išlikusios monetos bematant atsidūrė didelių numizma- tiškųjų retenybių kategorijoje. Numizmatikai bei įvairūs šios rūšies istorinių išlikų mėgėjai jau kuris laikas* godžiai tų monetų klausia, jas gaudo, o jų kainos perkant - parduodant jau* gerokai iškilusios, vis kyla ir, suprantama, dar kils. Kaip yra kituose kontinentuose, mes nežinome, bet Amerikoj (ir Kanadoj), pagal R. S. Yeoman 1962 m. katalogą, jau prieš trejetą metų buvo mokama: už sidabrinį litą $2, 1936 m. penklitį — $7, 1925 m. penk- litį — $14, už abu dešimtličius — po $20 (nors lito-dolerio paritetas spalio mėn. 1939 m. tebuvo 1:0,1664). Šiuo metu, kaip pats įsitikinau, čia minėtų Lietuvos šidabrinukų kainos vėl apie 25% pašokusios.’ Brangsta ir mūsų bronzinės monetos; antai, tame pačiame kataloge 1 centuko kaina nurodyta 75-80 amerikinių centų, penkcentis vertinamas $1,25, 50 c. — $2,5. Per du pastaruosius metus ir šios monetos jau gerokai pabrangusios.

bronzos(0,95 Cu, 0,04 Sn ir 0,01 Zn)1 cento 9.955.0902 centų 4.951.1075 centų 4.800.000sidabro (6,500 Ag ir 0,500 Cu)1 lito 1.984.714sidabro (0,750 Ag ir 0,250 Cu)5 litu 2.612.00010 litu 900.000Išskyrus litą, kuris nukaldintas iš Anglijos pargabentais 1925 m. štampais, ir 20 metų nepriklausomybės paminėjimui 1938 m. dešimtlitį (su prez. A. Smetonos atvaizdu; jų iš Kauno kalyklos išėjo apie 180.000), visos kitos Lietuvoje kaldintos monetos pažymėtos ta pačia 1936 data; Anglijoj kaldintos monetos — visos 1925 metų.Metalo sudėtį ir svorį monetų gaminimo procese sunku išlaikyti kaip iš anksto Įstatymais nustatyta, todėl leidžiami atitinkami svyravimai. Mūsų Anglijoj kaldintos sidabrinės 2 ir 5 litų monetos galėjo nutolti nuo nustatytų normų ligi 0,007 svorio ir 0,005 grynumo, 1 lito moneta — ligi 0,010 ir 0,007; bronzos monetos — abiem atvejais ligi 0,018. Kaune kaldintoms monetoms buvo leisti šie svyravimai: sidabrinėms — ligi 0,010 svorio ir 0,005 grynumo, bronzinėms — ligi 0,020 svorio ir 0,009 grynumo.Apsaugai sidabrinių monetų nuo sąmoningo žalojimo (pjaustymo bei vogimo sidabro), mūsų Anglijoje kaldinti sidabrinukai

Nepriklausomos Lietuvos monetų pavyzdžiai: 
Britanijoj, 7-11 Kaune.

1 - 6 kaldinti

Griežta kontrolėDvi mašinos kaldino Lietuvos monetas Kaune: viena — sidabrines, antra — “variokus”. Mašinoms valdyti ir kitokiems techniškiems darbams dirbti buvo priskirti rinktiniai “Spindulio” b-vės tarnautojai; visus darbus prižiūrėjo, skaičiavo gautas plokšteles ir pagamintas monetas, jas tikrino, rūšiavo ir svėrė, rašė aktus, vedė knygas ir kalyklą ginkluoti saugojo kalyklos vedėjo parinkti finansų ministerijos etatiniai valdininkai. Priežiūros sustiprinimui, Valstybės Kontrolė nuolatos laikė kalykloje savo atstovą. Jis, šalia kalyklos pareigūnų, pasirašinėjo gamybos aktus, antriniais raktais rakino sandėlius (nakčiai ar pertraukoms) ir-juos, be vedėjo, dar ir savo antspaudu antspaudavo.Didžiausias tikslumasVisų didžiausias rūpestis buvo, kad visos mūsų pagamintos monetos visu 100% atitiktų originalus, o tos pačios rūšies monetos — kad visos iki vienos,, ir visais atžvilgiais, būtų absoliučiai tokios pačios! Čia mašinistai, jų padėjėjai ir valdininkai pražiūrėdavo akis. Mažiausias trūkumėlis, ir moneta netinkama; ji krisdavo į laužą. Štampų amžius buvo įvairus: vienais galima buvo atmuš- dinti daug monetų, kiti po kelių smūgių sugesdavo*. Jų kaitaliojimas mašinose buvo lengvas, tik laiko reikėjo. Apie akordinį darbą kalykloj nebuvo nė kalbos; atvirkščiai, buvau net uždraudęs skubėti. Visas ir visų ten dirbusiųjų dėmesys koncentravosi į tikslumą. Nukaldintos ir rūpestingai išrūšiuotos — atrinktos monetos būdavo suskaičiuojamos, pasveriamos, supilstomos nustatytais kiekiais į atitinkamus maišelius, kurie atsakingo už juos valdininko plomba užplombuojami, etikete pažymimi ir padedami į saugų sandėlį.Paruosti monetų maišeliai būdavo perduodami Lietuvos Bankui, kuris Lietuvoj visus piniginius ženklus leido apyvarton. Prieš gabenant į Banką, susirinkdavo kalykloje speciali komisija ir dar kartą paruoštas monetas patikrindavo*. Radusi bent vieną nevisai tinkamą monetą, ši komisija atmesdavo visą maišelį ir tekdavo jį peržiūrėti iš naujo. Radusi paruoštam transporte kelis maišelius su defektingomis monetomis, komisija atmesdavo visus.Kauno monetų kalykla veikė trejus metus — iki II D. karo pradžios. Mano ir visų kalyklos bendradarbių maloniam pasididžiavimui, per visą trimeti nei pats mažiausias nelegalumas joje nepasitaikė, nei viena jos nukaldinta moneta su kokiu nors defektu nebuvo iš apyvartos grąžinta.
O. B. AUDRONĖ

KAINASPer gyvenimą jieškojau brolio,Kuris neužmuša žodžiu,Anei kardu —Einu liūdna prie Tavokojų, Viešpatie, Nes brolio nerandu.

K E LION I Ų
FOUR SEASONS TRAVEL 323 LAKESHORE RD. EAST,

BIURAS

Port Credit
D A ĖK1 A C tisais kelionių reikalais, visame pasau- 
DAvtiNAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

FURNITURE LTD.
PILNAS NAMU APSTATYMAS

<C-

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVES:

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL. 537-1442

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

kalyklą ir gaminti valstybei reikalingas monetas “namie”.Toji idėja tapo kūnu 1936 m. Vieną gražią birželio dieną (gaila, tikslios datos nebeprisimenu) grupė augštųjų svečių bei pareigūnų, dalyvaujant fių. min. J. Tūbelių!, atšventėme Kaune giliai jaudinantį įvykį: tą dieną pirmą kartą subildėjo savo dūžiais nepriklausomos Lietuvos monetų kalykla ir pabiro iš jos mašinų naujos, žvilgančios, grynai savos monetos! Beveik visi dalyvavusiųjų iš eilės kišome rankas po vamzdžiais, iš kurių biro į delnus mieli, dailūs, karšti metalo skrituliukai, tą patį momentą atvers- dami dar vieną įžymų Lietuvos istorijos puslapi...Kauno monetų kalykla, lyg ir įpėdinė prieš 270 metų šiame mieste veikusios L. D. Kunigaikštienės monetų kalyklos, buvo įrengta “Spindulio” b-vės rūmų (Miško g. 11) apatiniame augšte. Į Ji betarpiai priklausė finansų ministerijai ir veikė pagal finansų ministerio ir valstybės kontrolieriaus nustatytas taisykles. Jos vedėju buvo šio rašinėlio autorius.Mokėmės iš užsieniokalyklųKalyklos administracijos, knygvedybos bei atskaitomybės suorganizavimui trūko patyrimo ir atitinkamų žinių. Todėl, dar gerokai prieš darbų pradžią, apvažiavau bei apžiūrėjau Švedijos, Vokietijos, Belgijos ir Prancūzijos monetų kalyklas. Deja, ten visur radau neįsivaizduojamai stambias įmones, viską padarančias nuo metalo gabalų, jų lydinių iki monetos bei medalio ima-

perduodavo belgams Lietuvos finansų ministerio patvirtintus monetų modelius (tai buvo asmeninė vedėjo pareiga) ir parsigabendavo (taip- pat asmeniškai) ten paruoštus pagrindinius štampus, o finansų m-jos užsakomas monetoms kaldinti plokšteles belgai atsiųsdavo įprastu transportu. Iš pagrindinių štampų mes Kaune dirbdindavome, kiek tik reikėjo, monetoms kaldinti štampus ir jais sakytas plokšteles mūsų mašinose paversdavome monetomis.

O Kainas užmuša save, Ne seserį — Ir gaila jo be galo, Nes Kainas be namų ir be širdies, Ir Kaino žodžiaiĮ akmenis skaudžius sušalo, Kurie,Jį patį žeisdami,Kiekvienam žingsnyje ir amžinai Ties jo keliu riedės.Einu liūdna — neradus brolio.Ir pakelės į mano sielvartą neatsiliepia,O Kaino grasūs žingsniai, Sverdėdami nutolo — Maldauju, Viešpatie, Te jie sugrįžta — ne prie manęs, Bet prie Tavęs.
LIETUVIAI STALIAI 

^"5 maloniai kviečia 
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 

\ 4. A su gaminių kokybe ir kainomis.
2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289 

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
Res. tel. LE 6-5363 - Res. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS ir visi įvairių rūsių auto 
MECHANINIAI -PATAISYMAI. VISI 
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GYVENIMAS PRO KELEIVIO LANGĄ
DR. ANTANAS MUSTEIKIS

Penkiolikos metų ruošaSu kokiu džiaugsmu jaunystės laikais skaitydavau įvairius kelionių aprašymus! Žavėjo tada tie h e r o j a i, kurie pergyvendavo tūkstantį “mirtinų” ir “nemirtinų” nuotykių. Svajojau, kad kada nors suaugęs ir aš paseksiu čigonės burtais, kuri man lėmė kelionę užjūrinę, daug pinigo ir patogią pačią ...Po 15 metų gyvenimo Amerikoje išsiruošiau su šeima į pirmąją kelionę, į kurią niekas ne- stūmė. Tačiau negalima sakyti, kad tai buvo vien pramoginė išvyka. Mat, prieš penkiolikmetį viena tauri ankstyvosios ateivių kartos šeima mums buvo parūpinusi reikalingus dokumentus imigruoti Į JAV. Iš karto mes sustojom keletą dienų globėjų miestely — 25 mylios nuo Pittsburgh©. Kai įsikūrėm kitur, tai tik kalėdinių švenčių proga apsikeisda- vom sveikinimais. Ir tik šią vasarą, lyg ir norėdami atsikratyti kažkokio skrupulingo knietėjimo, — ar tik mes nebūsime įsirikiavę į nedėkingųjų eiles, — sulaukėm patogios progos asmeniškai padėkoti savo geradariams.Tie patys rūpesčiaiPačioje kelionėje tik vienas įvykis galima laikyti nuotykiu — tai pervažiavimas per Pittsbur- gho miestą. Kalnai ir pakalnės, vingiai ir kreivės, tiltai, pabėgiai ir grindinys mus klaidino ir neramino. Aš niekad nebuvau tikras, ar mano senokas fordas nesustos kur nors užkliuvęs už nereikalingo stulpo ir aplamai ar jo šeši cilinderiai pabaigs mus tempti į pačią kalvos viršūnę.Reikėjo pernakvoti senamiesty pas pažįstamus. Gatvelė buvo tokia skurdi ir siaura, kad automobilį galima buvo palikti tik užvažiavus ant šaligatvio — kitaip jokia kita auto mašina nebūtų pra- sistūmusi gatve, žmonės ten gyvena draugiški, tik gal perdaug prisirišę prie griūvančių lūšnų ir įnamių — šunų. Senutės, be abejonės, galėtų apsigyventi pas žentus ir marčias geresniuose miest- tų kvartaluose, bet čia jos turi savo namus ir, svarbiausia, nepriklausomybę, kurią jos brangina daugiau nei bet ką kita pasauly.Savo “sponsorius” suradom gyvus, jau perlipusius per 70 metų. Iš 4 vaikų (3 dukros ir 1 sūnus, visi suaugę ir vedę) suradom netikėtai tik vieną dukrą, gyvenančią drauge su mama. Mat, jos vyras miręs prieš porą metų, ir ji grįžo pas tėvus. Po šeimos* nelaimės ji vis dar pilnai neatsigavusi — kas naktį turi išgerti bonką alaus, kad užmigtų. Ir kita duk

tė gelia motinos širdį. Toji paliko vienuolyną ir išėjo į platų pasaulį. Panašios bėdos užgriuvo ir kitą pirmosios kaimynę. Pastarosios jaunylė duktė išėjo iš mamos dominuojamų namu sekretoriauti Vašingtone — sostinėje ir šiuo metu ruošiasi tapti neištekėjusia motina, jei laiku nespės legalizuoti naujos šeimos.Per keliolika metų Pittsbur- ghas apsišvarino nuo suodžių, tik tie patys vargai tebelydi gyventojus.Vaikai išėję, tėvai susenęTos Pennsylvanijos senutės turi ne tik kuo pasiskųsti, bet ir pasididžiuoti. Daugelis jų vaikų išsikėlė kitur, sukūrė gražias šeimas, kopia karjeros laiptais į pasisekimą, skambina “ilgų distan- cių” telefonu į kilmės * namus, siunčia vertingas dovanas švenčių proga. Yra čia ir lietuviškas klubas — karčiama, tik ir jos lankytojai “sutarptautėjo”. Mūsų “sponsorius” senelis toje iš- gertuvėje buvo gana reguliarus veteranas, tik amžiaus našta dabar jau jį pristabdo, nors jis ir sakosi, kad stikliukas sveikatai nekenkia. Vyresnieji pasigenda savo bendraamžių, kurie nukeliavo amžinybėn. Su jais mąžta ir lietuviškų salų pėdsakai, anksčiau taip* ryškiai įspausti Pennsylvanijos apylinkėse.Nežinau, ar tai atsitiktinumas, bet mano sutiktieji vyresniosios kartos atstovai daugiausia buvo senutės našlės arba jau spėjusios antrą kartą ištekėti. Visos jos rodė stiprybę, dažniausiai kietą, valingą, autoritetini charakterį. Šie bruožai padėjo joms ekonomiškai tvirtai atsistoti ant kojų. Kitas klausimas, kiek jie padėjo išlaikyti harmoniją ir lietuvybę jaunojoje kartoje?Grįžau iš kelionės, atsipalaidavęs nuo žmogiškosios kasdienybės ir susikaupdamas ties gražiaisiais gamtos vaizdais. Paraudusi saulė slėpė lietuviškuosius vargus ir džiaugsmus už Pennsylvanijos miškų. B. d.

Houstonas. — Ką reiškia trili- ' jonas? Alyvos žurnalas paaiškina sekančiu palyginimu: “Jei žmonai duotumei trilijoną dolerių ir lieptume! apsipirkimui kasdien išleisti $1.000, tai jos nematytume! tris milijonus metų”.Veracruzas. — Meksikoje iškasenose atrasti kukurūzų grūdai sugriauna seną teoriją, kad kukurūzai atkeliavo iš Europos. Nauji atradimai Įrodo, jog kukurūzų kultyvavimas siekia 4.000—5.006 metų pr. Kr. š. Amerikos kontinente.
1000 kalėdinių siuntinių be uždarbio
Atsidėkodama už didžiulę parama, kurios iš savo klientų susilaukė per 

pastaruosius AŠTUONERIUS METUS, LIETUVIŲ PREKYBOS BEND
ROVES VADOVYBE vėl nusprendė atiduoti savo klientams 1000 SIUN
TINIŲ UŽDARBĮ. Šiais metais parinkome tiems siuntiniams naujas eks
portines medžiagas, GAMINTAS ANGLIJOJE.
KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 1, kurį sudaro:

4 jardai dvigubo pločio afgalino moteriškam kostiumui arba suknelei 
ir sijonui, rojai, žalios ar vyninės spalvos;

3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt/
1 didelė spalvota šilkinė skarelė;
1 pora moteriškų ar vyriškų kojinių.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $50.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI —

JAV $29.00, Kanadoj $31.25, sterlingais £10.5.6, 
įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 2 (dvigubas siuntinys nr. 1), kurį sudaro:
8 jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba

2 suknelėms ir 2 sijonams, rojai, žalios ar Vyninės spalvos;
6 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
2 didelės spalvotos šilkinės skarelės;
2 poros moteriškų ar vyrišku kojinių.
MUSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI — 

JAV 49.00, Kanadoj $52.90, sterlingais £17.6.0, 
įskaitant visus mokesčius. Dar papildomai sutaupoma $9.00 

KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 3, kurį sudaro:
3% jardai gabardino ar flanelės vyriškam ar moteriškam kostiumui, 

tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos;
3 jardai medžiagos vyriškam ar moteriškam ar 2 vaikiškiems apsiaus

tams, tamsiai mėlynos, mėlynos, kupranugario, pilkos ar rudos spalvos;
4 jardai plaunamo aksomo moteriškam kostiumui arba suknelei ir si

jonui, vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos;
4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms, sukne

lėms, sijonams, apatiniams ir kt., juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar 
pilkos spalvos;

3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $95.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI —

JAV $55.00, Kanadoj $59.40, sterlingais £19.9.6, 
įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 4, kurį sudaro:
6% jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškiems ar moteriškiems kostiu

mams, tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos;
8 jardai afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba 2 suknelėms ir 2 si

jonams, rojai, žalios ar vyno spalvos;
8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškiems kostiumams arba 2 sukne

lėms ir 2 sijonams, vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos;
4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms, suknelėms, 

sijonams, apatiniams ir kt., juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos 
spalvos:

3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI — 

JAV $75.00, Kanadoj $81.00, sterlingais £26.11.3, 
įskaitant visus mokesčius.

Kaip ir Visada. KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS gali už
sakyti betkas, vistiek. ar būtų mūsų klientas, ar kitų firmų. Norėdami 
duoti visiems VIENODAS GALIMYBES, mes nusprendėme APRIBOTI 
UŽSAKYMUS — TIK PO VIENĄ SIUNTINI KIEKVIENAM. KAD NE- 
BŪTŲ NUSIVYLIMO. UŽSAKYMUS PRAŠOM SIŲSTI tuojau.

Priiminėsime po $1.00 užstato iš tų, kurie norės sau užsitikrinti KA
LĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, ir lauksime iš jų galutinio užsaky
mo iki 10 savaičių.

Jei kas paprašys, mes ORO PAŠTU nemokamai pasiųsime į betkurį 
pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius.
Mes garantuojame:

1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasių

sime kita siuntinį.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, dėlto gavė

jui nebereikės nieko primokėti.
4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341 LADBROKE GROVE, LONDON, W. 10, ENGLAND



ANTANO TAMOŠAIČIO DAILĖS PARODA OTAVOJE
Rugsėjo 13 d. Otavoje, Maison-/ 

des Oeuvres salėje, įvyko dali. 
Tamošaičio dailės paroda. Otavos 
lietuvių bendruomenė šią dieną 
šventė Tautos šventę ir minėjo 
Donelaičio ir 15 metų Bendruo
menės sukaktis.

Parodoje buvo gražiai išstatyta 
25 aliejiniai paveikslai, 10 akva
relių ir 10 grafikos-litografijos 
kūrinių.

Didelė dauguma išstatytų alie
jinių paveikslų buvo iš paskuti
nio A. Tamošaičio kūrybos perio
do, kai dailininkas pasirodė su 
visai nauja ir visiškai savito sti
liaus tapyba. Ji yra nauja, kad 
dar yra staigmena žiūrovui ir, be
rods, mūsų meno kritikams ir 
apžvalgininkams.

Daugumoje savo kūrinių A. Ta
mošaitis vaizduoja drobėje savo 
ilgametes lietuvių liaudies meno 
studijas modernaus meno Įtako
je. Šios parodos didžiumoje kū
rinių buvo galima aiškiai matyti 
lietuvių liaudies meno elementus, 
perėjusius per dailininko indivi
dualinę meninę prizmę. Naudo
jamos spalvos yra tipiškos nuo
saikios liaudies spalvos. Bet ir 
lietuviški elementai, kur jų yra, 
ir lietuviškos spalvos atvaizduo
tos modernaus meno dvasioje 
neinant i kraštutinumus ir sen
sacijų jieškojimus.

Kiekvienas naujas modernaus 
meno pasireiškimas sukelia dis
kusijas, todėl, savaime supranta
ma, kad ir dail. A. Tamošaičio 
nauja kūryba sukelia ne tik susi
domėjimą, bet ir diskusijas, ypač

Lietuvių knygos angliškai
JURGIS GLIAUDĄ

Su nepaprasta energija vado
vaująs leidyklai rašytojas Stepas 
Zobarskas stebina mus savo dar
bo rezultatais. Jo leidykla “Many- 
land Books” Įsteigta iš idealisti
nio užsimojimo pateikti angliškai 
skaitančiai visuomenei jai dar 
nežinomas literatūras. Sumany
mas, aišku, grandiozinis, nes ne
žinomų angliškam skaitytojui li
teratūrų išteklius yra tikrai dide
lis. Stambiosios leidyklos, kurios 
monopoliškai užpildo viešųjų bib
liotekų lentynas ir parduotuves, 
nėra paremtos idealistiniais in
vestavimais. Jos duoda tai, kas 
patogiai rieda išbandytu, išglais
tytu verslo keliu. Parduotuvės
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JUOZAS DANYS

dėlto, kad jo stilius yra toks nau
jas ir originalus. Žiūrovui tenka 
ilgiau stabtelti prie šių paveiks
lų, kad pajustų pilną jų prasmę, 
nuotaiką, mistiškumą, pusiausvy
rą suskaidytose plokštumose ir 
spalvose.

A. Tamošaitis yra vienas iš tų 
retų menininkų, kuris kuria mo
dernią lietuvišką dailę ir savitą 
stilių. Mūsų visuomenėje susido
mėjimas šia originalia ir sava kū
ryba nuolat didėja ir nenuostabu, 
kad apžvalgininkai ir žiūrovai 
stengiasi charakterizuoti šią nau
ją tapybą Įvairiais aptarimais: 
“vitražinės pasakos drobėje”, 
“freskos (monumentalinė sieninė 
tapyba) drobėje” įr t.t.

"Nenoriu dangaus"
DR. J. MAČERNIS 

Z

Tokia antrašte iškunigis J. Ra-
gauskas pereitais metais Vilniu
je išleisdino knygą.

Ką gi reiškia norėti dangaus? 
Tai reiškia norėti Dievo malone 
būti pakeltam į tokį būties laips
ni, kur Įgalina žvelgti giliau į Ab- 
soliučiosios, tai yra, nesąlygoto
sios Būties — Dievo — gelmes. 
Sukurtoji būtybė ir per visą am
žinybę neišsems tos begalinės 

žiūri su nepasitikėjimu ir bijo Įsi
gyti nemalonę galingųjų leidyk
lų, jeigu imsis proteguoti ma
žuosius leidėjus, čia visiems svar
bu— ir seniems knygynams ir 
senoms, stambioms leidykloms 
išlaikyti savo monopolį.

“Manyland Books” leidykla iš
leido Igno šeiniaus “The Ordeal 
of Assad Pasha”, Vinco Krėvės 
“The Herdsman and the Linden 
Tree”, Francisco Coloane “The 
Stowaway”, Afrikos tautų pasa
kas “The Mountain Doves”. Lie
tuvių spauda, kaip tai ir dera, pa
reiškė nemažą pasigėrėjimą lei
dyklos darbu, ypač dėl lietuvių 
autorių pasirodymo anglų kalba' 
Reikia pastebėti, kad užsimojusi 
pateikti anglų skaitytojui nežino
mas literatūras, leidykla, greta 
lietuvių, privalo leisti bei jieško- 
ti platesnės rinkos ir kitų tautų 
rašytojų kūriniams.

Lietuviams, aišku, rūpi savo li
teratūros propagavimas pasauli
nėje angliškai skaitančioje visuo
menėje. Rikiavimasis savo litera
tūra su kitais pasaulio tikrais ar 
tariamais galiūnais mums rodo, 
kad ir savo raštijoje randame 
veikalų, vertų platesnio dėmesio. 
Baltų literatūros tebėra nepažįs
tama žemė — “terra incognita” 
pasauliui. Ji tik tada galės būti 
atskleista pasauliui, kai angliškai 
skaitančiai visuomenei bus pa
teikti visi mūsų iškilieji veikalai. 
Tik tada, kai pasklis visa, kas 
mūsų raštijoje geriausia, iškels 
virš pabaltięčių liteartūrų aureo
lę, kuri savo laiku iškilo virš 
skandinavu tautu, fe fe

Jeigu plačioji visuomenė en
tuziastiškai duosni sportinėms 
kelionėms, įvairiopoms dienoms
bei sąskrydžiams (tai turi šiai 
dienai didžiulę propagandinę ir 
saviauklos reikšmę), elitinė mū
sų visuomenė turėtų sirgti savos 
kultūros vertybių reprezentacijos 
liga. Mes turime aibes susigrupa- 
vimų ir jau pajėgius fondus, ku
rie tarp daugelio savo pareigų 
gal rastų laiko ir noro pastebėti 
mūsų literatūros ghetto. Pasau
liui mes tebesame kultūriniu po
žiūriu tik terra incognita, tik ne
suprantamas egzotiškumas. Ir tai 
bus tol, kol pasaulis nepastebės 
mūsų literatūros knygose. Gera 
propagandos priemonė yra kny
ga apie okupanto barbariškumą 
mūsų krašte, bet Krėvės Lapinas 
nemažiau reikšmingas kultūrine 
prasme. Jam skleisti lygiai reika
lingi knygnešiai ii#fondai.

Greta spaudos komplimentų
Zobarskui, ar nereikėtų rūpintis, 
kad vieno asmens pastatytas ant 
kojų didžiulis veiksnys rastų pla
tesnę atramą. Atrodo, kad naujai 
įsteigtą leidyklą turėtų remti or
ganizacijos, varžydamosios, kuri 
iš jų parodys angliškai skaitan
čiam knygos mėgėjui ir Baroną, 
ir Alę Rūtą, ir Kralikauską, ir 
Katiliškį, ir Putiną, ir Mazalaitę 
ir daugelį kitų. Jie bus tais krep
šininkais, įmetančiais sviedinius 
į literatūrinius krepšius. Patirtis 
parodė, kad vertimas anglų kal- 
bon — ne problema. Net poezija 
pasirodė Įveikiama.

Tokios mintys kyla laikant ran
koje Zobarsko išleistas knygas. 
Kodėl būti pasyviais didvyriško
jo darbo stebėtojais, kai visi ga
li tapti to darbo talkininkais?

. Parodos atidarymo išvakarėse, 
rugsėjo 12 d., dail. A. Tamošai
tis skaitė paskaitą “Lietuvių liau
dies meno bruožai” gausiam Ota
vos lietuvių būriui, kuri buvo iš- 
klausyta su dideliu susidomėji
mu ir sukėlė Įdomias diskusijas.

Parodą, be Otavos lietuvių, ap
lankė keliolika montrealiečių ir 
lietuvių iš Otavos apylinkių: 
Kingstono, Pembrooko, Spencer
ville, North Bay. Otavos lietu
viai Įsigijo 3 aliejinius paveiks
lus, 2 akvareles ir 5 grafikos kū
rinius. Paminėtina, kad ir jau 
anksčiau otaviškiai buvo įsigiję 
A. Tamošaičio kūrinių.

Parodoje atsilankė Pierre Des
jardins, Otavos un-to meno klu
bo “Le Cercle Moreas-Cezanne” 
pirm., ir pakvietė dail. A. Tamo
šaitį suruošti parodą Otavos uni
versitete.

Būties neišmatuojamos intele- 
gencijos, gerumo, grožio. Sukur
toji būtybė visada jausis besanti 
prieš dar nepatirtas Dievo tobu
lybes ir savaime iš jos veršis nuo
staba, žavesys ir meilė. Žmogus, 
kurs yra pakilęs virš biologinių 
interesų, žino, kad tikroji žmo
gaus laimė atsiekiama pilnutinė
je tiesoje bei galutiniame žmo
giškosios būties išsipildyme ant
gamtinėje plotmėje.

Mums, gaila žmogaus, kurs pa
sisako nebeturįs apetito, nebeno
rįs valgyti, nes žinome, kad kaž
kas negera yra su tokio žmogaus 
sveikata. Kas pasisako nebenorįs
kilti į protines, etines ir estetines 
augštybes, parodo, kad su jo pro
tinėmis galiomis kažkas yra ne
tvarkoje.

Ragauskas savo knygos psl. 
298-306 aprašo, kaip šio šimtme
čio pradžioje mulkindamas mūsų 
liaudį Jakavičius krovėsi sau tur
tus iš savo šlamštinės literatūros, 
susidedančios iš sapnininkų, bur
tininkų, šimtmetinių kalendorių, 
Mikaldos pranašysčių. Jis uždar
biavo brukdamas tai liaudžiai 
knygutes, kuriomis pašiepdavo 
dorą, religingumą ir niekindavo 
dvasiškiją. Dabar perskaičiau 
apie 20 knygų, išleistų Vilniaus 
valstybinės leidyklos ir skirtų be
dievybei platinti. Viena jų (“Re
ligijos ir ateizmo klausimai”, Vil
nius, 1963) parašyta dešimties fi
losofijos kandidatų, docentų ir 
daktarų, pilnai prilygsta Jakavi- 
čiaus literatūrai. Komunistai 
triūbija pasauliui, kad jie pri
steigę daugybę mokyklų ir kad 
mokslas pas juos labai pakilęs. 
Norint matyti, kaip nusmukęs 
mokslas komunistinėje Lietuvo-' 
je. pakanka perskaityti paminė-^ 
tąją docentų ir “daktarų” para
šytą knygą arba kitą verstinę, 
parašytą penkių rusų ir pavadin
tą “Pasikalbėjimai apie religiją1 
ir mokslą”. Dar didesnis šlamš-j 
tas yra Laureckio, J. Vaznelio ir 
N. Jocaitės knyga “Ar kardino
lai eina i pragarą?”. Šios ir visa 
eilė kitų knygpalaikių nėra ver
tingesnės už Jakavičiaus sapni
ninkus, burtininkus ar Mikaldos' 
pranašystes. Joks padorus ir tik-Į 
rai inteligentiškas žmogus nega-į 
lėtų tokio šlamšto rašyti.

Kad rašytojas galėtų imtis to
kio mulkinimo darbo, pirma jis 
turi pasisavinti “komunistinę > 
moralę”. Visoje komunistinėje Ii-' 
teratūroje skelbiama, kad dora 
yra visa, kas tarnauja komuniz

mui skleisti, ir bloga, kas trukdo 
komunizmui Įsigalėti. Tose 20 
knygų iš kailio neriamasi, kad 
Įtikintų, jog kaip ugnis nesideri
na su vandeniu, taip komuniz
mas negali derintis su jokia tik
ra religija.

Vienas buvęs Ragausko drau
gas — kun. Klevas — laiške jam 
parašė: “Jeigu mokykloje nėra 
religijos, neturi būti ir ateizmo 
— reikia duoti laisvę mokiniams, 
sudaryti jiems lygias sąlygas. O 
jeigu yra ateizmas, tai reikia ir 
religijos — tepasirenka kas ką 
nori.” Ragauskas jam atsakė (psl. 
338): “Protingas pasirinkimas 
galimas tik tada, kai pasirinkimo

Naujieji mokslo metai lietuvių Tėvų pranciškonų gimnazijoj Kennebunkporte, JAV.

Mokslo metu pradžia lietuviu gimnazijoje
šv. Antano gimnazijoje Kenne

bunkporte mokslo metai prasidė
jo su 25 naujais mokiniais. Iš vi
so dabar jų yra 52. Dailus būre
lis mokinių susidarė ir iš Ka
nados.

Mokslo metai pradėti Mišio- 
mis vienuolyno koplyčioje, kurias 
laikė ir pamokslą pasakė gimna
zijos rektorius ir provincijolas T. 
L. Andriekus. Patys mokiniai 
gražiai giedojo lietuviškas gies
mes Mišių laiku, išmokyti T. Ber
nardo Grauslio.

Po pamaldų gimnazijos didžio
joje salėje, išpuoštoje gėlėmis, 
buvo antroji programos dalis,

j skirta susipažinti mokiniams su 
mokytojais bei auklėtojais. Prie 

I stalo susėdo mokytojai ir moki
nių tėvų atstovai — S. Bražionie- 
nė iš Čikagos ir J. Buivys iš Bal- 
timorės.

Įžanginį žodį tarė buvęs gimna
zijos rektorius ir steigėjas T. Jur
gis Gailiušis. Jis iškėlė šios gim
nazijos steigimo pagrindinius 
tikslus ir priminė įvykusius pasi
keitimus mokyklos ~ vadovybėje, 
čia jis pristatė ir naują rektorių, 
pakviesdamas jį tarti žodį. Rekto
rius savo kalboje pirmiausia pa
sidžiaugė lietuvių tėvų pasitikė
jimu pranciškonais, kai Šie iš to
limiausių vietų atiduoda jų globai

Dal. Antanas Tamošaitis Pjovėjas Tapyba

objektai yra maždaug vienodos 
vertės ir ypač tos pačios rūšies. 
Bet ar galima kalbėti apie pro
tingą pasirinkimą, jeigu būtų siū
loma rinktis vieną iš dviejų ar 
kelių visiškai nelygios vertės ir 
skirtingų rūšių daiktų? Ar pro
tinga būtų laisvo pasirinkimo 
vardu reikalauti, kad, sakysim, 
kartu su obuoliais būtų siūloma 
šiukšlių ar akmenų krūva — te
gu pirkėjas renkasi! O ką Jūs, 
kunige, pasakytumėte, jeigu kas 
pasiūlytų mokykloje įvesti — ir
gi laisvo pasirinkimo vardu — 
keiksmų, plūdimosi, melavimo 
pamokas? Jeigu būtų siūloma ir 
patariama mokiniams gerti svai
giuosius gėrimus, jeigu klasėse 
būtų įrengtos įvairiausių nuodų 
ar net bombų vitrinos, — vis to 
paties laisvo pasirinkimo lozun
gu?!”

Taigi, komunistams religija tė
ra šiukšlės. Tokios paniekos gali
ma laukti tiktai iš žmogaus, kuris 
sutrypė savo idealą, išdavė savo 
pašaukimą ir tapo religijos nie
kintoju. Jau daug padoriau kal
ba apie religiją neseniai miręs 
italų komunistų vadas Togliatti.

• Ragauskas tebėra stalininio rau- 
j go ir pagiežos skleidėjas, toli at
silikęs nuo europinės pažangos.

I
Atsiųsta

Antanas Šukys, DU MEDINIAI IR 
TRYS GELEŽINIAI KRYŽIAI. Atsi
minimai iš Lietuvos nepriklausomybės 
kovų 1919-21 metais. Nidos Knygų 
Klubo leidinys nr. 49. Londonas, 1964 
m., 376 psl. Kaina: minkštais viršeliais 
S3, kietais — $4.

Laiškai Lietuviams 1964 m. rugsė
jis, nr. 8. Straipsniai: V. Kavaliūnas, 
Donelaičio “Metų” žmogus ir pasau- 

I lis; A. Grauslys, Apaštalavimo keliais

Stasys Ažubalis, šiemet baigęs 
humanitarinį fakultetą Toronto 
universitete bakalauro laipsniu. 
Šiuo metu jis tęsia pritaikomo
sios matematikos studijas tame 
pačiame universitete.

savo vaikus. Iškėlė gimnazijos 
lietuviškumo būtinybę ir gražaus 
sugyvenimo reikalą tarp mokinių. 
Paskui dar žodį tarė gimnazijos 
direktorius T. Gabrielis Baltrušai
tis, paliesdamas tvarkos dalykus. 
Sugiedojus lietuvių tautos himną, 
išsiskirstyta po klases darbui.

Prieš pradedant šiuos mokslo 
metus, per visą vasarą rūpintasi 
pagerinti gimnazijos pastatus. Vi
duje ir išorėje daug kas pertvar
kyta, perdažyta, pripirkta naujų 
įtaisų fizikos ir chemijos tyri: 
mams. Mokiniai čia turi geriausių 
Amerikos mokyklų patogumus.

St. P.
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® Ii IIIHI Ii liti JI: VE JfclDJE
VARŠUVOS LENKAI ilgokai jieško- 

jo vietovės, kurioje gimė kompoz. Sta
nislovas Moniuška. Buvo žinoma, jog 
ji vadinasi Ubeliai ir yra kažkur į 
pietryčius nuo Minsko. Bet toji vieto
vė — dvarelis, kuriame 1819 m. ge
gužyje gimė Moniuška, jau yra išny
kęs. Su sovietinių geografų ir vietos 
žmonių pagalba, pavyko surasti Ube- 
lių pėdsakus. Jie užtikti 9 km į šiau
rę nuo Slucko, prie Volmos upelio. 
Iš to aišku, kad Moniuška gimė isto
rinėje Lietuvos žemėje. Užbaigęs mu
zikos studijas, jis apsigyveno Vilniu
je. Pradžioje vertėsi pamokomis; o 
paskiau tapo vargonininku. Ten jis 
parašė operą “Jaunutą”, kantatą pa-’ 
gal Kraševskio “Vitolio raudą”; kiti 
jo kūriniai buvo “Nijolė”, “Milda”, 
opera “Halka”, keletas Mišių ir apie 
400 dainų, jų tarpe ir gudiškų.

RUSAS APIE LIETUVIŲ PATRIO
TIZMĄ 1863 M. Neseniai Paryžiuje 
pasirodė į prancūzų kalbą išversti “At
siminimai”, kuriuos parašė Lionginas 
Pantielejevas. Autorius buvo rusų ra
šytojas ir revoliucinis veikėjas, kuris 
19 š. turėjo progos susitikti su dauge
liu lietuvių, dalyvavusių 1863 m. su
kilime. Dalį jų rado Vilniaus kalėji
me, į kurį ir jis buvo įmestas, kaip 
slaptos org-jos “Žemė ir laisvė” na
rys. Apie lietuvius jis parašė: “Juos 
visus jungia viena idėja, nors ir skir
tingai suprantama, tai yra savo gim
tinio krašto laisvė ir atsikratymas sve
timo jungo. .” Vėliau tas rašytojas, 
drauge su būriu nuteistų lietuvių, jų 
tarpe ir žinomu Vilniuje knygyno sa
vininku Zavadskiu, buvo ištremti į Si
birą.

“MOKSLAS IR RELIGIJA” — tokiu 
pavadinimu dr. J. Prunskis parašė 
knygą, o “Lietuvių Dienų” leidykla 
išleido. Tai 28-toji kun. dr. J. Pruns- 
kio knyga. Joje autorius supažindina 
skaitytoją su žymiausių gydytojų, f i-

DOLERIŲ ŠALIS
VYT. KASTYTIS

Yra šalis, kur doleriai kišenėj čeža 
Linksmai tarp centų skambančių, 
Ir kelneris tavernoj smulkią grąžą 
Neskaitęs šluoja ... po stalu...

Oi gražios, grakščios ten merginos, 
Tartum žali vijokliai tarp kalnų: 
Jungtuvinius žiedus palieka Reno, 
Aplaisčiusios skyrybų kraiti šampanu.

Kai vakaruos saulutė ima blėsti, 
Dangoraižių languos saulėlydžio žara, 
Girdi, kaip ilgakojis Elvis Presley 
Vilioja dolerius kaubojaus gitara.
Tačiau tave ten meiliai pavaišina, 
Jeigu kada užklysti Į svečius.
Konjaką liepia gerti, likerį ir džiną 
Ir pavežioja linkolnu plačiu.
Ir tavo Nemuno dienų kaimynas 
Tarp kadilakų, biuikų, dolerių žalių 
Staiga ištraukia sūrį nuo lentynos 
Ir taria tau: — šį tą lietuviško turiu!

(Pagal P. Vaičaičio “Yra šalis”)

paminėti
ir takais; P. Rėklaitis, Žibuntas Mikšys 
ir kt. Iliustruota Ž. Mikšio linoleu
mo raižiniais.

Šatrijos Ragana ,VIKTUTĖ. Apysa
ka. Nidos Knygų Klubo leidinys nr 
50, Londonas 1964 m., 143 psl. Kaina 
minkštais viršeliais $1,50, kietais — 
$2.

Technikos Žodis, nr. 4, 1964 m. Tu
riny: G. P. Mitalas, šiaurės Kanados 
statybos bruožai; P. Daunius, Pastatų 
pamatai nuolatiniame įšale; A. Jasai
tis, Nuo karaliaus — dievažmogio iki 
technokratijos; A. Nasvytis, Daugiaci- 
lindrinis planetarinis sankrūvis ir kt.

Problems of Communism, May-June, 
1964 m. Kas antrą mėnesį leidžia U. 
S. Information Agency, 1776 Pennsyl
vania Avenue, NAY. Washington 25, 
DC, USA. 88 psl. Į užsienį siunčiama 
nemokamai.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
Be muito dovanos 

į Lietuva.
Maisto siuntiniai geriausios kokybės 

Didžiausias pasirinkimas
GOOD AND PLENTY — $31.56 
amerik. dol.: 11 sv. kviet. miltų, 
GVz sv. ryžių, 9 sv. rūk. bekono, 
4^ sv. rūk. kumpio, 1 sv. kakavos, 
1 sv. ger. žuvies pa m id. padaže. 
Turime standartinių siuntinių; taip 
pat galime sudaryti siuntinių pagal 
jūsų norą. Prašykite nemokamai 
siunčiamų katalogų su didžiausiu 
pasirinkimu iš maisto produktų, 
medžiagų, pasiūtų drabužių, namų 
apyvokos reikmenų ir daugybe ki
tų dovanų.

Pinigai į Lietuvą
PILNAI GARANTUOTI

Kursas: 9 rubliai už S10. Mokestis: 
iki S30 — $2.75, virš S30 — 10%.
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 EAST 23rd STREET 
NEW YORK, N.Y. 10010

Jau daugiau kaip dešimt metų tūks
tančiai lietuvių pilnai patenkinti 
mūsų patarnavimu. Turime užstatą, 

kad būtų apsaugoti užsakymai. 

zikų, chemikų, astronautų bei atsrono- 
mų pasisakymais apie mokslo ir reli
gijos santykį. Knygoje minimi moksli
ninkai nuo senesnių laikų iki pat šių 
dienų garsenybių, kaip Einšteinas, 
Werner von Braun ir kt.

“RELIKVIJOS” — tai Nerimos Na- 
rutės poezijos knyga, lyriniai natiur
mortai. Išleido “Lietuvių Dienų” lei
dykla. N. Narutė—K. Bulsienė iki šiol 
buvo žinoma iš kupinų tėvynės ilgesio 
eilėraščių, spausdintų “Ateity”, “Ai
duos”, “Liet. Dienose” ir kitur. “Re
likvijos” — jos pirmas, bet brandus 
rinkinys, kuriame sutelkti 54 lyriniai 
eilėraščiai, atausti gimtosios žemės 
grožiu. Pr. Al.

“DIDYSIS MALDYNAS”, paruoštas 
kun. St. Ylos jau atspausdintas “Drau
go” spaustuvėje ir netrukus pasiro
dys pas knygų platintojus. Tai ilgų 
metų įtempto darbo vaisius, vertas 
visų dėmesio.

KANADOS VYRIAUSYBĖ paskyrė 
15-kai universitetų $100.000 geologi
niams tyrimams. Ta parama yra kas
met skiriama nuo 1951 m. įvairių pro
jektų tarpe yra minima ir latvio prof. 
A. Dreimanio, dėstančio Western On
tario un-te, pavardė. Jo vadovauja
miems darbams paskirta $4.300.

TARPTAUTINĖ KATALIKŲ EN
CIKLOPEDIJA suplanuota leisti JAV. 
Leidėjas — Tėvai paulistai Niujorke 
401 West 59th St. Enciklopedija pava
dinta “Theology in the Age of Renew
al” ir jos bus 50 tomų. Pirmasis to
mas “Dogma, 65” pasirodys 1965 m. 
sausio mėn. Jame bus šie darbai: Y. 
Congar, O.P., Bendrija — Dievo tau
ta; E. Schillebeek, O.P., žmonija ir 
Krikščionių Bendrija; M. Novak, Nau
ja Bendrijos sąranga; B. Willems, O. 
P., Kas priklauso Bendrijai ir kt. Pir
mieji enciklopedijos 10 tomų yra skir
ti problemoms, susijusioms su Vatika
no santarybų reformomis. Enciklope
dijos redakciją sudaro atstovai iš JAV, 
Italijos, V. Vokietijos, Prancūzijos, 
Ispanijos, Belgijos, Olandijos, Argen
tinos ir Sirijos. Redakcijos narių tar
pe yra šios įžymybės: R. Aubert, Y. 
Congar, G. Diekman, H. de Lubac, H. 
Kueng, E. Schillebeek, G. H. Tavard. 
Yra pakviesta apie 300 bendradarbių 
iš 26 kraštų. Enciklopedijos reikalais 
kreiptis: Rev. A. Illig, CH 4-7752 Niu
jorke.

A. KAIRIO “DIAGNOZĖ”, komedi
ja, buvo sėkmingai vaidinta jau kelio
se JAV vietovėse. Spalio 10 d. ji sta
toma Klevelande, o Čikagoje pakarto
tinai buvo vaidinta Jaunimo Centre. 
Spektaklius organizuoja Scenos Dar
buotojų Sąjunga Čikagoje: režisorius
— St. Pilka. Minimoji sąjunga ruošia 
Donelaičio “Metų” inscenizavimą Jau
nimo Centre spalio 17 ir 18 d.

MAIRONIO “ČIČINSKĄ” rengiasi 
inscenizuoti “Dainavos” ansamblis Či
kagoj lapkričio 15 d. Muzika — A. 
Šimkaus, inscenizavimas — Ant. Rū
ko, dekoracijos — V. Petravičiaus.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVIŲ DAILĖS PARODA, at

stovaujanti taikomajam ir dekoraty
viniam menui, atidaryta Maskvos “Ta
rybinės kultūros” paviljone. Išstatyta 
134 autorių virš tūkstančio keramikos, 
tekstilės, gintaro, medžio darbų, vit
ražu ir mozaikų. Apipavidalinimo dar
bus atliko archit. V. ir A. Nasvyčiai.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGA 
nutarė pasiūlyti lenininių premijų ko
mitetui kandidatu 1965 m. literatūri
nei premijai Justiną Marcinkevičių ir 
jo neseniai į rusų k. išverstą poemą 
“Kraujas ir pelenai”. Poema skirta 
Pirčiupio tragedijai. Ši tema, Motinos 
statulos pavidale, yra laimėjusi Le
nino premiją skulptoriui G. Jokūbo- 
niui.

KAUNO DRAMOS TEATRAS gast
roliavo Vilniuje. Žiūrovams buvo pa
rodyta pirmoji šio sezono premjera — 
Kazio Sajos drama “Saulės stulpas”, 
R. Samulevičiaus pjesė “Studentiška 
novelė”, vaizduojanti Kauno studen
tų gyvenimą, K. Inčiūros “žemaitė”, 
Fr. G. Lorkos drama “Bernardos Al
bos namai”, o jauniesiems žiūrovams
— “Buratino nuotykiai”, “Snieguolė 
ir septyni nykštukai”.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS se
zoną pradėjo J. Massenet operos “Ma
non’* premjera. Pagrindiniuose vaid

menyse — E. Čiudakova, R. Tumale- 
Ivičiūtė, V. Noreika ir V. česas, pa- 
I galbiniuose — J. Stasiūnas, R. Sipa- 
j ris, K. šilgalis, E. Kaniava ir kt. Kiek
vienam vaidmeniui paruošti du daini- 
ninkai. Spektaklio rež. — V. Mikštaitė, 
dirig. — R. Geniušas, dailin. — D.

I Ūsaitė.
LIETUVIŠKAS KRONIKINIS FIL- 

(! MAS “Naktis prieš parodos atidary- 
Į mą” Airijoje įvykusiame tarptautinia
me festivalyje laimėjo II premiją. Šio 
filmo scenarijaus ir pastatymo auto
riai — A. Dausa ir A. Tumas, sovieti- ' 
nio kinematografijos instituto absol
ventai. Filmavimo techniškąjį darbą 
atliko opratorius A. Digimas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS se 
zono pradžiai pasirinko Ch. Gounod

i “Faustą”. Dainavo solistai — S. Ra- 
palienė, A. Domeika, St. Gedvilas, V. 
Blažys ir kt. Vyr. režisorius R. And
rejevas ruošia komediją “Mano gra
žioji ledi” (pagal B. Shaw “Pigmali- 
joną”), o rež. A. Ragauskaitė — “Lai
kas pamilti” (pagal V. Katajevą). Mu
ziką sukūrė kompoz. B. Grobulskis, 
žodžius — V. Bložė. V. Kst



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

10 TORONTO spalio 3 d., 8 v.v., Sv. Mykolo li-
Nr. 41 (768)

INDIAN RD. — BLOOR
$4.900 jmokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; moderniš- 
-ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
ną atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, modemišką 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 modemiškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

BLOOR — JANE
$4-900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. į 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
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Ir vėl raudonasis festivalis!
(Atkelta iš 1 psl.)

mas Afrikoje. Tai reiškia, kad 
rengėjai smarkiai pasivėlavo ir 
turės gana intensyviai ruoštis. 
Tokie pasiruošimai prasidėdavo 

. žymiai anksčiau.
“Laisvė ir nepriklausomybė!”
Tačiau tas uždelsimas iš tikrų

jų siekia sukliudyti komunistams 
nepalankių vakarietiškųjų sluogs- 
nių pasiruošimą. Jie patys, atro
do,' tyliai dirbo nesigarsindami. 
Vos buvo paskelbtas rengėjų nu
tarimas Helsinkyje, kai Maskvo
je atsidarė “Pasaulio jaunimo fo
rumas” — tikras priešžaismis Į 
Alžyro festivalį. Jame buvo sure
žisuotas kaltinimo aktas Pietų Af
rikai ir nukalti nauji, labiau* pri
taikyti šūkiai. Iki šiol festivalių 
šūkis buvo “taika ir draugystė”', 
dabar — “laisvė ir nepriklauso
mybė!” Keista ir nejauku buvo 
klausytis radijo laidų iš Mask
vos, kuri sutrypė ne mūsų vienų 
laisvę ir nepriklausomybę,' o nūri 
naujai atbudusiems žemynams su 
didžiausiu propagandiniu triukš
mu prisistato sutryptųjų vertybių 
čempijonu. Tais šūkia'is'laimimoš 
afrikiečių ir azijiečių širdys. 
Lengva sovietams suvedžioti ir 
dėlto, kad patys Vakarai, lyg ty
čia, apie laisvę ir nepriklausomy
bę vengia prasižioti.

Tesukruta laisvieji 
lietuviai!
Kaip ten bebūtų, naujasis šūkis 

ir mums labiau prie širdies. Tegu 
atsakingieji veiksniai ir jaunimo 
organizacijos jau dabar pagalvo-

ja, kaip pasinaudoti būsimu Al
žyro festivaliu ir jo šūkiais Lietu
vai ir jos laisvės bylai pagarsin
ti pasaulio jaunime. Reikėtų pa
simokyti iš ligšiolinės patirties ir 
geriau pasiruošti. Iki šiol dėme
sys buvo kreipiamas į galimybę 
susitikti su tautiečiais. Galimas 
dalykas, kad po nevykusios repre
zentacijos Helsinkyje ateinančiais 
metais pasirodys didesnis būrys 
atstovų iš Vilniaus. “Mr. Alexan
der” — Lietuvos komjaunimo I 
sekr. A. česnavičius — uoliai 
darbuojasi. Pasibaigus Maskvos 
forumui, dali jo dalyvių — italų, 
afrikiečių, mongolų — jis buvo 
atsikvietęs Lietuvon, rodė jiems 
Vilnių, Druskininkus, Pirčiupį ir 
mezgė reikalingas pažintis. Ta
čiau šito Lietuvos jaunimo “re
prezentanto” veidas yra gerai pa
žįstamas iš jo grubių pasirodymų 
Amerikoje ir Suomijoje, ir nie^ 
kas negalėtų turėti iliuzijų dėl 
naudos susitikti su juo ar Į jį pa
našiais.

Daug daugiau svarbos turi su
sitikimas ir kontaktai su kitų tau
tų jaunimu. Sovietų ir kiniečių 
komunistu Įtampa, “trečiojo” pa
saulinio jaunimo nešališkumas, 
jo jautrumas laisvės ir nepriklau
somybės idealui — tai yra svar
būs veiksniai, kurie sudaro palan
kias sąlygas megzti mums nau
dingus ryšius. Nors festivaliai 
buvo sugalvoti komunistų savais 
tikslais, tačiau tik nuo laisvojo 
pasaulio aktyvumo priklausys, 
kas iš to turės daugiau naudos. 
Tas pačias galimybes turi ir lais
vojo pasaulio lietuviškasis jauni
mas. Ar išnaudos jas?

Ateitininku žinios
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos dv. 

vadas T. G. Kijauskas, SJ, atvyksta į 
Torontą spalio 10 d. ir pabus kelias 
dienas. Pirmadienį, spalio 12 d., 6 v.v. 
LV Namuose šaukiamas visų būrelių 
globėjų ir dv. vadų posėdis. Išvyks
tantieji ilgam savaitgaliui prašomi su
grįžti anksčiau ir tame posėdyje da
lyvauti.

Antradienį, spalio 13 d., 7 v.v. Pri
sikėlimo muz. studijoje T. Kijauskas, 
SJ., praves parodomąjį susirinkimą su 
vyr. moksleivių grupe. Visi globėjai 
taip pat prašomi atvykti.

At-kų sendraugių susirinkimas įvyks 
spalio 18 d., 4 v.v., Prisikėlimo muz. 
studijoje. Programoje: J. Matulionio 
paskaita “Pabuskime” ir informacija 
savais reikalais. Labai svarbu visiems 
dalyvauti.

At-kų sendraugių suvažiavime, lap
kričio 27-29 d.d. Klevelande, be ide
ologinės veiklos klausimų bus svars
tomas ir “sendraugio” vardo pakeiti
mas. Pagal narių skaičių torontiečiai 
turi teisę pasiųsti 3 atstovus.

Glaudesnio bendradarbiavimo reika
lu ateity numatoma sušaukti mokslei
vių, studentų ir sendraugių ateitinin
kų v-bų pasitarimą.

Lietuvių skautų 
veikla

Skautai vyčiai iškylavo Haliburton. 
Būrelis atšventė 2-jų metų sukaktį; 
susideda iš 5 studentų ir dviejų 13-tos 
klasės mokinių; vad. sk.v.v.sl. inž. V. 
Šernas.

“Dainos” skaučių dr-vė pradėjo se
zoną spalio 3 d. Buvo priimta 17 kan
didačių, kurios atėjo iš paukštyčių. 
Draugovėje yra 42 skautės. Vad. ps. 
muz. D. Skrinskaitė LE 2-2021.

Rambyno tunto jūros skautai šį sa
vaitgalį vyksta iškylauti į Romuvą. 
Dėl laiko susitarti su ps. P. Būtėnu 
LE 4-8614.

Skautai ir tėvai-rėmėjai, kurie ne
važiuoja į Liet. Dieną, prašomi važiuo
ti į Romuvą užbaig. darbams prieš 
žiemą. Susitarti su stov. pirm. ps. G. 
Stanioniu RU 1-7861. Stovyklavietės 
miško valymo darbams reikalingas 
motorinis pjūklas. Kas iš tėvų-rėm. 
jį turėtų, malonėkite pranešti.

Bazarui fantus rinkti prašomas kiek
vienas vilkiukas, paukštytė, skautas-tė, 
vadovas, tėveliai ir spalio 22 d. pri
statyti savo draugininkams, o šie — 
tėvų-rėmėjų pirm. p. J. Adomavičiui 
190 Quebec Ave. RO 7-7820. F.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. . Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmu. žemės sklypą, apartamentu, bizniu. 
BLOOR — JANE. $7.000 jmokėti, mūro, atskiras, 2 augštu; 9 didelių 

kambarių; 9 pėdų šoninis įvažiavimas, garažas. Kaina $21.900.
SWANSEA. S3.000 Įmokėti, mūro, atskiras. 5 kambarių bangaliukas. pri

vatus įvažiavimas, garažas. Kaina $14.900.
BLOOR — SHAW. $4.000 įmokėti, mūro namas. Pirmame augšte 4. viso 
10 kambarių. 4 virtuvės. 16 pėdų šoninis, privatus įvažiavimas, dvigubas 

garažas. Liks viena skola balansui. Kaina S21.500.
BLOOR — JANE. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambarių per du 

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

bangaliukas, prašoma $13.000.
COLLEGE — Rt’SHOLME RD. S 7.000 įmokėti, mūro, atskiras. 8 kam 

barių, per du augštus. 2 didelės virtuvės, vandeniu alyva apšildomas, 
garažas, privatus, geras įvažiavimas. Liks viena skola balansui. Kai
na $20.900.

ROYAL YORK RD. 8 butų apartamentas, prašoma $65.000.
Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.
J, KUDABA, namų telefonas RU 3-2105

Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Šį sekmadienį, 11 v., Padė

kos savaitgalio proga, Spring- 
hurste, G. Ganytojo stovyklos 
koplyčioje bus pamaldos. Stovyk
lavietėje vykdomi žiemos sezo
nui pasiruošimo darbai. Maloniai 
prašoma ateiti į talką.

— Šį penktadienį 7.30 v.v. baž
nyčioje kalbamas Rožinis.

— A.a. Klemensas Dargis lai
dojamas trečiadienį 9.30 v.r. iš 
parapijos bažnyčios Šv. Jono lie
tuvių kapinėse. Velionies žmonai, 
dukroms, sūnui ir jų giminėms 
nuoširdi užuojauta.

— šią savaitę lankomi parapi
jiečiai Weston ir Islington ra
jone.

— Tikybos pamokos vaikams, 
lankantiems viešąsias mokyklas, 
prasidės spalio 18 d.

— Nuo spalio 17 d., po šeštad. 
liet, mokyklos pamokų, bus ruo
šiama nauja grupė altoriaus ber
niukų. Maloniai prašome tėvus 
užregistruoti berniukus, norin
čius išmokti tarnauti Mišioms.

— Sekmadieniais 9.30 vai. lai
komos dialoginės Mišios. Kviečia
me ne tik jaunimą, bet taip pat 
visus maldininkus įsijungti į mal
das ir giedojimą. Specialūs lape
liai yra išdėstyti bažnyčios suo
luose. Jaunimo choras 9.30 vai. 
pamaldose nuo šio sekmadienio 
pamaldoms renkasi ne prie var
gonų, bet pirmuose suoluose baž
nyčioj.

— Jaunimo choro repeticijos 
— kas savaitę po šeštad. lietuvių 
m-klos pamokų. Suaugusiųjų cho
ras giedojimo repeticijas turi kas 
sekmadienį po 11 vai. pamaldų 
salėje.

— Gražus būrelis jaunimo, įsi
rašęs į jaunesniuosius ateitinin
kus, praėjusį sekmadienį turėjo 
pirmąjį susirinkimą po vasaros 
atostogų.

— Sutuokta: Pranas Kundro
tas ir Irena Petrušauskaitė.

— Pakrikštyta: Jonas Bernar
das Ažubalis.

K.L.K. Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyr. narių susirinkimas 
rugsėjo 27 d. buvo gausus — da
lyvavo virš 50 narių ir viešnių. 
Sveikiname naujas nares ir lin
kime aktyviai įsijungti Į skyriaus 
veiklą. Aptarus skyr. ein. reika
lus, archit. V. Petrulis, parodė 
filmą iš Trinidad festivalio ir 
papasakojo apie šios salos žmo
nių gyvenimą. Dalyvėms prašant, 
arčhit. V. P. pažadėjo ateity dau
giau parodyti filmų iš savo kelio
nių. Valdyba jam nuoširdžiai dė
koj^. Nuoširdus ačiū seselėms 
už patalpas. Sekantis skyr. susi
rinkimas — lapkričio 15 d. Visų 
laukiame madų parodoje spalio 
18 d., 5 v. p.p. Prisikėlimo sa
lėje. Kor.

Juozas Matulaitis, ilgokai gyve
nęs Toronte, persikelia šią savai
tę i Čikagą.

K. Kudirka su šeima buvo išvy
kę įsikurti į JAV. Kiek laiko pa
gyvenę grižo į Torontą. Tai jau 
nepirma šeima, grįžusi atgal Į Ka
nadą.

R. R. Horkins, IX apyl. alder- 
manas, praneša būsiąs kandidatu 
i Toronto kontrolės tarybą gruo
džio mėn. rinkimuose. Jis buvęs 
raginamas savo bičiulių būti kan
didatu i burmistrus, bet nesutiko.

▼

Lietuvių studentų 
žinios

Sėkmingas valdybos posėdis įvyko 
rugs. 28 d. Buvo aptarti įvairūs reika
lai, susiję su organizacija ir studentų 
būstine. Valdyba turi daug planų pa
gyvinti liet, studentų veiklai Toronte 
ir prašo visus studentus prisidėti prie 
šių planų vykdymo.

Studentų būstinė bus atidaryta kiek
vieną sekmadienį po 10 v. Mišių. Kvie
čiame visus studentus užeiti, susitik
ti draugus, susipažinti su naujais ir 
pasikalbėti. Bus visiems kavos.

Bendras lietuvių studentų susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalio 18 d. 
Valdyba pristatys savo planus š.m. 
veiklai. Tarp kitų klausimų, bus dis
kutuojama studentų LSS suvažiavimas 
Detroite Padėkos Dienos savaitgalyje, 
“Lituanus” vajus ir kt. Prašome visus 
studentus į šį susirinkimą atsilankyti. 
LSS yra jūsų visų organizacija: ji ga
li būti tiek sėkminga, kiek jūs akty
viai prisidėsite prie jos. Susirinkimo 
laikas ir vieta bus paskelbti sekančia
me nr.

Metiniai HELLUP šokiai įvyko spa
lio 2 d. UNF salėje. Visi dalyvavę la
bai linksmai praleido laiką ir grižo 
pilni įspūdžių.

Paskutinis žodis: jeigu tarp jūsų kas 
nors įdomaus atsitiktų arba jeigu tu
rite gerų anekdotų, prašome pasakyti 
mums, kad galėtume visi pasidalinti 
įvykiais per ši skyreii.

Balandėlis ir Pelėda

Prisikėlimo par. žinios

— Sveikiname KLB Hamiltono 
apyl. v-bą ir visus X Lietuvių 
Dienos dalyvius.

— Šį šeštad., 9 v.r. — vaikų ir 
jų šeimų užprašytos Mišios už a.a. 
Magdaleną Pranckevičienę. Po 
Mišių vykstama į šv. Jono kapi
nes pašventinti naujo antkapio, 
šeimos artimieji kviečiami daly
vauti,

— Per spalio mėn. bažnyčioje 
Rožinis šiokiadieniais kalbamas 
po 8 v. Mišių, o sekmad. — po 9 
v. Mišių. Negalinčius ateiti į baž
nyčią kviečiame Rožinį kalbėti 
namie, jei įmanoma — kartu su 
visa šeima.

— Par. choro bendra repetici
ja — šį ketv., 7.30 v.v. muzikos 
studijoje.

— Jaunimo choro bendra repe
ticija — šį penkt., 6.30 v.v. mu
zikos studijoje.

— T. Paulius yra išvykęs į 
Brooklyną dalyvauti liet, pran
ciškonų vadovybės posėdžiuose. 
Torontan grįš šios sav. pradžioje.

— Šį sekm. po Sumos bažnyčio
je bus tretininkų susirinkimas. 
Mišios kongregacijos int. — 9 v.r.

— Šį sekm. par. biblioteka bus 
uždaryta, bet kitą sekm. ji veiks 
įprasta tvarka — po, 10 ir 11 v. 
Mišių.

— Tradiciniai jaunimo sekma
dieniniai šokiai vėl prasidės šį 
sekm. Jie laikinai bus muzikos 
studijoje 7.30 v.v. Visi lietuviai 
berniukai ir mergaitės kviečiami 
gausiai dalyvauti.

— Praėj. sekm. tėvelių susirin
kime dėl vaikų religinių pamokų 
nuspręsta: a. viešųjų mokyklų 
7-to ir 8-to Skyrių mokiniai kate
chetines pamokas turės kas ant- 
rad., 4.30 v. p.p. pas seseles. Pir
ma pamoka bus ateinančią savai
te, spalio 13 d.; b. viešųjų mokyk
lų 5-to ir 6-to sk. mokiniai — kas 
trečiad., 4.30 v. p.p. taip pat pas 
seseles. Pirma pamoka — atei
nančią savaitę, spalio 14 d.; c. ki
ti vaikai, kurie, ar tai ruošis pir
mai Komunijai, ar jau priėmę 
Komunija lanko viešųjų mokyklų 
nuo pirmo iki 4-to imtinai sky
rius, pamokas turės kas sekm. po 
10 v. Mišių pas seseles. Pirmoji 
pamoka — spalio 18 d.; d. vaikai, 
kurie pavasarį priims Sutvirtini
mo sakramentą ir dabar lanko 
katalikiškas kanadiečių mokyk
las, čia išskaičiuotose pamokose 
neturi pareigos dalyvauti. Jiems 
paruošti pamokos prasidės po Ve
lykų. Mieluosius tėvelius malo
niai'prašome savo vaikus į minė
tas pamokas tuoj užregistruoti, o 
vėliau sekti, kad jos būtų stro
piai lankomos. Pamokas dėstys 
Nek. Pr. Marijos seserys.

— Religijos pamokos viešąsias 
gimnazijas lankantiems gimnazis
tams bus kas sekm. po 10 v. Mi
šių. Pirma pamoka — spalio 18 
d. Pamokas dėstys T. Kornelijus.

— Nuoširdžiai dėkojame A. Ri- 
binskienei už padovanotus vertin
gus daiktus parapijai ir stovykla
vietei: elektr. virtuvę, baldus, in
dus, gėles ir t.t. Taip pat labai dė
kojame P. Misevičiui už gražiai 
lietuviškais raštais išpuoštus 
rinkliavų krepšelius.

— Parapijos tolimesne statyba 
susidomėjimas labai didelis. Ypač 
ja domisi jaunimo organizacijos, 
nes tiek naujuosiuose, tiek ir li
kusiuose senuosiuose pastatuose 
pramatoma nemaža patalpų jau
nimo organizacinei veiklai. Staty
ba prasidės ateinančiais metais 
anksti pavasari. Nors statybos va
jus dar nėra pilnai organizuotas, 
aukos jau plaukia.

— Kitą savaitę bus kelėdojama 
Etobicoke, Islingtone ir miesto 
centre šiose gatvėse: Havelock, 
Coolmine, St. Annes ir Muir.

St. Bužinskas su šeima rugsė
jo 30 d. persikėlė gyventi į Čika
gą. Atvykęs iš Australijos, Toron
te išgyveno 3 metus.

šv. Jono par. knygyne jau gauta J. 
Girniaus naujausia knyga “žmogus be 
Dievo”; 564 psl., kietais viršeliais, kai
na $5.75. 1957 m. šis veikalas atžymė
tas “Aidų” žurnalo moksline premija. 
Papildomai dar gauta V. Mačernio 
“Poezija”. Kaina $4,75. Ved.

sūnų) ir 4 vaikus — du vedusius 
ir du mažamečius. Velionė buvo 
prancūzų-airių kilmės, bet daly
vavo liet, veikloj, ypač “Aušros” 
chore, ir buvo labai malonaus bū
do. Jos vyras Liudas buvo “Auš
ros” choro akomponiatorius — 
pianistas; daug padėjo chorve
džiui p. Motiejūnui. Be to, jis bu
vo Lietuvos gener. garbės konsu
lo. pulk. L. P. Grand-Sutties sekr. 
lietuvių reikalams. Velionės liūdi 
ne tik jos vyras, vaikai ir gimi
nės, bet ir visi bičiuliai, juoba, 
kad ji iškeliavo amžinybėn sulau
kusi tik 46 m. Buvo pašarvota 
Rosar laidotuvių įstaigoje 467 
Sherbourn St. Palaidota trečia
dienį iš Šv. Vardo bažnyčios šv. 
Kryžiaus kapinėse. M. Y.

Sol. L. Šukytė dalyvaus jaunų
jų talentų koncerte Bostone spa
lio 11 d., 3 v. p. p. L. Piliečių Dr- 
jos salėje. Be jos, programoje da
lyvaus akt. Alg. Žemaitaitis ir 
Vyt. Vasyliūnas.

Stasė ir inž. Vyt. Liuimos spa
lio 1 d., savo bičiulių tarpe, at
šventė 20 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį. St. Liuimienė buvo ką 
tik grįžusi iš ligoninės po tonsi- 
lų operacijos.

Audronės Kuolaitės ir Kęstu
čio Srupskelio jungtuvės — gruo
džio 26 d. Prisikėlimo bažnyčioje.

Jaunavedžiams — Ir. Petru- 
šauskaitei ir Pr. Kundrotui buvo 
surengta jauki vestuvinė puota 
Union Station Oak Room salėje. 
Dalyvavo daug svečių bei viešnių, 
ypač iš senųjų ateivių.

Punskietės, ištekėjusios už to- 
rontiečių, su savo šeimomis daly
vavo vienos savo draugių — p. 
Ažubalienės pirmagimio' krikšty
nose, kur rado ir daugiau tautie
čių.

Padėka
Nuoširdus ačiū dr. A. Užupienei už 

greitą suteikimą pagalbos man stai
ga susirgus ir lankymą ligoninėje; dr. 
J. Davey ir dr. Kamp už rūpestingą 
gydymą. Jūsų parodytą nuoširdumą 
bei rūpestingumą atsiminsiu.

Dėkoju Tėvui Kornelijui ir Tėvui 
Pauliui už lankymą ir dvasinius pa
tarnavimus.

Taip pat dėkoju už lankymą ir vi
sa kita dukrai ir žentui P. B. Sap- 
liams, sūnui ir marčiai V.V. Simin- 
kevičiams, J. V. Vingeliams, A. Kaz
lauskienei, A. D. Siminkėvičiams, M. 
Kevėžienei, K. P. Skujams, V. A. Ša- 
rapnickams ir visiems mane ligoje 
užjautusiems. P. Siminkevičienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju gydytojams, ku

rie man padarė sėkmingą operaciją 
Šv. Juozapo ligoninėje: dr. Knowlton, 
dr. Gelaway, dr. Carter; dr. A. Valad- 
kai, lankiusiam mane ligoninėje. Dė
koju kun. J. Staškevičiui ir visiems 
giminėms, draugams bei pažįstamiems, 
kurie man padėjote praleisti ilgas li
goninės valandas: V. A. S. Pranckevi- 
čiams, p. Petrauskams, p. Bušinskams, 
p. Bušinskaitei, p. Budrevičienei, p. 
Vaškevičiams, p. Revams, p-lėms Re- 
vaitėms, Mr. Pritchard, p. Kobels- 
kiams, p. Juozapavičiui, p. Buragui, 
p. Šarūnui, p. Valiukui, p. Juozuko- 
niams, p. Kevelaičiui, p. Skilandžiū- 
nui, p. Masiuliui, p. Drąsučiams, Mr. 
Mrs. Gielen, Mr. Watson, p. Baršku
čiui, p. Švedienei, p. Genčiams, p. B. 
Genčiui; taip pat mano bičiuliui K. 
Adomavičiui iš Worcesterio ir mano 
giminėms iš Grand Rapids — Luko
ševičiams. Visiems nuoširdus ačiū.

Stasys Černiauskas

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

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

prie pat Runnymede Rd.
PR. KERBERIS

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

SOUTH KINGSWAY — apie $5. 
000 įmokėti, gražus 6 kamba
rių bungalas, užbaigtas butas 
rūsyje, garažas su privačiu 
įvažiavimu.

HIGH PARK — BLOOR — $5.000 
įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus atskiras mūrinis na
mas.

SWANSEA — BLOOR — apie $6. 
000 įmokėti. 7 kambarių at
skiras mūrinis namas, maž
daug 5 m. senumo, poHsio 
kambarys, garažas su priva
čiu Įvažiavimu, 2 prausyk
los, 4 kamb. I augšte.

DOVERCOURT RD. — BIOOR — 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių 
per du augštus, atskiras mū
rinis dupleksas, dvigubas 
garažas.

JANE — BLOOR — apie $7.000 
įmokėti, puikus šiurkščių 
plytų 9 kambarių atskiras 
namas, garažas, gražioje gat
vėje.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
apie $15.000 įmokėti, 17 
kambarių originalus trip
leksas, vos keleto metų se
numo, 3 garažai su privačiu 
įvažiavimu, gera nuoma.

WILCOX LAKE, apie $9.000 įmo
kėti, 13 žiemai įrengtų gy
venti katidžių su maisto pro
duktų krautuve, išnuomota 
žiemą ir vasarą, apie $7.400 
metinės nuomos, ant ežero 
kranto, visai netoli Toronto, 
geras pelnas.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

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

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

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

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

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti. Trijų šeimų pasta

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

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

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

WESTONO RAJONE:
$15.000 įmokėti už 17 butų aparta- 

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Už taip netikėtą ir malonų užpuolimą — “surprise party” 
mūsų namuose bei gražią ir vertingą dovaną giliai dėkojame mie
liems giminėms: T. V. Bačėnams, V. Bačėnui, V. V. St ūkams; 
nuoširdiems mūsų draugams: p.p. G. Avižienai, A. P. Ceponiams, 
S. Dabkui, M. J. Jakaičiams, L. V. Kalyčiams, E. V. Krikščiū
nams, A. V. Kvedarams, S. Laurušaitienei, M. L. Leveckiams, 
B. J. Mažeikoms, L. P. Murauskams, dr. S. Bacevičiui su Ponia, 
I. R. Raškauskams, K. A: Rūkams, J. Šarūnui, A. A. Šmigels- 
kiams, dr. ir dr. M. J. Uleckams.

Gražus prisiminimas ano vakaro ir Jūsų visų nuoširdumas 
neišdildomai paliks mūsų atmintyje —

F. V. Urbonai

Reiškiame nuoširdžią užuojauta

ANTANUI JONYNUI bei šeimai žmonos ir motinos 

netekus —

Irena ir Jonas Račinskai

KLEMENSUI DARGIU! mirus,
jo žmonai p. Tatjanai Dargienei, dukterims ■— Aldonai 
Byszkiewicz, Valentinai Balsienei, sūnui dr. Vytautui 

Dargiui ir jų šeimoms gilią užuojauta reiškia —

Z. E. Empakeriai L. V. Kybartai
J. A. Empakeriai Majauskienė 

M. Noreikiene
J. J. Kulikauskai V. Sadauskienė

Jei per “Tauro” atstovą pamėginsi,
J o ii (Y laimoei" geras prekes užsakysi ir daug U dug lallllColi BRANGAUS laiko sutaupysi...

VISAIS SIUNTINIŲ REIKALAIS KREIPKITĖS I “TAURO” 
ATSTOVĄ ST. PRAKAPĄ — TEL RO 7-9088, 18 BROOKSIDE 
AVE., TORONTO 9, ONT.
PASKAMBINUS ATVAŽIUOJU SU PAVYZDŽIAIS I NAMUS.

KALĖDOMS specialus siuntinys Nr. 1: 2 košt. medž. pasirinkimas iš 20 
(ar apsiautsams), viln. megztinis, 1 pora batelių, 2 viln. skarelės 
Arba galite pasirinkti pagal savo skoni ką tik norėsite. Maisto siuntiniai 
iš Anglijos iki 22 svarų.

LIETUVIŠKOS ILGO GROJIMO PLOKŠTELES — pigiau nei 
kitur. Liet, knygos — žymiai nupigintomis kainomis. “Kregždu
tės” vadovėliai, sveikinimu kortelės ir kt. SIUNČIU PO VISĄ 
KANADĄ ir JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES.

$89.

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

Nauji liet, studentai Toronto un-te: 
D. O. Andriulionytė — odontologija: 
A. Bušinskaitė — gamtos mokslai: A. 
Šlekys — fizikainžinerija: E. Sičiu* 
nas: J. Slyvinskas: N. šemaitė — g. 
mokslai: I. Dvilaitytė — g. mokslai; 
L Zinkevičiūtė — humanitar. moks
lai. York un-te: V. Augaitis — huma- 
nit. m.; Otavos un-te: A. Žaliauskas 
— humanit. m.; S. Jaškevičius — hti- 
manit.. m. Apie kitus dar neturime ži
nių.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
DUFFERIN — COLLEGE, $14.500 visa kaina, su žemu įmokėjimu; atski

ras namas su dideliu sklypu; nauja apšildymo sistema.
DURIE — COLBECK. S21.000 visa kaina. įmokėti S6.000, balansas — 

vienas atviras mortgičius 10 metu; rauplėtų plytų namas su 2 moder
niom virtuvėm: nauja vandeniu šildymo sistema; garažas. .

GRENADIER—RONCESVALLES, $22.900 visa kaina, įmokėti apie $6.000; 
atskiras, plytų DUPLEKSAS. 10 kambarių; vand. šildomas; garažas.

INDIAN RD. prie parko. Kaina $16.900. Žemas įmok. Balansui 1 atviras 
morgičius 10 metu; 8 dideli kambariai; 2 modernizuotos virtuvės; van
deniu alyva apšildomas; garažui galimybė; naujai dekoruotas.

WINDERMERE AVE. $18.900 modemus rauplėtų plytų vienaukštis 
(bungalow); užbaigtas rūsys: 2 prausyklos su voniom; vandeniu-alyva 
šildomas; platus privatus įvažiavimas — garažas.

TRIPLEKSAI —
$42.500 — 18
$37.900 — 17
$35.500 — 17
$34.900 — 17
$33.000 — 17

TRIPLEKSAI — TRIPLEKSAI: 
kambarių, balkonai. Įmokėti 
kambarių. Įmokėti
kambarių. Įmokėti
kambarių. Įmokėti
kambarių, balkonai. Įmokėti

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

$10.000.
$10.000.
810.000.
S10.000.
$10.000.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

S3.000 įmokėti. College—Rusholme, 
plytų, 8 kambarių namas, 2 vir
tuvės. garažas. 1 mortgičius.

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

S8.000 įmokėti, tripleksas. 14 kam
barių. karštu vand. šildomas, pil
nai išnuomotas, dvigubas gara
žas, vienas mortgičius balansui.

$900 įmokėti, Ossington — Dupont, 
atskiras, viena virtuvė, nauja 
krosnis, įvažiavimas. Prašoma 
kaina S8.900.

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

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

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hotelių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius



Nr. 41 (768) 408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

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

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

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — 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.

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

Sav. R. STASIUUS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS visoje Kanadoje.'

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

41/2% -5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 6V2 %.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

apdraudę.

10-1.30 ir 4.30-7 
10-1.30 
uždarytas
10-1.30 ir 4.30-7

DARBO VALANDOS: 
Pirm. 
Antr. 
Tree. 
Ketv.
Pen k t. 10-1.30 ir 4.30-8 
Šešt. 9-12
Sek m. 9.30 - 1

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

JOHN V. MARGIS, Phm£

Cigarečių kartonas _ŠS5- už ’3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 
, -> mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
kAfkforičknc Loiin^C — Nylon seamless — reg. $1.00 pora ArlQTeriSIvUS Kojines —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

Darbas namų sodeliuose

Kas darytina spalio mėnesį?
V. ŽIEMYS

VYČIO ŽINIOS

SPORTAS
Krepšinio treniruotės, kaip jau bu

vo skelbta, vyksta penktadieniais nuo 
7 v.v. Ryerson mokyklos salėje, prie 
Bathurst ir Dundas gt. Norintieji žais
ti krepšinį kviečiami atsilankyti. Ar
timiausiu laiku bus sudarytos koman
dos artėjančioms berniukų ir mergai
čių pirmenybėms.

Vyrų krepšinio komanda yra pa
kviesta krepšinio rungtynėms Hamil
tone Lietuvių Dienos proga.

Moterų krepšinio terniruotę šį penk
tadienį 8.30 v. praves A Klimas ir V. 
Zadurskis.

Stalo tenisininkai sezono atidarymo 
proga suruošė klubo dešimtuko tur
nyrą, kuriame labai gerai pasirodė 
jaunoji Nešukaitytė. Dešimtuko lai
mėtojai išsirikiavo: 1. E. Vaicekaus
kas,, 2. P. Gvildys, 3. J. Nešukaitis, 4. 
V. Nešukaitytė, 5. O. Rautinš, 6. E. 
Zabiela, 7. Er. Vaicekauskas, 8. E. Sa
baliauskaitė, 9. A. Krasauskas. Vinda- 
šius turnyre nežaidė.

Stalo'teniso treniruotės bus paskelb
tos artimiausiu laiku. A. S.

SPORTAS VISUR

ŠYPSENOS

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

Bill ar Frank, kvalifikuoti mechanikai su malonumu tai atliks.
Paskambinkite ar užvažiuokite i
BLOOR AUTORITE GARAGE cni^°CK “švuos

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

VISU RŪSIU AUTOMOBILIU 
BODY TAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Kaip praeitame mėnesyje esu 
rašęs, kad rugpjūčio ir rugsėjo 
mėn. yra patys tinkamiausi nuo
lat žaliuojančių augalų sodini
mui, taip spalio mėnuo yra la
bai tinkamas laikas lapuočių me
džių bei krūmelių sodinimui. 
Spalio mėn. mes vis dar turime 
malonų orą darbams lauke, o la
puočiai medžiai jau sustoja aug
ti, todėl lengviau perneša perso
dinimo operaciją, šiuos augalus 
sodinant reikia būtinai pašalinti 
visi lapai, nes jie garina vande
nį, nes nėra smulkiųjų šaknelių 
vandens absorbavimui naujoje 
vietoje. Kadangi lapuočiai me
džiai yra sodinami be žemės ka
muolio prie šaknų, tad labai svar
bu, kad laiko tarpas nuo iškasi
mo iki pasodinimo būtų kuo 
trumpiausias.

Duobės paruošimas pavėsi
niams medžiams, dekoratyvi
niams krūmeliams ar vaisme
džiams yra tas pats. Visiems 
šiems augalams duobės plotis tu
ri būti bent 6 colius didesnis už 
šaknų skersmenį, kad jos be sun
kumų būtų galima vienodai iš
sklaidyti naujoje duobėje. Gylio 
užtenka tik tokio, kad būtų gali
ma padengti šaknys iki jų kak
lelio. (šaknies kakleliu yra vadi
nama ta vieta, kur pilkoji lieme
nėlio žievė pereina į šviesesnę 
gelsvą ar rusvą šaknies spalvą). 
Yra labai svarbu, kad pasodinus 
tarp šaknų ir-žemės būtų glau
dus sąlytis, tad reikia žemę stip
riai su kojomis sumindžioti ir 
duobę ne visai pilnai su žeme už
pildyti, kad būtų įmanoma tuoj 
pat vandeniu užtvindinti. Tokiu 
būdu vanduo išstumia orą iš tar
pelių ir tuščias vietas užpildo že
me.

Vieni vertingiausių pavėsinių 
medžių yra sekantys: raudonla- 
pis klevas (Crimson King Maple), 
europietiškas berželis, europie
tiška liepa ir šermukšnis.

Svogūninės gėlės, kaip tulpės,

narcizai, krokusai ir hiacintai 
šiuo metu taipogi turi būti paso
dintos, kad spėtų prieš žiemą įsi
šaknyti.

Tulpės labai tinka sodinimui 
natūraliomis grupėmis tarpe nuo
lat žaliuojančių augalų, žydinčių 
krūmelių bei medžių. Grupėje 
turi būti nemažiau kaip 12 tul
pių, to pačio ūgio ir spalvos. Ma
žesnės grupės nesudaro gražaus 
įspūdžio.

Hiacintai, priešingai, daug gra
žiau atrodo pasodinus pačius vie
nus formaliose eželėse. Hiacin
tai turi būti sodinami kuo anks
čiausiai ir kuo daugiausiai ap
saugotoje vietoje nuo šaltų vėjų.

Narcizai ir krokusai, kaip ir 
tulpės, gražiausiai atrodo grupė
se tarp medžių bei krūmelių.

Svogūninių gėlių sodinimo gy
lis priklauso" nuo "žemės rūšies. 
Lengvesnėse žemėse sodinti gi
liau, sunkesnėse sekliau. Apla
mai, sodinant, tris ar keturis kar
tus giliau nei svogūno storis, nie
kad didelės klaidos negalima pa
daryti.

šiuo metu vejelės žolė reikia 
kirpti kuo trumpiausiai, kad ne
išnoktų “krabgrass” sėklos. Kas 
nesuspėjo sodelio augalų patręš
ti rugsėjo mėn., tai šiuo metu ge
riau naudoti 5-20-10 (N.F.P.) 
nes šios sudėties trąša lėčiau 
tirpsta, tad išsilaikys iki pavasa
rio pradžiai. Nežiūrint, kad jau 
ruduo, bet sausrai ištikus laisty
mas yra dar svarbesnis negu va
saros metu, nes sausoj žemėj au
galai žiemos metu žūsta ne nuo 
šalčio, bet nuo sausros, čia šal
tis yra neteisingai apkaltinamas.

Niujorkas. — Madison Avenue 
stovėjo didžiulis sunkvežimis su 
dviem sen. Goldwaterio reklamo
mis. Priekiniame sunkvežimo lan
ge matėsi ranka parašyta pasta
ba: “Sunkvežimio reklamos jokiu 
būdu neišreiškia šoferio nuomo
nės. Balsuok už LBJ”.

APDRAPDA
H

Taupyk ir skolinkis

GYVYBĖS • AUTOMOBILIU • NAMU • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

Toronto Lietuvių - ...
Kredito Kooperatyve PARAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6^2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vaL iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA ' (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14z Ont. Tel. 251-4864
■ ..........."Ml1 ■■■»■■■

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

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

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

^|PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

VALAU FOTELIUS
IK ĮVAIKIUS kilimus.

Automatinis menini vaiymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽA1TIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.
TELFONAS LE 34908

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

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

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• Darbų Įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

International

Driving School

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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

Tel. 535-9468

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

Spalio 10 d. Japonijos sostinėje pra
dedamos olimpinės žaidynės. Sporto 
žurnalistai mėgsta grįžti į praeitį, at
rasdami šiuos įdomesnius įvykius: 
Aristotelis, Demostenas, Platonas, So
kratas, Cezaris yra buvę puikūs gim
nastai, atlikinėję pratimus ant lygia
grečių ir skersinio. Garsusis Pitago
ras pagarsėjo kaip boksininkas, nes 
didysis matematikas bokso kovas se
novės Graikijos olimpijadose papras
tai baigdavo... nokautu. 1896 m. pir
moje moderniųjų laikų olimpijadoje 
disko metime laimėjo amerikietis, nu- 
mesdamas įrankį 29 m. 15 cm. (šian
dieninis pasaulio rekordas 64 m.). Įdo
miausia, kad vykdamas į olimpijadą, 
amerikiętis nežinojo net kaip vadina
si diskas. Paryžiaus alimpijada pagar
sėjo ilgumu — užtruko beveik 6 mėn. 
ir gausiausia prancūzų komanda, su
daryta iš 745 atstovų. Jauniausia olim- 
pijadės laimėtoja buvo 13 m. ameri
kietė M. Gestring, laimėjusi 1936 m. 
šuolyje į vandenį aukso medalį.

Krepšinio rungtynių pasekmės: Ro
moje Italija nugalėjo Europos vice- 
meisterį Lenkiją 60:56, austrės nu
galėjo turkes 59 : 40, čekų vyrai aust
rus — 105 : 51 ir 102 : 70.

Sov. Sąjungos lauko teniso pirme
nybes laimėjo estas T. Lejus.

. Futbolo rungtynių įdomesnės pa
sekmės: Lenkija - Čekoslovakija 2:1, 
Bulgarija - Jugoslavija 2 :1, Rytų Vo
kietija - Kopenhaga 2:1, Švedija - 
Norvegija 1:1. K. B.

Savas patyrimas
Kai Anita Loos buvo pagarsė

jusi savo knyga “Gentlemen Pre
fer Blondes”, korespondentas pa
klausė apysakos rašytoją:

— Iš ko tamsta sprendžiate 
apie vyrų skonį?

— Aš tą gerai žinau, nes pati 
esu brunetė... — atsakė rašy
toja.

Vargai su kalbomis
Daugeliui mūsiškių netaip 

lengvai sekasi su anglų kalbos 
tarsena.

Bet už tai ir anglams arba ame
rikiečiams nebūtų lengviau su 
lietuviškais žodžiais. Štai, kad ir 
tokius žodžius, kaip “laiškų dė
žutė” anglas bandytų ištarti — 
“laishkoo dehzooteh”. Arba “lau
kiamasis kambarys” — anglo bū
tų ištariamas: “loukiahmahsees 
kahmbahrees..

Kaimietis užeigoje
— Ar jūs norite mane apgau

ti? Koks čia kambarys! Už tokį 
pinigų aš nemokėsiu.

Tarnautojas: Čia ne jūsų kam
barys. Čia keltuvas...

Nesuderintas žmogus
Didžiajam humanistui Eraz

mui Roterdamiečiui buvo prie
kaištaujama, kad jis nesilaiko 
pasniko.

— Nieko negaliu padaryti! — 
jis teisinosi. — Aš pats esu ge
ras katalikas, bet negaliu suval
dyti skrandžio, kuris, atrodo, yra 
užsispyręs protestantas ...

Parinko Pr. Al.

sunkvežimių " DRAUDIMAI
— SAVININKO, VAIRUOTOJO — PRIVAČIAM 
AR KOMERCINIAM NAUDOJIMUI.

sezoną
tramp-

SPORTAS LIETUVOJE
Ir vėl Kieve gražiai pasirodė Lietu

vos lengvaatlečiai: naują Lietuvos 
rekordą šuolyje į tolį atsiekė Ą. 
Vaupšas, nušokdamas 8,01 m. Taip 
pat Kalėdienė buvo pirmos jieties 
metime — 52,03 m., o A. Stančiūtė 
antra — 51,72 m. Ilgai pirmavęs K. 
Urentas 5000 m. bėgime, tik krūtine 
baigmėje pralaimėjo Baidiukui; abu 
atbėgo per 13 min. 53,4 sek. Šį sezo
ną geriausių pasaulio šuolininkų de
vynetas: 1. Bostonas — 8,34 m., JAV, 
nušokęs 8,49 m., bet pavėjui; 2. Da
vis — 8,23 m., Anglija; 3. Ter-Ava
nesian — 8,18 m., Sov. S.; 4. Hopkins 
— 8,16 m., JAV; 5. Moor — 8,09 m., 
JAV; 6. Barkovski — 8,03 m., Sov. 
S-ga; 7. Mays — 8,01 m., JAV; 8. 
Scheneeck — 8,01 m., JAV; 9. A. 
Vaupšas — 8,01 m., Lietuva.

Ant dirbtinio sniego žiemos 
pradėjo šuolininkai Vilniaus
lyne. Šuoliai labai kuklūs — tarp 27 - 
29 m.m.

Kokia netvarka vyrauja Lietuvos 
sportiniame gyvenime, matyti iš Vil
niaus “Sporto” nr. 110:

“Ruošdamas reportažą apie Kretin
gos “Minijos” ir Klaipėdos “Baltijos” 
susitikimą, “Sporto” korespondentas 
paskambino Respublikinės sporto ta
rybos futbolo vyr. treneriui V. Beniu- 
šiui ir paprašė patikslinti, kur vyks 
mini j iečių rungtynės su Kirovo-Čepe- 
co “Trudo” vienuolike.

— Mes nutarėme šias rungtynes su
rengti ne Vilniuje, kaip anksčiau bu
vo numatyta, bet Kretingoje, — pa
informavo V. Beniušis. — Tokį spren
dimą priėmėme todėl, kad Vilniuje 
mums tektų mokėti nemažą sumą už 
stadiono nuomą.

Remdamasis šia informacija, “Spor
tas” taip pat pranešė savo skaityto
jams, kad “Minijos” ir “Trudo” rung
tynės įvyks šį trečiadienį Kretingoje.

Deja, jau sekančią dieną redakcija 
sužinojo, kad respublikos futbolo fe
deracija vėl pakeitė savo sprendimą 
ir nutarė “Minijos” bei “Trudo” susi
tikimą vis tik šį penktadienį surengti 
Vilniuje. Jei dar prisiminsime, kad 
beveik iki paskutinės dienos nebuvo 
tiksliai žinoma, kur vyks finalinis “Mi
nijos” ir “Baltijos” susitikimas, kad 
ir toliau yra nuolat daromos pataisos 
respublikos čempionato kalendoriuje, 
kurios jau padarė nemaža nuostolių 
pirmenybių dalyviams taps aišku, kad 
respublikos futbolo vadovai ne visada 
žino ką, kaip sakoma, daro kairė, o 
ką — dešinė.

Todėl norime paklausti: kiek ilgai 
dar vyraus netvarka mūsų futbolo pa
dangėje?”

Klaipėdietis veteranas R. Bertulai- 
tis sunkumų kilnojimo varžybose iš
kėlė 290 kg. K. B.

Pa j ieškoj ima i
Petras Eismantas ir Juozas Paže- 

meckas arba apie juos žinantieji pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: B. Giruc- 
kas, 62 Angas Road, Westbourne 
Park, South Australia.

Ona Macaitytė jieško savo brolio 
Petro Macaičio, kilusio iš Kuturių k., 
Jurbarko valse. Gyveno 1934 m. Va
karų Kanadoj. Brolį arba apie jį ži
nančius prašo atsiliepti: Ona Strolis, 
R.R. 1, Courtland, Ontario.

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

BE 9-1659

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

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

™sAt/.A RADIQ & TV

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

R O 6-0811
arba RO 6-0832

Commissioner for Taking Affidavits.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

bissett’ &
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A

Advokatas 
notaras

1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 
Telefonas LE 4-8431

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, RO 

Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 

274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St) 

TEL. LE. 2-5493 
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

p. Barausko
AGENTŪRA

DR. E. ZUBR1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

DR. V. J. MEILUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORK1S 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(Į rytus nuo Dufferin St)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

N AMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga.

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vai. pat RO 94612 
Darbo vai. RO 94131 
Namų RO 6-7132
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X KANADOS LIETUVIU
DIENA HAMILTONE

spalio 10 ir 11 dienomis - Padėkos Dienos savaitgalyje
Programoje:
Šeštadienį, spalio 10 d., 2 vai. p.p., SPORTO RUNGTYNĖS, Westdale Collegiate 
salėje, 700 Main St. W. Dalyvauja: Hamiltono "Kovas", Čikagos "Aras" ir 
Toronto 'Vytis".

7 vai. vak. SUSIPAŽINIMO VAKARAS -ŠOKIAI didžiulėje kareivinių salėje, 
James Street Armouries, 200 James Street N. Groja Vyt. Babecko orkestras.

* . ■ . . - 1 -

Turtingas bufetas, loterija ir kitos įvairenybės. Šokių salė bus atidaro nuo 5 v.v.

SEKMADIENĮ, spalio 11 d., 9.30 vai. ryto, iškil- 1 vai. 15 min. iškilmingos pamaldos katalikams
latvių ev. liut. St. Mary's bažnyčioje, Mulberry ir Park Street

North kampas.
mingos pamaldos evangelikams, 
bažnyčioje, 20 Victoria Ave. S.

Prof dr. ANT. MUSTEIKIS

spalio 11 dieną, 6 vai. vak. 
"Delta" kino salėje, 1292 King St. E.

(King ir Main gatvių kampas)

iškilmingas aktas 
ir koncertas.

Pagrindinis kalbėtojas — prof. dr. A. Musteikis. 
Sveikinimai ir rezoliucijos.

Sol. D. STANKAITYTĖ Akomp. ST. GAILEVIČIUSSol. V. VERIKAITIS

Meninė dalis
Sol. D. STANKAITYTĖ, sol. V. VERIKAITIS, akompaniatorius ST. GAILE
VIČIUS; Hamiltono AV parapijos choras, Waterbury tautinių šokių grupė ir 
Hamiltono tautinių šokių grupė "Gyvataras".

Visi mielai laukiami tradicinėje šventėje.
Informacijos reikalais tomis dienomis kreiptis pas: K. Miksi (18 Barton St. W.) tel. JA 9-8593 arba — P. Lukošių (14 Arthur 
Ave. S.) tel. 529-6619. Rengėjų komitetas

3
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Toronto kronika, studentų, skautų, ateitininkų žinios 8 psl.

“Paramos” susirinkimas. — 
Liet. Kredito Kooperatyvo “Pa
rama” valdyba šaukia specialų 
visuotini narių susirinkimą š. m', 
lapkričio 1 d., 3 v. p.p. Ukrainie
čių Kultūrinio Centro salėje, 83 
Christie St. (ten pat, kur buvo 
praeitas susirinkimas).

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Pranešimai:

a) valdybos pirmininko,
b) valdybos iždininko,
c) revizoriaus,
d) priežiūros komiteto pirm.

3. Diskusijos dėl pranešimų.
4. Įstatų papildymas.
5. Susirinkimo uždarymas.

Valdyba
Prisikėlimo parapijos bankelis 

Padėkos Dieną, pirmadienį — 
spalio 12 d., bus uždarytas.

Tradicinis bazaras-loterija LV 
Namų skoloms mažinti buvo nu
matytas rengti lapkr. 14 d. Dėl 
techniškų kliūčių jis perkeliamas 
į spalio 31 d., šeštadienį, ir su
jungiamas su Prisikėlimo katali
kių moterų parengimu.

Laišką iš Lietuvos, adresuotą 
A. Jankauskaitei 147 Quebec 
Ave., atsiimti “T.Ž.” adm. Laiš
ko siuntėjas gyvena Šiauliuose, 
Vilniaus gt.

Šiam savaitgaliui speciali kaina:

Skilandinė dešra ....... 79 et. svaras
Kaimiškos rinkutės .... 89 et svaras 
Šviežia lydeka ............  29 et. svaras

Saitam orui atėjus vėl pradedame prekiauti šviežiom žuvim.
ŠALDYTUVO FREEZER mėsa: pirmos rūšies jautienos ketvir
tadaliai; priekinė dalis Vi po 39 et. svaras; užpakalinė dalis Vi 
po 59 et. svaras. Supjaustome mėsą pagal jūsų pageidavimą. Taip 
pat turime dideli pasirinkimą įvairių šviežių ir rūkytų mėsų, 
paukštienos, importuotų maisto gaminių, šviežių daržovių ir vai
sių, lietviškų sūrių, palaido sviesto, silkių ir jaunų paršiukų.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS.

PARKSIDE MARKET 
Sav. Edvardas ir Irena Punkriai

335 Roncesvalles Avenue. Tel. LE 5-1258

Socialinės Pagalbos Informaci
jos Biuras pradeda vėl veikti šį 
ketvirtadienį, spalio 8 d., nuo 
7.30 iki 9.30 v.v. L. Vaikų Namų 
raštinėje, 57 Sylvan gt/Biuras 
bus atidarytas tik kas antrą ket
virtadienį, tad sekanti darbo die
na bus spalio 22 d. Biuras teikia 
patarimus visiems Toronte gyv. 
lietuviams įvairiais socialiniais 
reikalais: vaikų, jaunuolių, suau
gusių, šeimos — vedybų, alkoho
lizmo; informuoja valdžios pa
šalpų klausimais, senelių ir pensi
jų klausimais, psichinės ligos at
vejais ir t.t. Biure dirba liet, pro
fesionalai socialinės srities dar
buotojai, socialinius mokslus bai
gę Kanados universitetuose ir 
tarnaują valdžios įstaigose. Biuro 
tel. LE 4-5773. Kadangi šis tele
fono nr. yra LV Namų ir seselių, 
biuro interesantai prašomi juo 
skambinti tik nustatytomis dieno
mis ir darbo valandomis. Kitu 
laiku biuras neatsilieps.

KLK Moterų Dr-jos c. valdyba
Jūrų Skautijos Neringos tun

tas prašo pranešti: organizuaja- 
ma nauja jurų skautų valtis 12 - 
16 m. berniukams. Tėvai, norin
tieji įrašyti savo vaikus į jūrų 
skautus, prašomi skambinti tunto 
adjutantui J. Kuprevičiui telef. 
249-0310.

Kvietimai į muz. St. Gailevi- 
čiaus pagerbtuves lapkričio 14 d. 
gaunami parapijų spaudos kios
kuose, “Dainos” krautuvėje ir 
pas platintojus. Pagerbtuviu ko
mitetą sudaro 18 asmenų; pirm.
J. Račys; tel. 533 - 8685.

“Varpo” choro pirmoji bendra 
repeticija — spalio 14 d., trečia
dienį, 7.30 v.v Liet. Namuose.

Vėliau repeticijos bus: pirma
dieniais — moterims ir trečiadie- 
dieniais — vyrams. Kviečiame 
visus varpiečius — senus ir nau
jus dalyvauti pirmoje repetici
joje. Valdyba.

K.L. Katalikių Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo parapijos skyriaus v - 
ba praneša, kad siuvimo kursai 
prasidės spalio 13 d., 7.30 v.v.,
L.V. Namuose, 57 Sylvan Ave. 
Užsirašiusias ir norinčias lanky
ti kursus kviečiame atsilankyti.

Valdyba
Lituanistinio seminaro reikalu 

vyksta pasitarimai. Jieškoma me
todų, kaip geriau pravesti semi
narą, kad jis turėtų pasisekimą. 
Artimiausioje ateity bus šaukia
mas tuo tikslu platesnis pasita
rimas.

Socialinės gerovės kursas yra 
dėstomas Ryerson Politechnical 
Institute. Kursas pradėtas rugsė
jo mėn. ir truks dvejus metus. 
Tuo būdu bus ruošiami sociali
nės gerovės darbuotojai. Kursas 
yra akademinio ir praktinio po
būdžio. Ontario prov. vyriausybė 
padeda finansiškai norintiems tą 
kursą lankyti. Dirbusieji savival
dybių ar vaikų dr-jų socialinės 
gerovės ar panašioje srityje gali 
gauti pašalpą $285 mėn., be to, 
mokslapinigius. Nedirbantieji so
cialinės gerovės srityje gali gauti 
$125 mėn. ir mokslapinigius. šel
piamieji turi pasižadėti, kad bai
gę kursą dirbs Ontario prov. so
cial. gerovės srityje bent viene
rius metus. C. Sc.

A.a. Klemensas Dargis, 75 m., 
mirė spalio 4 d. savo bute. Velio
nis pašarvotas Turner ir Porter 
laidotuvių namuose; laidojamas 
trečiadienį, spalio 7 d., 9.30 v. r. 
iš šv. Jono Kr. bažnyčios šv. Jo
no liet, kapinėse. Velionis kilimu 
mažeikietis. Neprikl. Lietuvoje 
buvo notaru. Jo žmona ir dvi duk
ros gyvena Toronte, o sūnus — 
JAV.

Vakariniai kursai pradėjo veik
ti įvairiose vietose. Kuriems ne
labai sekasi gimnazijose mokslas, 
ir suaugusiems, kurie nori pa
keisti profesijas į geresnes, ver
ta susidomėti praktinio pobūžio 
mokyklomis: The Provincial Ins
titute of Trades, 21 Nassau St., 
prie Spadina Ave.; Central Tech
nical School, 275 Loppincott St.; 
Reyerson Politechnic Institute; 
Toronto University extension kla
ses. Apie sąlygas geriausia pa- 
siinformuoti tų mokyklų rašti
nėse.

Atitaisymas. “Tž” 1964. X. 1, nr. 40 
“Toronto šešt mokyklos rūpesčiai” sa
kinyje “Aukoms duosnūs ... Gydyto
jų S-ga” turi būti “Inžinierių S-ga”. 
Inžinierių S-gą labai atsiprašau. J. J.

Reikalinga moteris vaikui prižiūrėti 
5-6 vai. į dieną. 5 dienas savaitėje.

Bičiūnas, tel. 767 - 3848.
Reikalingas pardavėjas-ja maisto krau
tuvei savaitgaliams. Gali būti studen- 
tas-tė. Smambinti tel. LE. 5-1258.

Išnuomojamas butas iš trijų kamba
rių ir virtuvės; be baldų. Yra ir atski
ras prausyklos kambarys. 36 Concord 
Ave., prie College St

Lietuvos pašto ženklai siunčiami Jū
sų pasirinkimui (on approval). Ra
šyti: Baltic Stamps, P.O. Box 127, 
Toronto 19, Ont.

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

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

A. ZAREMBA

Montrealio AV šeštad. mokyk
la jau pradėjo darbą. Keista, kad 
vaikų skaičius nepadidėjo, bet 
sumažėjo. Labai kviečiame tėvus 
leisti savo vaikus į šią mokyklą, 
kur jie tikrai naudingai praleis 
laiką ir daug ko išmoks. Jei ne
padidės mokinių skaičius, reikės 
sumažinti mokytojų skaičių. To 
reikalauja valdžia.

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis:

ST. DARGISZ
EXTRA REALTY LIMITED, 

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVES 
yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

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

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

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

10 METŲ PATIRTIS

TAUPYK IR SKOLINKIS tų IT A C” 
savo Kredito Kooperatyve LI f MO

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

B MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios

— šv. Mišios kiekvieną dieną: 
7.15 v. ir 7.45 v.r:; sekmadieniais: 
9, 10, 11 ir vakare 5 vai.

— Šv. Onos Dr-jos susirinki
mas spalio 11 d., tuojau po Su
mos. Tai pirmas susirinkimas po 
vasaros atostogų. Kviečiamos na
rės ir viešnios, kurios dar nepri
klauso, įsirašyti į šią draugiją.

— Studentų ir moksleivių 
linksmavakaris *— 10 spalio, šeš: 
tadienį, parapijos salėje.

— Spalio 23 d., 7.15 v. prasi
deda 40 valandų atlaidai. Vakare 
8 vai. pamokslas ir Mišios. Spalio 
24, šeštadienį, Mišios 7.15 v. ir 
švenčiausiojo išstatymas. Vakare 
8 vai. pamokslas. Spalio 25 d., 
sekmadienį, švenčiausias išstato
mas 7 v.r. Vakare 5 vai. Mišios ir 
40 valandų atlaidų užbaiga. Visi 
parapijiečiai kviečiami kuo gau
siausiai dalyvauti.

— Parapijiečių lankymas pra
sideda nuo spalio 5 d.

— Spalio 8, ketvirtadienį, I 
grupė: Molson, Mallet; II grupė: 
Fabre, Marquette, Chabot.

— Spalio 9, penktadienį, I 
grupė: Rosemount 1st ir 2nd 
Ave.; II grupė: Bordeaux, Tille- 
mont, De Lormier.

— Spalio 10, šeštadienį, I gr.: 
Rosemount 3-rd, 4-th, 5-th, 6-th 
ir 7-th Ave.; II gr.: Sherbrooke 
E, Parthenais St., Rouen, Lafon- 
tain, Lalonde, Kent.

— Spalio 12, pirmadienį, I gr.: 
Rosemount 9-th ir 10 th Ave. nu
meriai: 5250, 5270, 5324; II gr.: 
Logan, Fullum.

— Spalio 13, antradienį, I gr.: 
Rosemont 10-th Avė. nuo 5824 iki 
6571 nr.; II grupė: Iberville, že
miau Sherbrook, Frontenac.

Serga mokytoja M. Arlauskaitė 
ir negalės eiti savo pareigų bent 
dvi savaites. Gd.

AV parapijiečių lankymas. T. 
-K. Pečkys ketvirtadienį ir penk
tadienį: Jacques Cartier ir kt. T: 
S. Kulbis ketvirtadienį: Verduną 
nuo Stephens gatvės; T. J. Vaiš- 
nys: La Salle; ketvirtadienį ir 
penktadienį stengsis aplankyti 
Srathyre, Stirling, Highlands, 
Monette, Magog, Eastman ir Cen
tral gt.

Prez. A. Smetonos minėjimas 
— spalio 18 d. AV par. salėje; 
5v.v. Mišios AV par. bažnyčioj, 
po to — akademija par. salėje.

Seselių bazarui lapkričio 15 d. 
sparčiai ” rengiamasi. Rengėjai 
prašo priminti, kad fantai priima
mi seselių namuose. Tikimasi, 
kad seselių sunkią piniginę būk
lę ir jų kilnų darbą mūsų koloni
joje suprantantys montrėaliečiai 
ir šį kartą bus duosnūs.

Vaikų choras AV bažnyčioje 
giedantis jau eilę metų per 10 v. 
pamaldas, po vasaros atostogų vėl 
pradėjo giedoti. Chorą veda ir 
tvarko N. Pr. Marijos seserys. 
Vargonais chorą palydi sės. M. 
Bernadeta.

Senelių namų klausimas priva
čiai lietuvių tarpe dažnai disku
tuojamas. Kitos tautybės šiuo rei
kalu žymiai toliau yra pažengu
sios. štai “The Gazette” rugsėjo 
29 d. laidoj randame nuotrauką 
iš lenkų senelių namų sklypo 
šventinimo iškilmių. Namai bus 
baigti ateinantį rudenį Belanger 
ir Dickson gt. kampe, Rosemoun- 
te; kainuos $500.000 ir galės pri
imti 64 lenkų senelius. Kvebeko 
valdžia padengia 90% kainos ir 
tik 10% duoda “The Canadian- 
Polish Welfare Institute”. Ar tai 
ne lengvai įgyvendinamas projek
tas būtu ir lietuviams?

Lietuviško radijo pusvalandžio 
pirmųjų metų sukaktis buvo pa
minėta pr. sekmadienio radijo 
transliacijoj. Vedėjas L. Stanke
vičius dėkojo visiems rėmėjams 
ir klausytojams, kurių dėka pus
valandis gali gyvuoti ir gyvuos, 
jei ir toliau rėmėjai naudosis jo 
teikiamais patarnavimais. Kuk
lios sukakties proga vedėją svei
kino: KLB kr. valdybos vardu 
pirm. dr. P. Lukoševičius. AV 
par. kleb. T. K. Pečkys, SJ, dr. 
H. Nagys. Kalbėtojai iškėlė lie
tuviško radijo reikšmę kolonijos 
gyvenime ir linkėjo vedėjui L. 
Stankevičiui toliau tęsti gražiai 
pradėtą darbą, —v—




