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Vilniaus Diena dabar
PETRAS VIŠČINIS

Jau praeityje tie laikai, kai spalio 9 d., 12 vai., visoje lais
voje Lietuvoje buvo sustabdomas darbas ir judėjimas, prisime
nant klasta ir smurtu lenkų įvykdytą Vilniaus užgrobimą ir stip
rinant ryžtą atgauti seną Gedimino sostinę. Į istoriją perėjo tas 
laikotarpis 1920. X. 9 d. — 1939. X. 28 d., kada Lietuva augo ir 
žydėjo, net sostinės atplėšimo žaizda negijo, kada per visą pasauli 
skambėjo “Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim”, o pačiame 
Vilniuje virė kova tarp tikrojo žemės šeimininko lietuvio ir oku
panto lenko. Išliko tik faktas, kad suėmimai, kalėjimai, mokyklų 
uždarymai, įvairūs kiti persekiojimai Vilniaus lietuvio nepalaužė, 
bet išugdė naują kovotoją, kuris dar ir šiandien daug kuo ski
riasi nuo kitų lietuvių. -

Hitlerinės Vokietijos kirstas Lenkijai smūgis sudarė sąlygas 
iš vienos pusės Lietuvai atgauti Vilnių, o iš kitos pusės raudona
jai Rusijai užgrobti visą Lietuvą. Naujo okupanto Įsiveržimas Į 
Lietuvą, jos laisvės sutrypimas ir planingas lietuvių tautos nai
kinimas lyg šešėliu pridengė padarytą Lenkijos skriaudą Lietuvai, 
Vilniaus krašto lietuvių kančias lenkų okupacijos mėtų, lietuvių 
tautinio ir kultūrinio gyvenimo persekiojimą sovo sostinėje ir 
tas aukas, kurių pareikalavo atkakli kova už lietuvybę Lietuvos 
širdyje. Vilnius tapo mūsų, bet Lietuva — rusų.

Šiandien Vilnius yra sostinė Lietuvos, bet ne lietuvių tvar
komos ir valdomos Lietuvos, o raudonosios Rusijos engiamos ir 
naikinamos. Nūnai jau nėra ir tos Lenkijos, kuri buvo užgrobusi 
Vilnių, bet tebėra lenkų tauta, kuri kovoja dėl savo laisvės. Kaip 
Lietuva, taip lygiai Lenkija dabar yra panašioje padėtyje, nors 
formaliai Lietuva yra Įjungta į komunistinę Rusiją, o Lenkija 
laikoma nepriklausoma valstybe, bet vistiek valdoma iš Maskvos, 
kuriai ji priklauso kaip satelitas, šioje naujos klastos ir smurto 
karalystėje lietuviai ir lenkai vėl atsidūrė vienoje kovos pusėje 
prieš bendrą priešą.

Tai vis aplinkybės, kurios pastato Vilniaus Dieną naujoje 
šviesoje. Visdėlto joje ryškus spalio 9-sios bruožas, kaip simbolis 
prieš 44 metus panaudotos lenkų klastos ir jėgos prieš atgimusią 
Lietuvą. Ji sunku, tiesiog neįmanoma išskirti iš Vilniaus Dienos. 
Ir tai ne todėl, kad būtume neatlaidūs ir degtume kerštu dėl 
senų skriaudų. Ne. Lietuviai yra pakankamai atlaidūs. Juk Vy
tautas atleido Jogailai už Kęstučio nužudymą. Nepriklausoma 
Lietuva draugiškai, netgi broliškai, priėmė Lenkijos karius ir 
pabėgėlius po pralaimėto karo prieš hitlerinę Vokietiją. Vilniaus 
krašto lietuviai nerodė lenkams jokio keršto ar neapykantos, kai 
Lietuva atgavo Vilnių ,...

Spalio 9 d. palieka Vilniaus Dienos elementų sudėtyje, kaip 
Įvykis, kurio lenkai ne tik nepasmerkia, bet dargi nori ji patei
sinti arba, geriausiu atveju, palikti atviru klausimu ateičiai. Len
kų ■ spaudoje, įvairiuose leidiniuose ir memorandumuose atski
roms valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms nuolat skelbia
ma, kad Vilnius yra neatskiriama dalis... Lenkijos. Patys nuo
saikiausi lenkai turi drąsos siūlyti Vilniaus klausimą palikti at
viru reikalu, o tie, kurie pasisako Vilnių pripažįstą Lietuvos sos
tine, kitų lenkų apšaukiami išdavikais.

Tokioje padėtyje mums nelieka nieko kito, kaip visu griež
tumu pasisakyti prieš lenkų nepagrįstas pretenzijas, atitinkamai 
informuoti savo draugus, laisvojo pasaulio valstybių vyriausybes 
ir tarptautines organizacijas. Vargu šiandien JAV ar kitos Vaka
rų demokratijos laikytų savo sąjungininkais V. Vokietiją, Japoni
ją ar Italiją, jei šių vyriausybės neatsiribotų nuo tų režimų, ku
rie sukėlė antrąjį pasaulini karą. Tenesistebi niekas, jei" mes 
nerodome didelio nuoširdumo tiems, kurie nepasmerkia Lietu
vai padarytos skriaudos, bet dargi stengiasi ją pateisinti. Mums 
nepriimtinas lenkų siūlymas, pagal kuri dabar bendrai ir vie
ningai kovokime prieš bendrą priešą, o Vilniaus klausimą išsprę
sime, kai būsime laisvi. Mes puikiai žinome, ko tuo siekiama. 
Jo priėmimo atveju ateityje Lenkija vėl jėga norės jį spręsti 
mūsų nenaudai. O jėga aiškiai yra jos pusėje ne tik dėl žymiai 
didesnio gyventojų skaičiaus, bet taip pat dėl fakto, kad dabarti
nė Lenkija turi savo kariuomenę, kuri iš komunistinės labai 
lengvai gali būti paversta nacionaline kariuomene.

Vilniaus problema buvo ne teisinės prigimties, bet klastos 
ir neteisėtai panaudotos jėgos klausimas. Ateities santvarkoje, 
kuri, tikimės, bus paremta teise ir teisingumu, šios problemos 
negalės būti. Vilnius buvo ir bus Lietuvos sostinė.

Šioje šviesoje Vilniaus Dienos uždavinys — iškelti ir įsisą
moninti Vilniaus vaidmenį Lietuvos valstybės raidoje, išryš
kinti jo kultūrinius turtus, išugdyti jam meilę jaunojoje kartoje, 
stiprinti ryžtą pasipriešinti betkokiems kėslams prieš jį, skelbti 
draugams ir priešams, kad Vilnius — tai Lietuvos širdis.

Kanadoje: atpigs automobilių kainos?
Kanada veda derybas su JAV 

automobilių pramonininkais dėl 
laisvos, be muitų, automobilių 
prekybos. Kanadoje yra Fordo 
ir General Motors fabrikai, ku
riem dalys įvežamos iš JAV ir 
mokamas muitas. Dėlto automo
biliai Kanadoje yra žymiai bran
gesni, negu JAV. Panaikinus 
muitus kainos būtų beveik ly
gios abiejose valstybėse.

Gabiem studentam vyriausybė 
steigia vasaros mokyklas, kurio
se jie gali studijuoti ir gilintis 
gamtos-matematikos moksluose. 
Praėjusią yasarą tokią mokyklą, 
vienintelę Kanadoje, lankė tik 
35 studentai. Jiems išleista 25. 
000 dol. Mokykla buvo suorgani
zuota prie Carlton universiteto 
Otavoje.

, Komunistinė Kinija pareiškė 
dar keletą metų būsianti pri
versta pirkti kviečių Kanadoje. 
Su Kanada yra pasirašyta 3 me
tu sutartis, pagal kurią Kinija 
pirks 186 mil. bušelių kviečių 
iki 1966 m. 25 asmenų Kanados 
ūkininkų delegacija neseniai 

lankėsi Kinijoje jų vyriausybės 
kviesta.

Gaisrų nuostoliai kas metai 
didėja. 1954 m., neskaitant miš
kų gaisrų, ugnis sunaikino tur
to už $91 mil.,' 1963 m. — už 
$155 mil. Daugiausia nuo gais
rų nukenčia Kvebeko provin
cija.

Ūkiuose dirbančių žmonių dėl 
įvedamų naujų mašinų vis "ma
žėja. 1950 m. vienas ūkininkas 
pagamindavo maisto 15 žmonių, 
šių dienų ūkininkas — 31.

Bankai palengvino paskolų 
davimą. Augštus nuošimčius 
imančios finansų b-vės tuo susi
rūpino. Š.m. išduota net 22% 
daugiau paskolų, negu 1963 m. 
Statistikos biuras praneša, kad 
bankai išdavė $2,168 bilijonų 
paskolų.

Didelės kviečiu atsargos tebė
ra sandėliuose. Waeiti kviečių 
pardavimo sezono metai pasibai
gė liepos 31 d. — užsieniui par
duota 594 mil. bušelių kviečių, 
t.y. 46% daugiau, negu rekordi-

Nepriklausomos Lietuvos kariai 1939 m. Įžygiuoja Vilniun.

Gausi dalyviais Liet. Diena
Jubilėjinė — X Kanados Lie

tuvių Diena Hamiltone, Ont., spa
lio 10-11 d. neatsiliko dalyvių 
gausumu nuo kitų Liet. Dienų. 
Suvažiavo tautiečiai į tradicinę 
šventę ne tik iš artimesnių apy
linkių, bet ir iš tolimų. Matėsi 
nemažai svečių ir iš JAV.

KREPŠINIS IR BALIUS
Įžangą į Liet. D. programą pa

darė populiarusis krepšį nis. 
Westdale Collegiate salėje run
gėsi Čikagos “Aras” su vietiniu 
Hamiltono “Kovu”, kuris pasi
rodė pajėgesnis ir laimėjo nu
galėtojo dovaną, kuri iškilmingai 
buvo įteikta sekmadienio vakare 
komandos kapitonui Meškauskui. 
Nors krepšinis mūsuose populia
rus, bet šį kartą žiūrovų nesu
traukė — jų buvo tik jšaujelė. 
Tai. žinoma, neteikė entuziazmo 
nė žaidėjams. Programoje buvo 
skelbta, kad rungtynėse dalyvau
ja ir Toronto “Vytis”, bet prieš 
pat L. Dieną paaiškėjo, kad jis 
nedalyvaus.

Visai kitas vaizdas buvo baliu
je James St. Armouries didelėje 
kareivinių salėje, čia prisirinko 
tiek žmonių, kad vos tilpo, o šo
kių metu jau buvo spūstis. Vien 
bilietų parduota apie 1.100. Ren
gėjų komiteto pirm. K. Mikšio 
pareiškimu, salėje buvo apie 
1.300 žmonių. Buvo matyti daug 
jaunų veidų, čia susitiko seniai 
besimatę pažįstami, pabendravo 
lietuviškoj nuotaikoj, pabandė sa
vo laimę loterijoj, pasišoko V. 
Babecko orkestro garsų lydimi.

EVANGELIKŲ IR 
KATALIKŲ PAMALDOS

Padėkos Dienos ir Liet. Die
nos proga pamaldas evangeli
kams 9.30 v.r. latvių bažnyčioje 
atlaikė kun. A. Žilinskas iš To
ronto. Dalyvavo dauguma vieti
nių evangelikų. Katalikų pamal
das šv. Marijos bažnyčioje, buv. 
katedroje, atlaikė mons. J. Ta- 
darauskas, pamokslą pasakė kun. 
dr. J. Gutauskas iš Delhi, Ont.

niais 1928-29 m. ir 79% dau
giau už ankstesnius metus. Sov. 
Rusija nupirko 212.200.000 bu
šelių už $500 mil. Bet 60% kvie
čių eksporto nupirko Britanija, 
Japonija ir Vokietija. Į šiuos 
kraštus eksportuota 24 mil. bu
šelių daugiau, negu ankstesniais 
metais. Rugpjūčio 1 d. Kanada 
savo sandėliuose dar turėjo 
461.400.000 bušelių kviečių. Tai 
daugiau negu trijų metų ištek
lius Kanados gyventojams iš
maitinti. Skaičiuojant po $2 bu- 

'šeli, likusių kviečių vertė siekia 
virš $900 milijonų"

Žvejyba yra pagrindinis paja
mų šaltinis Atlanto provincijo
se. Newfoundland premjeras J. 
Smallwood prieš keletą metų 
pasiryžo žuvies pramonę sumo- 
derninti. Su provincijos parama 
įrengtos 33 žuvies paruošimo 
modernios įmonės ir atidaryta 
$1 mil. kainavusi College of 
Fisheries — žvejų mokykla, ku
rioje studentai mokysis moder
nių žvejybos ir žuvies paruoši
mo metodų.

Nors pamaldos buvo vėlyvos —
I. 15 v. p.p., tačiau dalyvių ne
trūko— bažnyčia buvo pilna. 
Giedojo AV par. choras, vad. sol. 
V. Verikaičio, kuris įterpė ir so
lo giesmę. Dar pažymėtina, kad 
prieš pat pamaldas susirinku
siems pasveikinimo žodį tarė Šv. 
Marijos bažnyčios klebonas. Po 
pamaldų didingai aidėjo visų gie
damas Lietuvos himnas.

IŠKILMINGAS AKTAS. v

“Deltos“ kino teatro salėje, ku
ri yra Liet. Namų' nuosavybė, su
sirinkusieji vos^LUpo. Čia lietu
viai buvo užėrii^S* ūk pačią sa
lę, bet ir koridorius. Galėjo būti 
apie 700 žmonitį. thogramą, su 
maždaug pusvalandžio pavėlavi
mu. pradėjo KLB Hamiltono apy
linkės pirm. K. Mikšys sveikina
muoju žodžiu. Linksmai nuteikė 
susirinkusius Hamiltono burmist
ras Mr. Copps, sveikinęs miesto 
tarybos vardu. Jis pastebėjo, kad 
lietuviai savo parengimų niekad 
nepradeda laiku tad ir šį kartą 
programa buvusi pradėta “lietu
vių laiku”, kuris egzistuoja šalia 
“standard time” ir “daylight sav
ing time”. Burmistras ypač susi
laukė plojimų, kai paminėjo Lie
tuvos vėliavą, iškeliamą miesto 
rotušėje Vasario 16 proga. Savo 
žodžiu jis užsirekomendavo kaip 
nuoširdūs lietuvių bičiulis. Jis bu
vo šį kartą vienintelis kanadiečių 
svečias šioje iškilmėje. Susirinku
sius dar sveikino: gen. kons. dr.
J. žmuidzinas, kr. valdybos atsto
vas red. J. Kardelis; raštu: Wel- 
lando apylinkė ir medžiotojų - 
žūklauto jų klubas, Otavos apyl. 
ir liet, bičiulė — p. Hyder, buv. 
radijo komentatorė, dabar gyv. 
JA Valstybėse.

REZISTENCIJA IR 
SUTRIKIMAI

Rimtą, gerai paruoštą paskaitą, 
užtrukusią 35 min., skaitė D’You- 
ville kolegijos socialogijos prof, 
dr. Ant. Musteikis iš Buffalo, 
JAV. Jo tema: “Anomija ir rezis
tencija” . Iš dėstymo paaiškėjo, 
kad profesorius kalba apie lietu
vių tautos priešinimąsi vergijai. 
Pasak jo, toje kovoje yra trys 
tarpsniai: tremtis, aktyvi rezisten
cija, pasyvi atspara. Tremtyje 
profesorius randa rezistencijos 
sutrikimų — stoką darnos tarp 
tikslų ir priemonių" čia esą kon- 
firmistų bei “teisiųjų pavargimo” 
ir sukilėlių, kurie "siūlo kovoti ne 
už Lietuvos išlaisvinimą, bet už 
negrų teises. Aktyvioji rezisten
cija tebesireiškianti Lietuvoje ir 
dabar pritaikytomis formomis. 
Pradžioje ji buvusi karinė-parti- 
zaninė, paskui pogrindinė — pri
dengta įvairiom skraistėm. Prag
matikai tokią rezistenciją esą 
smerkia, idealistai — triumfuoja. 
Pasyviojoj rezistencijoj paskaiti
ninkas iškėlė pasyvaus priešini
mosi pavyzdžius, kaip Gandhi ir 
kt. Lietuvoje šios rūsies rezisten
cija vargiai įmanoma dėl bolšve- 
kų brutalumo, nors kančios ele
mentas esąs reikšmingas ir lietu
vių pasyviai ištvermei; pavyzdys 
—‘ Sibiro maldaknygė. Baigda
mas profesorius pabrėžė, kad Lie
tuvos dabartinėje rezsitencijoje 
yra mažiau nedarnos, sutrikimų 
nei laisvajame pasaulyje.

Rezoliucijos Lietuvos okupaci
jos reikalu pasiųstos: Kanados 
premjerui L. B. Pearsonui, opo-

Lietuvos sienos
K. Veikutis, Vilniaus Krašto 

Liet. S-gos pirm., spalio 9 proga 
paskelbė platų pareiškimą, kuria
me, be kitko, sako:

“Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga savo veikloje susiduria su 
didžiuoju uždaviniu turėti tvirtai 
nustatytas rytų-pietų Lietuvos 
sienas, be kurių ir visos Lietuvos 
laisvinimas nėra visai nuoseklus, 
nes kartais atrodo, kad kovojama 
tik už kauniškės Lietuvos laisvę. 
Prieš 8 metus prie VLIKo buvo 
sudaryta Lietuvos Rytų Sienų Ko
misija, kuri turėjo paruošti išsa
mią studiją ir nustatyti Lietuvai 
priklausančias sritis. Tam darbui 
berods ir lėšų buvo parūpinta, 
bet deja, tenka giliai apgailestau
ti, kad komisijos darbas nėra pa
sistūmėjęs pirmyn.” Kovojant už 
Lietuvos laisvę esą reikia aiškių 
etnografinių sienų.

zicijos vadovui J. Diefenbakeriui, 
užs. r. min. P. Martin ir vieti
niams feder, parlamento atsto
vams.

SOLISTAI, CHORAS, 
ŠOKĖJAI

Koncertinėje dalyje pasirodė 
iškilieji solistai — D. Stankaitytė 
iš Čikagos ir V. Verikaitis. Jiedu 
su publikos mėgstamu duetu ne
pasirodė, bet kiekvienas atskirai 
išpildė po keletą lietuviškų dai
nų ir operų ištraukų. Buvo labai 
miela sekti solistų interpretuoja
mas mūsų kompozitorių dainas ir 
su jais Įsijausti į nuo mūsų tols
tantį lietuviškąjį pasauli.. Visdėl
to operų ištraukose ir vienas, ir
kitas pasirodė su didesniu pajė- priešai’
gurnu. Čia jie galėjo plačiau pa- 

(Nukelta Į 6 psl.)

... o už kelių metų tomis pačiomis Vilniaus gatvėmis žygiuoja 
sovietų okupacinės valdžios mobilizuoti universiteto studentai ir 
ir kiti su primestais politrukais.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

SKELBIA VAJU U
Su džiaugsmu galime konstatuoti, kad Kanados Lietuvių 

Fondo idėja yra tapusi realybė, šiandieną Fondas turi savo na
rius, tarybą, valdybą ir statutą, kuris artimiausiu laiku bus 
įregistruotas Kanados oficialiose įstaigose ir įgys pilnas teises. 
L. Fondo atstovai yra visose didesnėse lietuvių kolonijose. Fon
das turi savo sąskaitas atidarytas Toronte, Montrealyje ir Ha
miltone lietuvišuose bankeliuose. Nuo Fondo įsisteigimo jau 
yra suaukota — įnešta $10.000. Tai yra džiuginantis ir duodąs 
optimizmą reiškinys, kad per, palyginti, trumpą laiką pasiekti 
gražūs ir apčiuopiami rezultatai.

Dauguma Kanados lietuvių žino, kad Fondo pagrindinis 
kapitalas neliečiamas, tik jo nuošimčiai skiriami lietuvybės iš
laikymui. Turime būti realistai. Kova už Lietuvos laisvę gali 
užtrukti dar daug metų. Greičiausia tik mūsų vaikai išvys Lie
tuvos laisvės rytą. Kanados Lietuvių Fondo pagrindinis užda
vinys yra išauginti mūsų jaunimą Lietuvai. Sentimentais ir 
tuščiais žodžiais to nepasieksime. KLF yra tas realus pagrin
das, į kurį galės atsiremti mūsų lietuviškos mokyklos, vasaros 
stovyklos, mūsų kultūriniai bei tautiniai barai. Esame tikri, 
kad kiekvienas susipratęs lietuvis parems tą kilnų Fondo tikslą.

Skelbdami šį vajų nuo spalio 15 d., kviečiame visus lietu
vius įsijungti į K.L. Fondą sekant Maironio žodžiais:

Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė.
Į darbą stokim vyra į vyrą. 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

Kanados Lietuvių Fondas

Savaitės įvykiai
BRITŲ SPAUDA IR VYRIAUSYBĖ PARODĖ IŠSKIRTINĄ 

SUSIRŪPINIMĄ karalienės Elzbietos II ir jos vyro vizitu Ka
nadoj. Įvykiai Kvebeke, nežiūrint visų valdžios pastangų, kara
lienei nebuvo malonūs. Demonstrantų būriai su šūkiais, kaip 
“Liz go home”, nebuvo gausūs, tačiau įžūlūs. Jie išprovokavo 
kietus policijos smūgius ąžuolinėmis lazdomis, kurių teko pa
tirti net nekaltiems žurnalistams. Premjeras J. Lesage gavo ei
lę grasinančių anoniminių laiškų, o vienas pranešė telefonu, 
esą pavogsiąs premjero 8 m.®------ ----------------------------------
sūnų, jei leis atvykti karalienei Kiekvienas propagavo savo inte- 
į Kvebeką. Karalienė visą lai- resus, kaip Indonezijos Sukamo, 
ką buvo saugojama 5000 poli-! Jugoslavijos Tito ir kt. Indijos 
cininkų ir kariu, o žiūrovų bu-1 min. pirm, šastri siūlė pasiųsti 
vo tik apie 2-3000. Publika pa-! delegaciją į raud. Kiniją, kad ši 
sipiktino policijos kietumu, o' atominės bombos nesprogdintų ir TZ 1^1    T * • _ ! w w V ~Kvebeko premjeras pažadėjo 
reikalą ištirti. Nors karalienė 
buvo labai iškilmingai sutikta 
Otavoje, tačiau jos vizitas pa
liko neišspręstą rūpestį Kana
dos vyriausybei — kas daryti 
su Kvebeku?
Sovietai praneša iššovę edrvėn 

satelitą, kurio viduje sėdi trys 
atsronautai. Tai pirmas tokio po
būdžio bandymas. Amerika esą 
galėsianti tą padaryti tik už dve
jų metų.

Kongo premjeras M. Čombė 
nebuvo priimtas į vadinamų 
neutraliųjų valstybių konferen
ciją Kaire; net nebuvo leista 

jo belgiškam lėktuvui nusileisti 
Kairo aerodrome. Jis nuskrido į 
Atėnus, persėdo į Etiopijos lėk
tuvą ir išlipo Kairo aerodrome. 
Egipto Nasseris uždarė čombę su 
45 palydovais EI Oruba rūmuose 
ir apstatė sargybiniais. Kongo 
vyriausybė reagavo ir įsakė savo 
kar. daliniams apsupti Egipto ir 
Alžerijos ambasadas Leopoldvil- 
lėje. Paganau Čombė turėjo nu
sileisti ir grižu namo su pareiš
kimu: “Dabąr žinome kas mūsų

“ Ne u t raliųjų” konferencija 
nieko konkretaus nenutarė.

I susilaikytų nuo jų gamybos. Kon
ferencijoj visus" rišo antiimperia- 
lizmas ir antikolonizraas. Apie 
komunizmą neužsiminta.

Buv. JAV demokratų frakcijos 
sekr. B. Baker byla respubli

konų senatorių vis dar keliama 
viešumon ir senato debatuose. 
Tai vis nemalonumai dabarti
niam prezidentui, kuris jį smar
kiai protegavo. Ypač minima vie
na vokietė, kuri galėjo prieiti 
prie raketų paslapčių. Nors ji bu
vo tik kareivio žmona, buvo dau
gelio ambasadų viešnia.

JAV yra nusistačiusios spausti
Rusiją JT dėl jos neįmokė j imo 

$55 mil. į JT iždą; jei nesumokės, 
pagal JT taisykles, nustos teisės . 
balsuoti. Ar Rusija įsižeidusi ne
paliks JT organizacijos? Ir tas 
gali būti. Bet tai nebūtų didelio 
nuostolio. JT turi jau dabar de
ficito $134 mil.

R. Vokietijoj žadama paleisti 
politinių kalinių apie 10.000 
asmenų. Kiek dar jų ten yra? 

Tai komunizmo aukos.t t ;
Tokijo mieste, Japonijoj, pra
sidėjo olimpiada su 8.000 spor
tininkų, kurie suvažiavo iš 95 

’valstybių. Keliolika lietuvių da
lyvauja rusų komandose; rezul
tatai, žinoma, eis okupanto gar
bei. -

Sov. Sąjungos sekliai padarė 
kratą pas JAV ir Britanijos 4 

i diplomatus — karo ataches ir 
i atėmė apie 900 foto nuotraukų, 
!neva iš Rusijos strateginių vietų. 
Diplomatai keliavo traukiniu iš 
Irkutsko į Chabarovską su sovie
tų leidimu. Krata buvo padaryta 
viešbutyje. JAV ir Britanijos vy
riausybės sovietų kaltinimus pa
neigė.

V. Vokietijos kancleris L. Er
hard yra paruošęs naują poli
tinės santvarkos planą Europai, 

j Jis bus pateiktas Europos Bend
rosios Rinkos nariams svarstyti. 
Kancleris kitų metų pradžioje 
matysis su Chruščiovu, bet prieš 
tai jis nori pasimatyti su kitais 
vakariečiais.

R. Vokietija paleido iš kalėji
mų 800 vokiečių, kurie buvo 

kalinami kaip politiniai nusikal
tėliai prieš komunistinę tėvynę; 
paleido, kai V. Vokietija mainais 
už šiuos kalinius įvežė į R. Vo
kietiją įvairių gaminių: vaisių, 
sviesto, mėsos ir kt.

Prancūzijos laikraščiai į Kana
dos Kvebeką du kartus savaitė

je bus prisiunčiami lėktuvais. Tų 
laikraščių susidarys nemažos 
siuntos — po 35 tonas.

Prancūzijos automobilių firmos
Renault ir Peugot Montrealyje 

steigia savo bendras dirbtuves; 
investuoja $3,5 mil. ir mano pa
gaminti į metus 8000 vienetų. 
Dirbs apie 250 darbininkų.

Vakarų valstybės mano, kad 
raud. Kinija turės pakankamai 
atominių bombų tik po dešim

ties metų. Dabar jie neturį net ir 
priemonių joms nugabenti ir iš
mesti ant kitu valstybių terito
rijų.

JAV prez. Johnson ir Sov. Są
jungos diktatorius N. Chruš
čiovas yra pakviesti JT gen. 

sekr. U Thant susitikti Niujor
ke JT patalpose. Abu kvietimą 
priėmė. Manoma, kad susitiki
mas įvyks po rinkimų JAV — 
sausio ar vasario mėn. Jis ypač 
priimtinas JAV prezidentui, nes 
pagal protokolą, nereiks revizi- 
tuoti Chruščiovo Maskvoje. Revi
zitą savo laiku turėjo padaryti 
prez. Eisenhoweris ir buvo paža
dėjęs, bet kai pablogėjo santy
kiai su Maskva, nusiuntė vice- 
prez. Nisoną. Prez. Kennedy bu
vo susitikęs su Chruščiovu Vie
noje 1961 m.

(Nukelta J 4 psl.)
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9 RELIGINIAME Gl/ElUIMf.
* Popiežius Paulius VI iš įvai

rių kraštų susirinkusiems skau
tams pareiškė: “Jūs esate tikra
sis jaunimas, kupinas sąžinės ir 
jėgos, nes eate skatinami dvasi
nės, moralinės, fizinės ir profesi
nės energijos. Esate jaunuoliai,

t gimę melstis, mąstyti, mylėti, 
‘ dirbti, kovoti, tarnauti ir staty
ti.” Kaip priešingybę skautams, 
jis užsiminė apie taip vadinamus 
“teddy boys” “rockers” ir kitus, 
kurie “atskleidžia pasibaisėtiną 
ištvirkimo, beviltiškumo ir nu
sikaltimo dramą.”

* Bus paskelbti šventaisiais 
spalio 18 d. 22 negrai, kurie bu
vo nukankinti Ugandoje 19 š. 
pradžioje. Tai berniukai ir vyrai 
taip 14 ir 50 metų nužudyti jų 
pačių karaliaus Mwanga už tai, 
kad atsisakė išsižadėti naujai 
priimto krikščionių tikėjimo. Šis 
šventųjų paskelbimas bus pir
masis Pauliaus VI popiežiavimo 
laikotarpyje.

* Kardinolas Bea, lydimas ki
tų Vatikano pareigūnų, nugabe
no apaštalo šv. Andriaus relikvi
jas iš Šv. Petro bazilikos Romo
je į Patras miestą Graikijoje, 
kur, pagal padavimą, šis apašta
las buvo nukankintas ant įstri
žai sukalto kryžiaus, šiuo nori
ma pagerinti santykius su grai
kų ortodoksais. Atėnų arkiv. 
Krizostomas iki šiol buvo gana 
nepalankus betkokiems ortodok
sų santykiams su katalikais. Jis 
net buvo pareiškęs nepasitenki
nimą popiežiaus nutarimu grą
žinti šv. Andriaus relikvijas į 
Patrasą.

* Vatikano santarybos anks
tyvesnėse sesijose iš ortodok

sų tarpo tik rusai buvo oficia
liai atstovaujami, o į dabartinę 
atvyko ir kitų. Konstantinopolio 
patriarchas dabartinėn sesijon 
atsiuntė net tris atstovus, kurių 
du iš JAV. Nestorijonų Bažny
čios galva — patriarchas Mac 
Ešai Šimum XXIII irgi atsiuntė 
savo atstovus. Jis pareiškė, kad 
po Efezo santarybos 437 m. jie 
pirmą kartą vėl dalyvauja kata
likiškoje santaryboje.

* Dr. Robert McAfee Brown, 
žymus presbiterininkų teologas 
ir Vatikano santarybos stebėto
jas, pareiškė, kad religinės lais
vės deklaracijos priėmimas Va
tikano santaryboje yra pirmoji 
protestantų vilčių, nes “niekas 
nėra taip tiesiogiai svarbu neka
talikiškam pasauliui, kaip šis 
nutarimas”, kuris katalikų-pro
testantų bendravime atidarytų 
naują erą.

* Anglikonų arkivyskupas dr. 
M. Ramsey išvardino kliūtis 
anglikonų susijungimui su Ro
ma. Pirmoji, tai katalikų nuo
monė, jog tik Romos Bažnyčia 
esanti katalikiškoji—visuotinė 
Bažnyčia, o anglikonų ir orto
doksų tokios nesančios; antroji 
— popiežiaus neklaidingumas, 
kaip jis šiuo metu suprantamas; 
trečioji — paskelbimas krikščio
nių naujų dogmų, kaip Nekalto 
Prasidėjimo ir Marijos į dangų 
paėmimo, kurių jis negalįs ly
ginti su Įsikūnijimo tiesa. Jei 
šios kliūtys iš abiejų pusių būtų 
išspręstos, tai susijungimas bū
tų galimas. Tuo atveju būtų ang
likonų, kaip Bažnyčios, susijun
gimas su Romos Bažnyčia. Tada

anglikonų Bažnyčia turėtų pa
kankamą dogmatinį sutarimą su 
Roma, pripažintų popiežių kaip 
visoj krikščionijoj pirmaujantį 
vyskupą, bet laikytųsi savos li
turgijos, turėtų vedusią dvasi
ninkiją ir daugumą kitų angliko
niškų papročių. Ji būtų panašio
je būklėje, kaip dabar rytietiš
kos unitų bažnyčios.

★ Betanietės įsteigė savo pir
mąjį vienuolyną Amerikoje. Tai 
olandės vienuolės, kurios dėvi 
pasaulietiškus drabužius ir vie
na kitą vadina “panele”, o ne 
“sesele”.

★ Teologinis centras planuoja
mas įkurti Jeruzalėje atžymėti 
susitikimui popiežiaus Pauliaus 
VI su Konstantinopolio patriar
chu Atenagoru. Šiai įstaigai or
ganizuoti paskirtas T. Theodor 
M. Hesburgh, C.S.C., Notre 
Dame universiteto rektorius, ku
ris jau surado mecenatą — ame
rikietį, alyvos turtuolį, I. A. O. 
Shaughnessy. Jau yra parinktas 
ir busimojo centro bibliotekos 
vedėjas — vokietis benedikti-. 
nas.

★ Katalikai JAV vien 1961 m. 
yra išleidę apie du bilijonus do
lerių mokyklom, ligoninėm, baž
nyčiom ir kitokiom įstaigom. 
Katalikų Konferencija Tarprasi- 
nei Lygybei pasiryžo panaudoti 
katalikų jėgą Amerikoje kovoje 
už rasinę lygybę darbų gavime. 
Organizacija tikisi, kad bent 40 
Amerikos vyskupijų prisidės 
prie šios veiklos. Ji rūpinasi, 
kad Katalikų Bažnyčios daromo
mis išlaidomis pasinaudotų tik 
tokios Įmonės, įstaigos ir vers
lai, kurie, pasirašyMaifti sutartį, 
įrašytų ir sutikimą nedaryti jo
kio rašinio skirtumo tarp darbi
ninkų ir priimamųjų į darbą.

Kun. J. St.

pas tarpsnis, bet paukš milžiniš
kus pėdsakus Katalikų Bažnyčios 
kelyje. Vatikano santarybos pir
mųjų dviejų sesijų lėtumas pa
keistas spartumu ir priimami drą
sūs nutarimai plataus turinio rė
muose. Neseniai kiti krikščionys 
buvo vadinti “atskirtaisiais bro
liais”, nūnai jau “nesusijungu
siais broliais”, kurie priklauso 
Bažnyčiom ar bažnytinėm bend
ruomenėm. Anksčiau buvo kalba
ma tik apie “katalikišką ekume
nizmą”, kuris dabar praplečia
mas. Dar neseniai buvo tvirtina
ma, kad Bažnyčios pagrindas — 
šv. Petras, dabar pabrėžiama, kad 
šv. Petras drauge su visais apaš
talais. Tarp krikščionių bažnyčių 
skirtumai mažinami, ’nors dar 
daug kliūčių reikės nugalėti iki 
bus pasiektas jei ne visiškas susi
jungimas, bent glaudus bendravi
mas. Popiežiaus Pauliaus VI ir 
ortodoksų Bažnyčios \patriarcho 
Atenogaro susitikimas Jeruzalė
je davė gerą pradžią tai linkmei.

Pirmoje santarybos sesijoje 
klausimai buvo tik iškelti ir nu
statytos gairės ateičiai. Antroje 
sesijoje padaryti kaikurie nuta
rimai jau pradėti vykdyti. Jos 
metu būta mažo svyravimo, ku
rio pėdsakai išlyginami šioje se
sijoje.

Kiekvienos sesijos patirtis pri
sidėjo prie darbo eigos tobulini
mo. ir pašalinimo kaikurių ne
sklandumų, kurie buvo neišven
giami milžiniškos apimties posė
džiuose.

Suvažiavimo spaudos skyrius 
pateikia žinias ir darbų aptari
mą aštuoniomis kalbomis: itališ
kai, prancūziškai, vokiškai, ang
liškai, ispaniškai, portugališkai, 
lenkiškai ir arabiškai.

NE GRIAUTI, 
BET TOBULINTI

Popiežius Jonas XXIII šį paže
mintą vardą istorijoje iškėlė į 
augštybes enciklika “Pacem iri 
terris”, kurią galima vadinti šio 
tarpsnio sutemose didžiąja, daug 
žadančia aušra, kurios šviesa ly
di II Vatikano santarybos eigą, 
šioje sesijoje bus aptarti kaiku
rie enciklikoje iškelti klausimai, 
kurie paliks savo pėdsakus isto
rijoj-

Paulius VI ne tik sesijų atida
rymo, bet ir kitomis progomis 
nurodė, kad santarybos dalyviai 
turi būti drąsūs siekti naujos dva
sinės tikrovės, kuri tūri sąlytį su 
antgamtine. Jis aptarė istorinio 
įsibėgėjimo, nustatytos tvarkos 
saitą su daromais sprendimais. 
Suvažiavimo tikslas esąs ne griau-

ti, bet tobulinti santvarką ir 
veiklą Bažnyčios, kuriai patikėti 
didelės apimties uždaviniai.

šioje sesijoje tęsiamas svarsty
mas klausimų, kurie jau anksčiau 
buvo paliesti, bet nebaigti. Ypač 
gyvai buvo svarstomas popiežiaus 
ir vyskupų kolegialumo klausi
mas. Labai priešinosi Romos ku
rijos ir italų vyskupai, nes tai pa
lietė jų turimą galią valdyti. Įdo
mi išimtis buvo italas vysk. Pa
rente, kuris gynė vyskupų su
telktinę valdžią ir sulaukė jaut
raus pritarimo. Jo priešininko 
Franic, Split vyskupo žodžiai, nu
kreipti prieš vyskupų kolegialu
mą, buvo tyla palydėti. Vatikano 
“senato” sukūrimas ir vyskupų 
teisių peržiūrėjimas neabejotinai 
palies Vatikano kurijos santvar
ką ir darbų apimtį.

Jau svarstytas tikybinės laisvės 
klausimas nėra baigtas. Nuomo
nių pasiskaidymas jau ryškėja. 
Galimas dalykas, kad šis didelės 
svarbos reikalas gali būti atidė
tas pagilinti studijoms.

Vedusių diakonų klausimas šio
je sesijoje principine prasme jau 
išspręstas, nežiūrint kaikurių 
vyskupų nepritarimo.

Kiekvienu svarstomuoju klau
simu paruošiama atitinkama me
džiaga — studijos. Pvz. svarsto
miems reikalams apie Bažnyčią 
nušviesti išleistas net 220 psl. 
leidinys. Kitais klausimais leidi
niai yra mažesni. Leidinių tiks
las — tik klausimus aptarti, kad 
būtų išvengta nuoklydų klausi
mus besvarstant.

Svarstymų laukia, be kitų, šie 
klausimai:

Rytų Bažnyčios, misijų, pasau
liečių, kunigų, seminarijų, kata
likų mokyklų, mišrių vedybų. Ku
nigų klausimu netiesiogiai jau 
buvo užsiminta praėjusioje sesi
joje, esą jie pernelyg vyskupų 
galios nusmelkti. Mišrių vedybų 
klausimu vargu bus surastas 
sprendimas, ir greičiausia bus pa
sikliauta tikėjimo laisve.

KONSERVATORIAI 
PRALAIMI

II Vatikano santaryba tvarko
si demokratiškai. Jei ji būtų iš 
šalies rikiuojama, nebūtų galėję 
kilti ryškūs nesutarimai svar
biais klausimais. Konservatoriai 
protarpiais bandė ginti dabarti
nę padėtį ir atidėlioti reformas. 
Iki šio meto jie nelaimėjo nei 
vienu klausimu. Vyskupų kole
gialumo principo priėmimas kon
servatoriams yra pats didžiausias 
smūgis. Jei Vatikano kurija ir 
liks, jos kompetencijos ir veik
los apimtis jau įgys kito pobū
džio.

Jau anksčiau Metzo vyskupas 
Schmitt nurodė, kad santaryboje 
pasigendama autoriteto. Šioje 
sesijoje sustiprintas pirminin
kaujančio vaidmuo ir padidinti 
reikalavimai norintiems kalbėti.

Veiklieji suvažiavimo dalyviai 
yra perkrauti darbu. Dienotvarkė 
plati. Svarstomųjų klausimų skai
čius sako, kad tik’ateinančių me
tų ketvirtoje sesijoje santaryba 
bus baigta milžiniškos apimties 
nutarimais, kurie sustiprins ne 
tik katalikus, bet ir viso pasaulio 
krikščionis, kurie jau atvirai šne
ka apie krikščionių vienybės 
limybes.

ga-

Spalio 3 d. Niujorke įvyko at
naujinto ir vieningo VLIKo tary
bos posėdis, kuriame J. Audėnas,

Tikroji priežastis - okupacija
“Liaudies Balsas” mėgsta ci

tuoti “TŽ”, ypač tas vietas, kurias 
gali prisitaikyti savo atstovauja
mai maskvinei politikai. Tik be- 
cituodamas ima ir pasako sau ne
palankią tiesą. Antai 38 nr., ci
tuodamas žodžius “Mūsų gyveni
mas, kad ir labai narsiai besilai
kytume, eina vakarop”, “LB” 
priduria, kad čia “pasakyta labai 
didelė tiesa”, nes “emigracija iš 
socialistinių šalių jau nutrūko ir 
ji neatsinaujins.” Bando teisinti, 
girdi, ten nesą bedarbių, bet ty
lomis turi priu^ūiti, kad iš Lie
tuvos emigruoti' neleidžia okupa
cinė rusų valdžia. Tegu tik ji duo
da laisvę, ir matysime kiek prisi
dės naujų ateivių. Iš kalėjimo juk 
niekas negali emigruoti.

T.

Garsieji O |U
pasaulio O 11 S- PAI

N. Aukštuolis t.p. cituoja 
Ž.” sakini apie laisvojo lietuvio 
kūrybą, kuriai kelias į Lietuvą 
tebėra uždaras, ir priduria: “Bet 
ar tie tariamieji laisvieji lietuviai 
sukūrė ką nors tokio, kas galėtų 
rasti dirvą Lietuvoj? Šmeižtais 
darbo žmonių valdžios, prasima
nymais, niekinimais yra patys 
užsidarę vartus į Lietuvą. Kas 
sukūrė ką nors geresnio, rado 
paklausą ir Lietuvoje.” Jei N. A. 
tai taiko tokiem sovietų “kūrė
jam” kaip Bimba, Mizara ir pan., 
tai tiesa — jie rado paklausą. Bet 
jeigu jis taip sako apie tikruosius 
išeivijos kūrėjus, labai jau šauna 
pro šalį. Daugelis mūsų kūrėjų 
Įvairiose srityse yra pripažinti 
net tarptautiniame gyvenime, bet 
sovietam jie “nekošer”. Lietuvos 
okupantui ir jų agentams išeivi
joj priimtina tiktai komunistams 
palanki išeiviu propaganda.

Skt.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančia sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti
na uždegimo pažeistų audinių gijimą.

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

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

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

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

Po kiek laiko štyberis organi
zavo seklius, kurie saugojo kara
lių, Bismarką, gen. Rooną ir gen. 
Moltkę. Taip pat sekliai saugojo, 
kad kitų valstybių šnipai nepri
eitų prie kariuomenės vertingų 
paslapčių. Tuo būdu jis Įsteigė ir 
kontršpionažą.

Organizuoja 
informacijų biurą
Štyberis sugalvojo, kad reikia 

duoti savo kariuomenei ir savo 
krašto gyventojams nuotaikingų 
žinių, kuriose praskambėtų priešo 
Įvairūs nepasisekimai, nuostoliai. 
Tam tikslui jis paprašė Bismarką 
įsteigti centrini informacijos biu
rą, kurio viršininku būsiąs jis 
pats — Štyberis. Kai tas davė ge
rų rezultatų, štyberis buvo pa
skirtas ir valstybės slaptuoju ta
rėju. Prūsijos karalius Wilhel- 
mas I, kuris anksčiau štyberiui 
nerodė palankumo, dabar jį pa: 
darė savo draugu ir apdovanojo 
ordinu.

Laimėjusi karą su Austrija, 
Prūsija pradėjo ruoštis karui su 
Prancūzija. Tuo tikslu štyberis 
su pora padėjėjų nuvyko i Pran
cūziją ir tenai, dar padedant vie
tos agentams, per 18 mėnesių 
rinko Prūsijos kariuomenės vado
vybei vertingas žinias: Prancūzi
jos kariuomenės d i s 1 o k a ciją, 
ginklavimą, aprūpinimą, nuotai
ką ir t.t.

Štyberis Prancūzijoje ne tik 
rinko karines žinias, bet ir atšal
dė Prancūzijos ir Rusijos valdovų 
santykius. 1867 m. Rusijos caras 
Aleksandras II lankėsi Paryžiuje, 
štyberis iš rusų agento sužinojo, 
kad vienas lenkas rengiasi nužu
dyti carą. Jis tą žinią perdavė Pa
ryžiaus policijai, kad būtų sukel
tas aliarmas ir kad būtų suimtas 
nasikėsintojas. Pagal Prancūzijos 
Įstatymus, negalima bausti žmo
gaus. jei jis nepadarė nusikalti
mo..Kai ta žinia pasiekė carą, tas 
buvo nepatenkintas, kad Napole
onas III nenubaudė pasikėsintojo. 
Tas atšaldė dviejų imperatorių 
santykius. Caras nepadėjo užtat 
Napoleonui jo sunkiose valando
se 1870 m. (Kiti duomenys sako, 
kad lenkas Berežovskis šovė Į ca-
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ra bet nepataikė.) Prancūzijos ir 
Rusijos santykių atšaldymas bu
vo Štyberio didesnis laimėjimas, 
negu jo surinktos žinios apie 
Prancūzijos kariuomenę.

Štyberis sakėsi, kad 1870 m., 
kai Prūsijos armija žygiavo Į 
Prancūziją, ten turėjęs per 40.000 
savo agentų. Gal tai ir perdėtas 
skaičius, bet tas rodo, kad jis tų 
agentų turėjo daug. Prancūzų 
maršalo MacMahon pralaimėji
mas prie Worth pranašavo vienos 
imperijos žlugimą, o kitos — su
kūrimą. Prancūzijos pralaimėji
mas prie Sedano tą pranašavimą 
patvirtino, nes čia vokiečių ne
laisvėn pateko ir pats Prancūzi
jos imperatorius Napoleonas III.

Versalyje štyberis Įsikūrė prin
co Persigny patalpose. Dabar jis 
priklausė ne kariuomenės štabui, 
bet tiesiogiai Bismarkui ir Wil- 
helmui I. Prūsijos generolams, 
kurie norėdavo kištis į jo reika
lus, jis pasakydavo, kad jo ka
riuomenė i Prancūziją įžygiavo 
šešiais mėnesiais anksčiau, negu 
jų — generolų. Jis sugebėjo pa
pirkti 10.000 neturtingų prancū
zų, kurie už franką dienai telkda
vosi Į didesnes minias, kad su
keltų ovacijas pravažiuojančiam 
Prūsijos karaliui bei kitiems 
svarbiems pareigūnams. Kai vė
liau Bismarkas prancūzams dik
tavo taikos sąlygas, jas buvo pa
ruošęs štyberis.

Siunčia vokiečių agentus 
Prancūzijon
1875 m. Prancūzijos karo mi- 

nisteriu buvo gen. Cilley. Pran
cūzija vėl buvo pakėlusi galvą, o 
naujoji Vokietijos imperija dar 
nebuvo pakankamai stipri. Todėl 
Paryžiuje ir Berlyne buvo kalba
ma apie galimą Prancūzijos re
vanšą. Reikėjo kaip nors Prancū
zijai pakenkti.

Gen. Cilley, kai Prancūzija pra
laimėjo karą, buvo karo belaisvis 
Hamburge, kur jis tada buvo arti
moje draugystėje su gražia žydai
te Kaulla. Dabar štyberis nu
sprendė vėl panaudoti tą žydaitę.

Jis jai davė daug pinigų, Įsakė 
vykti i Paryžių, atnaujinti pažin
ti su gen. Čilley ir pasistengti iš 
jo išgauti karinių paslapčių. 
Kaulla atvyko i Paryžių ir atnau
jino pažinti su gen. Cilley, bet jos 
misija pilnai nepavyko, nes ji ka
rinių paslapčių negavo, štyberiui 
visdėlto pavyko atlikti savo užda
vinį: gen. Cilley turėjo palikti ka
ro ministerio postą, o Kaulla — 
Prancūziją.

Štyberis pasirūpino Į Prancūzi
jos geležinkeliečių tarnybas Įsta
tyti savo šnipų, kad galimo karo 
atveju jie galėtų daryti sabotažus: 
sprogdinti tiltus, traukinius bei 
atlikti kitus trukdymus. Daug 
agentų jis užverbavo ne tik Pran
cūzijos valstybinėse įstaigose, bet 
ir privačiose institucijose: vieš
bučiuose, krautuvėse ir t.t. Jis pa
sirūpino, kad vokiečių turtuoliai 
Įsigytų ar pastatytų kaimyniniuo
se kraštuose liuksusinius viešbu
čius, kurie patarnautų ir špionažo 
tikslams. Taip pat jo iniciatyva 
užsieniuose buvo steigiami vokie
čių bankai, kurie kartu buvo ir 
vokiečių špionažo postai.
> Štyberis sekė ir kitų kraštų 
spaudą. Jei matydavo, kad koks 
laikraštis buvo antivokiško nusi
statymo, per savo agentus tinda
vo to nusistatymo priežastį. Kar
tais steikdavo kituose kraštuose 
vietos kalba laikrašti, kuriuo po
puliarino pacifizmą bei proger- 
manizmą. Jis taip pat kovojo su 
Prūsijos ir Hanoverio spauda, ku
ri pasireikšdavo prieš naują vo
kiečių imperiją.

Štyberis tapo turtingas. Jis bu
vo apdovanotas 27 pasižymėjimo 
ženklais. Mirė 1882 m. Jo laido
tuvėse dalyvavo Wilhelmas I ir 
kiti Vokietijos valdovai, neskai
tant žemesniųjų oficialių ir neofi
cialių laidotuvių dalyvių, štybe
ris laikomas žymiausiu šnipu bei 
špijonažo organizatoriumi pasau
lyje. (Bus daugiau)

Vatikanas. — Didžioji Vatika
no bibliotekos dalis, Įskaitant ir 
kaikuriuos rankraščius, kurių 
niekas nėra matęs nuo 17 š., bu
vo nufilmuota St. Louis universi
tetui JAV.

einąs pirmininko pareigas, pada
rė informacinį pranešimą apie 
persitvarkymus. Iš jo pranešimo 
paaiškėjo, kaip atrodo naujoji 
Lietuvos laisvinimo vadovybės 
struktūra.

Persitvarkymai
Pagrindiniame VLIKe, 1943 m. 

Lietuvos pogrindyje įsteigtame, 
buvo po vieną atstovą nuo kiek
vienos VLIKą sudarančios gru
pės. Pradžioje VLIKas turėjo tri
jų asmenų prezidiumą, o 1945 
m. atsikūręs tremtyje tik vieną 
pirmininką ir nuo 1946 m. pabai
gos vykd. tarybą. 1955 m. Į JAV 
atkeltas VLIKas buvo savo struk
tūroje gana radikaliai reformuo
tas. VLIKą sudarančių grupių bu
vo sutarta, kad kiekviena grupė į 
VLIKą skiria po 3 savo atstovus 
ir po 3 antrininkus. VLIKo pre
zidiumą sudaro trys nariai, iš
rinkti trims metams. Skubiems ir 
svarbiems VLIKo klausimams 
svarstyti buvo VLIKo praplėstas 
prezidiumas, i kurį įėjo po vieną 
atstovą nuo kiekvienos VLIKą su
darančios grupės. Dabar, t.y. šiais 
metais roformuotame VLIKe yra 
15 grupių. Savo organizacine 
struktūra jis gana artimas į 1955 
m. reformuotąjį VLIKą. Kiekvie
na grupė Į VLIKą skiria po 3 at
stovus, kurie dalyvaus VLIKo sei
me, bent kartą per metus sušauk
tame. VLIKo tarybą sudaro at
stovai — po vieną nuo kiekvienos 
grupės. Taryba turės posėdžiauti 
bent kartą per du mėnesius. Jos 
teisės, palyginus su praplėstojo 
prezidiumo teisėmis, platesnės. 
Vietoj buvusio prezidiumo dabar 
bus VLIKo valdyba. Užtat nebe
bus vykd. tarybos.

Tautos Fondas veikia nuo VLI 
Ko įsisteigimo dienos. Jo uždavi
nys yra parūpinti lėšų Lietuvos 
laisvinimo darbams, VLIKo atlie
kamiems. Tautos Fondo valdybą 
sudaro: mons. J. Balkūnas, pirmi
ninkas, adv. A. Ošlapas — vice- 
pirm. ir reik, ved., dr. A. Skėrys 
— sekr., P. Minkūnas — ižd. ir 
J. Vilgalys — narys. TF savo sky
rius ar Įgaliotinius turi daugely
je pasaulio kraštų, kur lietuviai 
gyvena. Jos kadencija šiemet bai
giasi.

Nuolatiniai VLIKo darbai
VLIKas manė ir mano, kad 

Lietuvos laisvinimo kovoje viena 
iš pagrindinių priemonių yra ge
ra vispusiška informacija: lais
viesiems pasaulio lietuviams, pa
vergtąja! tautai ir visam laisva
jam pasauliui, štai kas šioje sri
tyje daroma:

Lietuvių kalba ELTOS biulete
nis buvo pradėtas leisti 1945 m. 
Jis buvo mėnesinis, prieš keletą 
metų padarytas savaitiniu. Reda
guoja žurnalistas Vyt. Alseika. 
Išeina Reutlingene, ELTOS būs
tinėje.

Lietuvių kalba ELTOS biulete
nis B, leidžiamas ten pat, išeina

Pietų Amerikos lietuviu kongresas
P. Amerikos lietuviai gyvena 

sunkesnėse sąlygose nei š. Ame
rikos, tačiau, kiek galėdami ju
da. 1963 m. jie buvo suorganiza
vę II kongresą Urugvajuj, kuria
me iš Kanados dalyvavo tuometi
nis PLB valdybos pirm. dr. J. 
Sungaila su ponia. Sekantis — III 
kongresas įvyks Brazilijoj Sao 
Paulo mieste 1965 m. vasario 
18-22 d. Jau pradėti ruošos dar
bai. Viešame susirinkime buvo iš
rinktas kongresui rengti komite
tas: pirm. mons. P. Ragažinskas, 
vicepirmininkai — A. Boguslaus- 
kas ir J. Antanaitis, sekretoriai
J—III

Paryžius. — Tunelio iškasimui 
tarp Britanijos ir Prancūzijos ge
ologiniai tyrimo darbai jau pra
dėti. Jie truks ištisus metus ir 
kainuos §5 mil.

kas trys mėnesiai; skiriamas pa
vergtiesiems lietuviams. Vokiečių 
kalba “ELTA-Pressedienst” nuo 
1952 m. leidžiamas kas mėnuo. 
Redaktorius — dr. Natkus. Italų 
kalba “ELTA-Press” nuo 1954

nuo; red. mons. V. Mincevičius. 
Anglų kalba “ELTA Information 
Service” — nuo 1956 m. kas mė
nuo leidžiamas Niujorke. Ispanų 
kalba ELTA nuo 1961 m. leidžia
ma Buenos Aires. Ėjo kas mėnuo, 
nuo pernai metų — du kartus per 
metus. Red. K. Čibiras. Arabų 
kalba ELTA pradėta, kas mėnuo 
leisti š.m. liepos mėn.

Vilniaus radijo stoties progra
mos buvo sekamos ir užrašomos 
Vokietijoje įrengtoje stotyje nuo 
1952 m. ligi 1963 m. pabaigos. 
Madrido radijo stotyje yra VLI 
Ko išlaikoma valandėlė nuo 1954 
m. Vedėjas kun. K. Patalavičius, 
red. J. Lukošius. Romos radijo 
valandėlės vedėjas yra dr. J. Gai
lius; jam talkina K. Lozoraitis. 
Vatikane radijo valandėlės nuo 
š.m. pradžios atsisakyta. Ją išlai
ko Lietuvių Kunigų Vienybė. VLI 
Kas talkina medžiaga. Radijo ra
šinių red. yra S. Miglinas ir visa 
eilė apmokamų ir: savanorių 
bendradarbių, gyv. Europoje ir 
Amerikoje. Paminėtinas J. Mik- 
lovas, kuris Lietuvių Jaunimo Fe
deracijos vardu suorganizavo spe
cialią valandėlę “Jaunimas kalba 
jaunimui”. Jaunimas dirba be at
lyginimo.

Paminėtinos išleistos knygos:
l. 1950 m. išleistas Didysis Me
morandumas; 2. 1954 m. “Tauti
nis auklėjimas šeimoje’’, V. či- 
žiūno; 3. 1961 m. Sibire ištremtų 
lietuvių poetų poezijos rinkinėlis 
“Rūda ir rauda”; 4. “Lithuania 
Through the Ages”, prof. A. Ša
pokos; 5. Twenty Years’ Struggle 
for Freedom of Lithuania, 1963
m. , J. Audėnas.

— kun. J. Giedrys, SJ, ir rašyto
ja H. Mošinskienė, iždininkai — 
Alb. Ambrozevičienė, M. Palec
kis ir VI. Steponaitis. Informaci
jas teikia kongreso sekretoriatas: 
Caixa postal 4118, Sao Paulo, 
Brasil. Rengėjų komitetas savo 
atsišaukime sako:

“Kviečiame visus laisvę mylin
čius brolius i sąskrydi S. Paulo 
mieste, kur bendromis jėgomis 
galėsime pagvildenti lietuvybei 
rūpimus klausimus išeivijoje ir 
tuo pačiu sustiprinti tarpusavio 
saitus bendroje kovoje už Lietu
vos laisvę.”

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

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

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietu reikalais.
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Dirbtiniai dantys
nejuda, neslankioja, ar nekrenta?

FASTEETH yra pagerinti milteliai, kurių už- 
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GYVENIMAS PRO KELEIVIO LANGĄ
DR. ANTANAS MUSTEIKIS

Kaip rinktini solidarumo įnašai?
P. LELIS

Žilvine, Žilvinėli!
(A.a. Juozui Juškai prisiminti)
Antrojoje šios vasaros kelionė

je turėjau progą aplankyti ge
riausią savo draugą Elizabethe, 
kitus Niujorke ir dalyvauti LK 
MA suvažiavime.

Norėčiau kalbėti tik apie jį, iš
skirtinai apie jį, kurio jau nebėra 
gyvųjų tarpe, ir niekaip negaliu 
išskirti savęs iš bendrų svajonių, 
vargų bei pergyvenimų. Dabar 
apgailiu, kad nesu rašytojas, ku
rio plunksna sugebėtų draugo iš
keliavimą anapus neatsiejamai 
surišti su prabėgančia jaunyste,, 
su kūrybiniais polėkiais, patrijb- 
tiniu ryžtu ir pilkąja pasirink
tos tremties tikrove^ su gyveni
mo prasmės spinduliais.

Buvome pasimetę tremty. Tik 
atvykęs į JAV, gavau kažkokį ad
resą per pažįstamus ir parašiau 
Juozui laišką, kreipdamasis jo 
mėgiamos tautosakos žodžiais: 
Žilvine, Žilvinėli, jei Tu gyvas — 
pieno puta, jei negyvas — krau
jo puta. Greitai atsiliepė pieno 
puta, ir senoji bičiulystė netruk
domai tęsėsi, ypač kai mūsų gy
venvietes skyrė tik Hudsono upė.

Gyvenimo bruožai
A.a. Juozas Juška (1911. X. 6 

— 1964. VIII.26) buvo rytų augš- 
taitis, lankęs su manimi tą pačią 
Zarasų gimnaziją, tą pačią klasę. 
Svajotojas, linksmo būdo, drau
gystės žmogus, kažkurių merginų 
“pavasarėliu” p r a va rdžiuotas*. 
Tiesi sportininko figūra, užgrū
dinta fizinė jėga galima buvo pa
stebėti iš pirmo žvilgsnio, nors 
ir nežinant, kad jam dažnai tek
davo savaitgaliais pėsčiam iš Pu
šaloto kaimo (Daugailių vlsč.) 
ateiti i Zarasus mokslo tęsti ar 
kad vasarą savo patėvio ūky jis 
atlikdavo vyro darbus.

Mokėsi jis gerai, tik nuo jaunų 
dienų jam teko verstis privačio
mis pamokomis. Tuo metu gim
nazijoj (augštesniojoj komercijos 
mokykloj) literatūra grojo pirmu 
smuiku, ir jo pretenzijos i litera
tus buvo nemažiau pagristos kaip 
peranksti mirusio J. Lapinsko 
(baigusio gimnaziją visais penke
tukais) ir manosios.' Tad ir uni
versitete mudu pasukom į huma
nitarus. Sakyčiau, jis buvo tikras 
humanitaras, kokį kitų fakultetų 
studentai Įsivaizduodavo, tačiau 
tuo pačiu metu jis turėjo ir prak
tiko gyslelę. Atsimenu vieną 
skautų stovyklą ties Anykščiais, 
kur abiem teko būti štabo nariais 
K. Palčiausko vadovybėj. Tada 
jis mielai sutiko būti ūkio virši
ninku. Tai reiškė, kad jis pasikin
kydavo stovyklos arkliuką saulei 
tekant, nuvažiuodavo maisto pri
pirkti ir atvažiuodavo į stovyklą 
kaip tik tuo metu, kai pirmieji 
skautukai kėlėsi.

Vytauto Didžiojo universitete 
mūsų draugystė subrendo, nors 
charakteriai išsiskyrė. Aš pėsti
ninko žingsniu ruošiau egzaminus 
dažniausiai iš vadovėlių ir užrašų, 
o Juozas plačiau užsimojo ir ro
dė daugiau drąsos. Drąsesnis jis 
buvo ir kasdienybėj. Kartą, atsi
menu, Zarasų bažnyčios bokštą 
taisant, vieną naktį mudu užsi- 
rioglinom pastoliais beveik Į pa
ti bokštą. Aš slinkau augštyn vis 
nedrąsiai kabindamasis už balkių 
ir stulpų, o jis šokinėjo po svy
ruojančias lentas kaip po aslą. 
Tada aš stebėjaus, kaip jis nenu
krito ir neužsimušė. Ir universite
te jis tiesiog nėrėsi i šaltinius. 
Skaitė Nietschę, Šopenhauerį ir 
kitus autorius “originaluose”. 
Gal tų originalų jieškodamas, jis 
nepasitenkino savuoju universi
tetu ir išsirūpino stipendiją stu
dijuoti Stockholme. Studijavo et
nologiją pas to laiko pažibą Eric- 
soną. Deja, prieškarinės sąlygos 
ir karo metai sutrukdė jam tapti 
vienu pirmųjų lietuvių kultūros 
specialistų — etnologui Okupaci
jos metais jis dirbo Liet. Mokslų 
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K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Akademijoj bei žuvininkystės 
muzėjuj Vilniuje. Vėliau tremties 
dienas leido Miuncheno stovyk
loj, o JAV Įsikūrė Elizabethe, N. 
J., gavęs darbą fabrikuose.

Gintaro pilies sargas
Visą savo gyvenimą Juozas, ge

riausia to žodžio prasme, tebesir- 
go lietuvių kultūra. Jaunystėje 
ji spindėjo jam pro literatūros 
prizmę, o vėliau pro tautosaką, 
statybą, liaudies dirbinius bei 
meną ir t.t. Dažnai neišsprendžia
mus klausimus diskutuodavom li
gi gilių išnaktų. Neretai tema nu
krypdavo ir į politines lankas, 
kur mudviejų skirtingi požiūriai 
susikirsdavo. Bet daug gyviau at
siskleisdavo Juozas lietuviškuo
ju ilgesiu to krašto, kuris, kaip 
ir tūkstančiams netekusių savo
sios tėvynės, vaidenos gintarinės 
pilies įvaizdžiais, jam gi sukon
kretinta etnologo pagava. Kad 
toji pilis yra nugrimzdusi į gilio
jo ežero gelmes, mums visiems 
skaudu. Bet jam, nuolat dirban
čiam prozaiškame fabrike, tai bu
vo sunkiau pakeliama nei tiems, 
kurie prisitaikė naujojoje aplin
koje.

Su gydytojais nereikia ginčy
tis: jie turi savo nuomonę apie 
diagnozę ir ligą, kuri pakirto Juo
zą. Bet man jis išliks tautosakiniu 
karžygiu, saugojančiu gintarinę 
pilį, o jos grimzdimas į gelmę tu
rėjo patraukti ir jos taurų sargą 
amžinatvės gelmėn. Man rodos, 
kad toks Juozo palikimas išliks 
ir jo gyvenimo draugės Marytės, 
dukterų — Kristinos, Vincutės 
ir Eglutės, o taip pat ir jaunylio 
sūnaus Juozo Šarūno širdyse.

Pastarojoj kelionėj i Hudsono 
kraštą tikėjaus ir vėl išsikalbėti 
su draugu ligi išnaktų. Net neat
ėjo į galvą mintis pašaukti tauto
sakiniu stiliumi: Žilvine, Žilvinė
li... Ir nešaukta ši kartą atplau
kė juoda kraujo puta. Palaidoti 
savo geriausią draugą suspėjau. 
Su juo nuėjo negrįžtamon praei
tin ir mano jaunystė. Kieno da
bar eilė, o Viešpatie?

Pas mus ir kitur
SEN. B. GOLDWATER! remia 

turtingieji. Vienas turtingiausių 
Amerikoje yra Texas milijonie
rius H. L. Hunt, kuris Goldwate- 
riui nesigaili didelių sumų, nes 
tik šis galis išsaugoti privačios 
nuosavybės teises. Tarp kitko, 
75 m. milijonierius Hunt sako: 
baltas cukrus — pirmos rūšies 
nuodai, balti miltai — antros, rie
balai — trečios.

STUDENTŲ SKAIČIUS Kana
doj auga kas* metai. Atidaromi 
nauji universitetai: Niagara 
Falls, St. Catharines, Toronte ir 
kitur. Didžiausias rūpestis — kur 
gauti profesorių? Kanados uni
versitetuose tėra labai mažas 
skaičius tų, kurie gilina studijas 
gavę diplomus. JAV yra kitaip. 
Pvz. Harvarde apie 60% studen
tų yra baigę (postgraduate) uni
versitetus; Columbia un-te — 
60%, Yale ir Princeton — 50%. 
Kanadoje besiruošiančių profesū
rai: Kolumbijos un-te — 6,8%, 
Toronto — 9,3%, McGill — 
12,3% visų studentų. Kituose 
universitetuose dar mažiau.

KOMUNISTINE BULGARIJA 
pradėjo kovą prieš šunis. Bulga
rų komunistų partijos organas 
“Dunavsko Djelo” paskelbė, kad 
šunes skleidžia visokias ligas ir 
turi būti suvesti į tam tikras vie
tas sunaikinimui. Nepaklausę 
Įstatymo bus baudžiami, o jų šu
nes sunaikinti prievarta. Atrodo, 
kad ir esant maisto trūkumui, 
daugumas bulgarų nenoriai skir-

Mons. Pr. Juro naujai pastatytame lietuvių kultūros muzėjuje “Alka” Putnam, Conn. Prieky
je pats mons. Pr. Juras su savo bendradarbiais. Nuotr. B. Kerbelienės

Esamose sąlygose padaroma daug
Pasikalbėjimas su monsinjoru Pr. Juru JAV Kunigų Vienybės pirmininku, aktualiais 
išeivijos reikalais.

Pastaruoju metu suaktualėjus lietuvių parapijų, mokyklų ir kitų insti
tucijų reikalams, kreipėmės i mons. Pr. Jurą, JAV, su eile klausimų, 
čia pateikiame jo mintis — Red.

— Jau seniai dirbate JAV lie
tuvių parapijose ir gerai pažįsta
te lietuviškų parapijų būklę. Kai- 
kas sako, kad jos nebesančios lie
tuviškos: mažai tėra lietuvių kal
bos, nyksta lietuviški papročiai, 
parapinėse mokyklose mažai ar 
visai nemokoma lietuvių kalbos. 
Kaip Jūs vertinate dabartines 
lietuvių parapijas JAV?

— Daugiau laimėtume lietu
viškam reikalui, jeigu pasisteng
tume lietuviško gyvenimo apraiš
kas nuoširdžiau ir atviriau su
prasti ir įvertinti, o ne vien tik
tai kritikuoti. Objektyvi kritika tris ketvirtadalius lietuviškų pa-
yra naudinga, nors kaikam gali 
būti nemaloni arba skaudi. Atsa
kymai i Tamstos pateiktus klau
simus yra grynai mano asmenis- 

sis su savo šunimis, nes prie jų 
yra labiau pripratę, negu prie 
partijos.'

B’NAI B’RITH, žydų organiza
cija Niujorke, paskelbė 100 di
delių JAV įmonių ir korporacijų 
sąrašą, kuriame sako, kad jos vi
sos remiančios kraštutinius deši
niuosius ir esančios pavojingos 
laisvei. Net $14 mil. per metus 
suaukojama skelbti neapykantai 
prieš žydus, negrus, darbo unijas 
ir komunistus.

JAUNAS AKADEMIKAS Mar
gis Matulionis, studijavęs litera
tūrą Manitobos universitete, sa
ko: “Mes jaunieji maldaujame iš 
vyresniųjų tos pačios gyvosios 
dvasios, kuri kadaise kratė Dos
tojevskio sielą, kuri degino kūrė
jų gyslas, kuri badė Homero už
gesusias akis. Mes nenorime skai
tyti knygų, kur aprašomas tik 
kaimo gyvenimas ir bobelių plet- 
kai, kur centrini veiksmą užgo
žia nutautėjimo problema ir 
tremties dejavimai. Mes norime 
filosofinių, naujų temų, kur 
sprendžiamas iš esmės žmogaus 
likimas ir kur nepatenkintieji ga
li surasti nauju, ryškesniu švie
sų.” V. K. *

Jei turite 
REUMATINIUS 

SKAUSMUS

Niujorko valstijoj, Syracuse mies
te išrastas naujas preparatas nau
dotis namuose, ir tūkstančiai, kurie 
kenčia nuo reumatizmo Kanadoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir 
kituose kraštuose, sako, kad jis yra 
labai naudingas. Daugelis pranešė, 
kad pajuto palengvėjimą panaudo
jus šį preparatą tik kelias dienas.

Mr. Delano raia: "Norėdami padėti ken
čiantiems, jei dar nesate išmėginę mano me
todo, mielu noru atsilsime jums pilno dydžio 
90 centu vertės dėžutę už žemę Rainę. Jo
kių kitu įsipareigojimų, žis mėginimas turė
tų padėti jums".

Jei jums nepadėtų, kaip dauguma yra 
tvirtinę, kad jiems padėjo, vistiek busite tik
rai patenkinti. Iškirpkite šj skelbimų ir kartu 
su savo pavarde bei adresu, pridėję 25 cen
tus už bandomąją siuntą, pasiųskite šiuo 
adresu:

THE DELANO CO. LTD.
417 St Peter St.. Room 28 

Montreal, One.
DELANO JAU YRA DAUG ATSIEKĘS REU

MATIZMO SKAUSMŲ SUMAŽINIMO SRITY.
Pastaba: Tai atviras ir sąžiningus pasiū

lymas, kuriuo turėtų susidomėti visi, turj 
reumatizmo skausmus.

ki, išplaukiu iš mano gilaus Įsiti
kinimo ir mano gilios patirties, 
visą savo amžių bedirbant Lietu
vai ir lietuviams.

Pasmerkti lygiai visas JAV lie
tuviškąsias parapijas prikišant 
joms lietuviškumo stoką yra gry
nas prasilenkimas su tiesa. Visą 
laiką lietuviškosios parapijos bu
vo ir yra vieninteliai lietuvybės 
židiniai bei centrai. Mano giliu 
Įsitikinimu, dabartiniu laiku lie
tuvių parapijos yra tiek lietuviš
kos, kiek i jas lietuviai aktyviai 
Įsijungia. Galima sakyti, kad apie 

rapijų bažnyčių būtų ir dabar pil
nos lietuvių, jeigu jie spiestųsi 
apie savo bažnyčią, prie jos pri
klausytų ir ją lankytų. Tada tokia 
parapij’a šimtu nuošimčių būtų 
lietuviška ir išsilaikytų be kita
taučių paramos. Bet faktai rodo 
ką kitą. Daugelis jaunųjų lietu
vių perka namus užmiesčiuose, 
toli nuo lietuviškos bažnyčios. Pa
togumo arba kitokiais asmeni
niais sumetimais vaikus siunčia 
i artimiausią parapinę mokyklą 
ir patys dažniausiai tai parapijai 
priklauso.

Seni lietuviai^ vienas po kito 
persikelia į amžinybę. Laiminga 
toji lietuviška parapija ir jos am
žius yra prailgintas, jei senųjų 
vietas užima naujai atvykusieji*. 
Neužginčijamas faktas, kad DP 
pastangomis pagerėjo liet, spau
da, atgijo savoji daina, kad jie 
Įnešė dvasinių turtų i Ameriką. 
Tai rimtas priedas Amerikos kul
tūrai. Bet ir šių daugelis skęsta 
arba jau nuskendo nutautėjimo 
bangose. Tai rodo lietuviškoji 
spauda ir lietuviškųjų parapijų 
kartotekos.

Mišrios vedybos lietuviškose 
parapijose nėra džiuginantis lie
tuvybės išlaikymo reiškinys. No
rima ir juos prilaikyti prie lietu
viškos parapijos. Ne paslaptis, 
kad antros ar trečios kartos vai
kai, gimę ne tiktai mišriose šei
mose, bet ir grynai lietuviškose, 
daugelyje atvejų lietuviškai jau 
nebesupranta. Taigi, naujoms šei
moms didėjant, didėja ir skaičius 
parapijiečių, jau nebesuprantan
čių lietuviškai. Jei i juos nepra- 
kalbėsime jiems suprantama ang
lų kalba, visa šeima eis į tokią 
bažnyčią, kur visi tos šeimos na
riai supras kunigo kalbą.

Kunigo pareiga atnašauti baž
nyčioje Auką, teikti sakramentus 
ir skelbti Dievo žodį, o ne kalbos 
mokyti. Tai jau tėvų ir mokyklų 
pareiga, čia gimusių arba su ki
tataučiais vedusių vaikus išmoky
ti lietuviškai parapijinėse lietu
vių mokyklose be galo sunku. 
Vaikai nemėgsta mokyklose 
“ekstra” pamokų. Daugumas tė
vų neverčia vaikų mokytis lietu
viškai, nes “nemato reikalo”. 
Naujakuriai blėstančių lietuviškų 
židinių daugelyje vietų nekursto. 
Priešingai, savo išdidžia ir per
dėtai kritiška laikysena nemažai 
jų užgesino. Tiesa, dabar “jūs ir 
mes” nebelinksniuojama, bet 
nuoširdaus bendradarbiavimo nė
ra.

Labai daug lietuviškose para
pijose galėtų pasitarnauti mūsų 
inteligentai, * ypač ateitininkai. 
Bet ar daug kur jie klebonams 
talkina? Tiesa, yra atsitikimų, 
kur bandyta, bet išsiskirta dėl ne
esminių motyvų.

Lietuviu bažnyčiose mažėjant 
lietuviškai ir didėjant angliškai 
kalbančiųjų skaičiui, kunigas ver
čiamas kalbėti abiem kalbom. 
Yra daugelis atvejų, kai šv. Mišių 
Aukoje dalyvauja labai mažas 
skaičius lietuviškai suprantančių 
žmonių; tai argi galima kaltinti 
kunigą, kalbantį daugumai su
prantama anglų kalba?

Dėl lietuviškų papročių nyki
mo reikia kaltinti pačius lietu
vius, nes jie jau jų nebebrangina: 
nebesueina į bažnytines iškilmes, 

procesijas, pamaldas, parengimus 
svetainėse. Gavėnia, Didžioji Sa
vaitė, gegužės mėnuo, keturiade- 
šimtės ir įvairios minėjimų šven
tės yra akivaizdus gražių lietu
viškų papročių nykimo įrodymas.

Reikia abejoti, ar mes surastu
me daug lietuvių klebonų, kurie 
paneigtų . lietuviškus papročius 
bei tradicijas, jeigu jie yra baž
nytinės vyriausybės leidžiami ir 
lietuvių branginami.

— Girdėti priekaištų parapi
nių mokyklų mokytojams bei jų 
vadovybėms, esą jos nesirūpina 
liet, kalbos bei istorijos mokymu 
ir prievarta verčia suamerikėti. 
Ar tie priekaištai turi pagrindo?

— Nutautėjimas gimsta ir au
ga šeimoje. Nepaneigtinas faktas, 
kad aplinka veikia. Patrijotams 
skaudus reiškinys. Kaltė papras
tai suverčiama ant klebonų ir lie
tuviškų parapinių mokyklų. Pa
mirštama, kad čia Amerika, o ne 
Lietuva.

Tiek parapinėms, tiek ir viešo
sioms mokykloms vyriausybės 
yra nustatyta mokslo programa. 
Parapinėms mokykloms nedrau
džiamos lietuvių kalbos pamokos, 
bet jų realizacija dėl visiems ži
nomų priežasčių yra sunkiai iš
sprendžiama. Dažnai girdimas 
kaltinimas, kad. seselės nesirūpi
na lietuvių kalbos bei Lietuvos 
istorijos mokymu ir prievarta 
verčia vaikus “suamerikonėti” 
yra neteisingas ir skaudus. Pasi
taikantieji incidentai bei išsišoki
mai yra tik išimtys, nes bendro
ji lietuviškųjų vienuolynų dvasia 
yra lietuviška* ir, kiek 'aplinkybės 
leidžia, jos lietuviškam reikalui 
gražiai pasitarnauja.

Kartais iš jų reikalaujama dau
giau, negu galima. Puolimai žo
džiu ir pikta kritika spaudoje ne
davė teigiamų vaisių; nepaskatins 
ir nesukels noro seselėms pasi
švęsti ir dirbti lietuvybės palai
kymo darbą. Parodykime sese
lėms daugiau artimo meilės ir 
nuoširdesnio jų padėties suprati
mo, tada ir santykiai pagerės ir 
lietuvybė daugiau laimės.

— Sakoma, kad liet, parapijų 
turtas priklauso vietos vysku
pams ir kad šie, būdami nepalan
kūs lietuviams bei aplamai sve
timtaučiams, gali tą turtą ir pa
čias parapijas atimti iš lietuvių. 
Ar yra buvę atvejų, kad vysku
pai būtų tai padarę?

— Parapijų turtai neužrašomi 
vyskupams, bet tik vyskupijoms. 
Vyskupijų valdytojai yra žmonės 
įvairių tautybių. Joks vyskupas 
be popiežiaus leidimo negali pa
naikinti kanoniškai Įkurtos para
pijos, nežiūrint kokios tautybės 
ji bebūtų, žinau dvi kitados ga
lingas vokiečių parapijas: šv. Al
fonso, Baltimore j, Md., ir Dan
gun Ėmimo Panos Marijos, Law
rence, Mass. Vokiečiai ten ištau
tėję ir pakriko. Bažnyčios, mo
kyklos ir kiti pastatai tebetarnau
ja Dievo garbei. Šv. Alfonso baž
nyčioje sielų išganymo darbą tę
sia garsusis mons. Liudvikas 
Mendelis, lietuvis patrijotas, o 
mokykloje mokytojauja lietuvai
tės seserys kazimierietės. Gi Law
rence, nors vokiečių vardas dar 
teberusena, bet pamaldos bažny
čioje atliekamos anglų kalba. Tai
gi, žmonių aukos, skirtos Dievo 
garbei tebetarnauja pirminiam 
tikslui.

— JAV ir Kanadoje liturginė
se apeigose pradedamos vartoti 
anglų ir prancūzų kalbos. Ar lie
tuviams suteiktos* tos pačios tei
sės? Kaip į tai žiūri lietuviai ku
nigai?

— Bendrieji R. Katalikų Baž
nyčios potvarkiai lygiai liečia vi
sas tautas. J.E. vysk. V. Brizgys 
seniai yra gavęs iš Romos leidimą 
vartoti lietuvių kalba laikinai pa
tvirtintą tekstą. Apie tai jau bu
vo pranešta lietuviams klebo
nams. Bostono vyskupijos ganyto
jas J. Em. kardinolas Cushing 
kunigams rašo: “All the Sacra
ments and the Sacramentals in 
this Archdiocese must be admin- 

(Nukelta j 7 psi.)

Metinis solidarumo įnašas 
Bendruomenės reikalams tik $2 
nėra didelis dalykas, bet jo surin
kimas, ypač didesnėse kolonijo
se, sudaro valdyboms problemą. 
Juk vienas žmogus — iždininkas 
jokiu būdu negalės apvaikščioti 
tūkstančio butų arba išstovėti 
prie bažnyčių durų sekmadie
niais, kad tą įnašą surinktų. Tai 
nėra vien tik apylinkės valdybos 
reikalas — jis liečia visus sąmo
ningus tautiečius, norinčius, kad 
mūsų Bendruomenė gyvuotų. Jei 
tą įnašą niekas nerinktų, tai nei 
vietos nei krašto nei Pasaulio 
Liet. B-nės valdybos neturės fi
nansinio pagrindo veikti.

Kanados krašto valdyba aiški
na, kad solidarumo įnašų ji gau
na didesnį procentą iš mažų ko
lonijų imant proporcionaliai.* Tas 
savaime suprantama, nes mažose 
kolonijose įnašai lengviau suren
kami, mažiau yra reikalų, mažiau 
vietoje išleidžiama ir dėlto dau
giau tenka krašto valdybai.

Naujas būdas
Didžiausioj lietuvių kolonijoj - 

Toronte solidarumo įnašai labai 
nepastovūs: vienais metais suren
kama $500, kitais $1500. Tai pri
klauso nuo valdybos, o ypač nuo 
iždininko aktyvumo. Rinkti soli
darumo įnašą buvo praktikuota 
įvairūs būdai, bet pastovumo ne
pasiekta. šia proga noriu atkreip
ti Toronto B-nės organų dėmesį 
į naują solidarumo įnašų surinki
mo būdą, kurį minėjo “T.Ž.” kr. 
valdybos pirm. dr. P. Lukoševi
čius ir kuris esą praktikuojamas 
Montrealyje, būtent, panaudoti 
liet, bankelius. Mano įsitikinimu, 
tai būtų geriausias būdas, ypač

Kanadoj tebėra senoviškų dengtų tiltų; Kvebeko provincijoj — 
265, N. Brunswick — 180. Senovėje jų buvo tūkstančiai. Gra
žiausias jų — Sackvillės Memrameook upės tiltas.

Nuotr. Financial Post

Kanados taupomieji lakštai
Ir šiemet Kanados vyriausybėj 

išleido naują seriją taupomųjų 
lakštų, kaip patikimą būdą susi
taupyti lėšų ateičiai. Jie gauna
mi finansinėse įstaigose ir dar-

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, 
6% sv. ryžių, 9 sv. rūk. bekono, 
4% sv. rūk. kumpio, 1 sv. kakavos, 
1 sv. ger. žuvies pamid. 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 Lietuva
PILNAI GARANTUOTI

Kursas: 9 rubliai už $10. Mokestis: 
iki S30 — $2.75, virš $30 — 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. 

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Ji—l-1:-" Owners 
~ CZZ ENTRE

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.

tinkąs Torontui. Čia turime “Pa
ramos” bankelį su virš 2500 na
rių ir Prisikėlimo parapijos ban
kelį su virš 1000 narių iš viso 
3500. Jei iš jų tik trečdalis duos 
sutikimą kasmet atskaityti iš jų 
sąskaitos po $2, susidarys kasmet 
pastovi suma $2500 Bendruome
nės reikalams.

Žinoma, šiuo atveju apyl. val
dybai tektų daugiau pasidarbuo
ti pradžioje: surinkti pasižadėji
mus iš bankelių narių dėl tų at
skaitymų, susižinoti su bankeliais 
dėl vykdymo, paraginti, kad visi 
B-nės nariai taptų kredito koope
ratyvų nariais ir* t.t. Iš to būtų 
abipusė nauda: ir Bendruomenei 
ir bankeliams. Bankelių valdybo
se sėdi geri bendruomeninkai ir 
tas patvarkymas nesunku būtų 
įvykdyti. Ar neverta Toronto 
apyl. valdybai šį būdą pabandyti?

Visų pareiga
Mūsų visų pareiga yra Bend

ruomenę stiprinti nežiūrint ko
kio politinio nusistatymo asme
nys jai vadovautų, nes Bendruo
menė savo esme yra nepolitinė, 
visus lietuvius apjungianti orga
nizacija. Jei anksčiau, dėl nesu
tarimo veiksnių viršūnėse atsi
rasdavo priešingumų vietos bend
ruomenėse, tai dabar atrodo, to 
nebebus ir visi mokės solidaru
mo įnašus. Bendruomenė turi bū
ti tuo cementu, kuris jungia vi
sus laisvojo pasaulio lietuvius į 
vieną šeimą. Juk ne be Bendruo
menės pastangų neseniai įvyko 
lietuvių įvairių grupių apsijungi- 
mas V*yr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitete. Tad visi remkime 
Bendruomenę savo įnašais.

bovietėse iki lapkričio 15 d. Dir
bantieji įmonėse gali prašyti 
darbdavius taup. lakštus už tam 
tikrą sumą ir ją išmokėti per 12 
mėn. atskaitymais iš algos. Palū
kanos — 4,5% per pirmuosius 
dvejus metus, 5% — per 5 se
kančius ir 5,5% — per 3 pasku
tiniuosius metus. Pernai pirko 
taup. lakštų 665.000 tarnautojų 
už $229.000.000 per savo darbo
vietes. Taup. lakštai yra nuo $50 
iki $5.000. Vienas asmuo gali 
pirkti ligi $10.000. Parduoti juos 
galima betkada nominaline ver
te neprarandant nuošimčių.

Milijonai dūmais
Kiekvienais metais vien Kana

doje įvyksta 85.000 gaisrų. Jie 
padaro nuostolių už $125 mil. 
Praeitais metais vien 67 didieji 
gaisrai — pastatų , pramonės 
įrengimų, transporto priemonių 
ir miškų — padarė nuostolio už 
$39.250.000. Tai gaisrai, kurių 
kiekvienas padarė virš ketvirčio 
mil. dol. nuostolio. JAV praeitais 
metais didžiųjų gaisrų buvo 421. 
Jie padarė nuostolio už $318,5 
mil.

★ ★ ★

Vašingtonas. — Gerai infor
muoti saugumo sluogsniai teigia, 
kad sovietai neturi jokio naujo, 
baisaus ginklo. Chruščiovas kal
bėjo apie žinomus, senus baisu
mus ...

Ps.D.R.M.N.Pt
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MOKYKLOS PRIESTATAS nių pirkių, yra kirviu sukirstas, me-
Kauno rajono Viršužiglio aštuon- dinėmis vinimis sukaltas kluonas, o 

metei mokyklai dar ankstyvą pavasa- jame jauja su krosnimi. Tačiau gam
tos apsaugai nerodoma pakankamo 
dėmesio: “Elektrifikuojant kaimus, 
nė kiek nebuvo skaitomasi su kraš
tovaizdžiu, dirvų erozija. Iškirstos di
delės miško prošvaistės. Blogame 
stovyje gamtos paminklai — šimta
metis Trainiškių ąžuolas ir liepa, Pa- 
almajo pušis ir kt. O Palūšės bažny
čią — vertingą vietinių meistrų dar
bo medinės architektūros paminklą 
užpuolė miško kalviai-geniai ir smar
kiai išvarpė medines sienas.”

rį buvo pradėtas statyti priestatas. 
Mokyt. C. Skrinskas nuveiktus staty
bos darbus apvainikuoja vaizdinga 
laiško antrašte — “Mokslo metai pra
sidėjo, o mokykla pastoliuos”. “Tie
sos” redakcijai pasiteiravus Kauno 
raj. vykd. komitete, paaiškėjo, kad 
dėl darbų vilkinimo kalti statybos 
kolonos virš. Ramanauskas ir vyr.. 
inž. Purtokas. Jie laiku neparūpina 
statybinių medžiagų. Šiuo metu vyk
domi priestato vidaus įrengimo dar
bai, bet vis dar nepagaminti langai, 
nors jau ir žiema ne už kalnų.

J. ŽIUGŽDOS
SILPNĖJANTI ATMINTIS
“Švyturio” žurnale didysis susovie- 

tintos Lietuvos “istorikas” ir istori
nių falsifikatų autorius J. Žiugžda iš 
augštos Mokslų Akademijos nario kė
dės mėgina atpasakoti II D. karo pra
džią. Jo nuomone, dėl karo esančios 
kaltos kapitalistinės valstybės, laiku 
nepastojusios Hitleriui kelio, nes jos, 
girdi, norėjusios karo. J. Žiugžda at
simena Hitlerio avantiūrų datas iki 
1939 m. rugsėjo 1 d. Tačiau iŠ jo at
minties visiškai išgaravusi savaitę 
prieš tą datą pasirašytoji Ribentrop- 
po-Molotovo sutartis, kuri, užtikrin
dama Hitleriui saugu užnugarį rytuo
se, ir atvėrė duris karui. Jam į gal
vą neateina mintis, jog Stalinas bū
tų pasielgęs gudriau, sutartį pasira
šydamas su Britanija ir Prancūzija. 
Kas iš to rytinės Lenkijos gabalo, 
Pabaltijo ir kruvinos nosies Suomijo
je, jeigu paskui teko bėgti atgal iki 
Maskvos ir Kaukazo. Apie tai “istori
kas” J. Žiugžda negalvoja
džiaugiasi, kad galingiausia to meto 
valstybė buvo Sov. Sąjunga ir kad 
tik jos vienos Hitleris bijojęs. Dėlto 
jis pirma mėginęs susitvarkyti su
priešais vakaruose, kad galėtų visą tuos trūkumus padengia ir toliau ka- 
svorį permesti prieš sovietus. Brita
nijai ir Amerikai, ištraukusiai Stali
ną už ausų iš jo beveik fatalinės 
klaidos, nei ačiū, nei išgrauš: argi 
verta kalbėti apie kapitalistus, ku
riuos sovietinis komunizmas laidoja, 
laidoja ir bijo palaidoti, kad Nikitai 
kviečių nepritrūktų ir paskolų dirb
tinių trąšų fabrikams?...

GRAŽIOJI IGNALINA
Kraštotyros draugijos Vilniaus sky

riaus tarybos pirm. C. Kudaba 
“Liter, ir Mene” pasakoja apie gra
žųjį Ignalinos kraštą, šuminuose ir 
Strazduose dar yra užsilikusių dumi-

JIS

MILTAI IR BEKONAI
Dusetų kooperatyvo mėsos parduo

tuvės vedėjas Steponas Morozovas 
priėmė iš Žukliškių kolchozo atvež
tą paskerstą bekoną, o sąskaitą ir pi
nigus pasiūlė atsiimti kitą dieną. Se
kantį rytą jis kolchozininkus išvijo iš 
parduotuvės, pareikšdamas, kad jo
kio bekono iš jų nėra priėmęs. Įsi
kišus milicijai, pravedus du mėnesius 
užtrukusį tardymą, A. Morozovas be
koną visdėlto atsiminė ir kolchozui 
sumokėjo 114 rb. Jis ir toliau palik
tas mėsos parduotuvės vedėju.

Zarasų kooperatyvo kepykloje te
bedirba Česlovas Zagorskas, kuris 
priėmė ^38 maišus miltų, o vėliau bu
vo pastebėtas 2,5 tonų miltų trūku
mas. Niekas nežino, kur jis tuos mil
tus nudangino. Milicija ruošia bylą 
jau kelintas mėnuo ir vis negali jos 
užbaigti. Vencavų parduotuvės vedė
jas, gavęs 19 tonų miltų siuntą, 650 
kg parsigabeno namo. Užlaužtas mi
licijos ir prekybos vadovų, miltus 
grąžino. Milicija patikėjo jo įmant
ria pasakėle, jog miltus nusipirkęs 
jis pats, nes niekas kitas jų nenorė
jęs pirkti. Patikrinimų ir revizijų ak-2 
tai liudija, kad Zarasų rajono par
duotuvėse atidengiami šimtų ir net 
tūkstančių rublių trūkumai. Vedėjai

Calgary miesto ir apylinkių lietuviai po pamaldų, kurias šią vasarą atlaikė ten atsilankęs kun. B. 
Jurkšas iš Toronto.

g HAMIL
REKOLEKCIJOS AV parapijoj pra

sidės spalio 18 ir baigsis 25 d., Kris
taus Karaliaus šventėje. Rekolekcijas 
ves — žymus pamokslininkas T. Vaš
kas, MIC, iš Čikagos.

e IIITII/IAIPASAULYJE
J. A. Valstybės

JAV LIETUVIŲ B-NĖS naujoji c. 
valdyba patvirtino J. Ignatonio suda
rytą 9 asmenų švietimo tarybą.

V. SIDZIKAUSKAS, LLK pirm., iš- 
vyko 2-3 savaitėm Lietuvos laisvini
mo reikalais į Europą.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS c. 
valdybą sudaro: pirm. A. Valatkaitis, 
vecepirm. V. Išganaitis ir P. Petru- 
šaitis, ižd. K. Rožėnas, spaudos ir in
form. vadovas — A. Gintneris, mote
rų vadė — K. Kodatienė. Kiti bus pa
skirti sekančiam posėdy. Pirmame po
sėdy dalyvavo visi išrinktieji nariai 
ir trys garbės nariai: S. Pūtvytė-Man- 
tautienė, prof. J. šimoliūnas ir gen.
K. Musteikis.

SOCIALINIO KLUBO VALDYBA 
Čikagoje teikia patarimus asmenims, 
turintiems reikalų su V. Vokietijos 
įstaigomis dėl atlyginimų už įvairius 
nuostolius II D. karo metu Vokietijoj. 
Dokumentų nereikalaujama, o tik nu- 
kentėjimo bylos aprašymo. Besikrei
piantieji informacijų prašomi įstoti 
nariais ir įmokėti metinį mokestį $1 
JAV (iš Kanados 8 et. daugiau) ir at
siųsti sau adresuotą voką su p. ženk
lu (rašantieji ne iš JAV — tarpt, paš
to kuponą). Rašyti reik. ved. A. če- 
puliui 3548 So Emerald Ave., Chica
go 9, Ill., USA.

KUNIGAI
19 d. palaidotas kun.
Darsūniškio klebonas,

paliauja savo parduotuvėse, o milici
ja negali apsispręsti — vagystė tai 
ar tik paprastas komunistinis grobs
tymas? ...

MIRĖ DU
Rugpjūčio 

Kanaverskis,
gimęs 1912 m. ir kilęs iš Panevėžio 
vyskupijos. Mirė po inkstų operaci
jos (akmenys). Taip pat palaidotas 
ilgametis Užuguosčio klebonas ir pas
taruoju metu altarista
dūnas. Abu kunigai — Kaišiadorių 
vyskupijos. V. Kst.

kun. J. Sa-

(Atkelta iš 1 psl.)

JAV tarp kandidatų i preziden
tus keliami šie klausimai: poli- 

litika, civilinė teisė, atominių 
ginklų tvarkymas, augščiausiojo 
teismo vaidmuo ir kt. Mums Įdo
miausias klausimas — užs. politi
ka. Dabartinio prez. Johnsono po
litika yra tęsinys dabartinės, sie
kianti susitarimo su bolševizmu 
ir nedaryti jokių naujų žingsnių. 
Radikalesnis tuo atžvilgiu yra 
sen. Goldwateris.

JAV skelbiami kandidatų Į 
prezidentus ir į viceprezidentus 
turtai. Pasirodo, kad neturtin
giausias yra sen. Humphrey, ku
rio turtas siekia tik $200.000.

Didelis ginčas eina tarp dabar
tinio prez. Johnsono ir sen. Gold- 
waterio dėl klausimo, kas turi 
spręsti atominių ginklų panaudo
jimą. Goldwateris sako, kad šį 
klausimą turi spręsti patys kariai, 
nes gali būti ir taip, kad jie gali 
neturėti net galimybių susisiekti 
su prezidentu. Buvęs Atlanto 
S-gos karinis vadas gen. Norstad. 
sako, kad jis buvo gavęs iš prez. 
Kennedy teisę spręsti ginklo pa
naudojimą.

Sovietų imperijos irimą konsta
tuoja JAV spauda. Esą iš vieno 
bilijono bolševikų jau atkrito Ki
nija su 700 mil. gyventojų; S. Ko
rėja su 8 mil.; Š. Vietnamas su 16 
mil.; Rumunija reikalauja grą
žinti jai Besarabiją ir Lenkija 
reiškia pretenzijas Į atplėštas že
mes rytuose, kurios yra prijung
tos prie Sov. Sąjungos. R. Vokie
tija dairosi Į žemes, perleistas 
Lenkijai; Vengrija norėtų atgau
ti Transilvaniją, kurią dabar val
do Rumunija. Kartu konstatuoja
ma, kad tautų nacionalizmas yra 
stipresnis už komunizmą. Ypač

dabar aktualus Kinijos reikalavi
mas sovietų valdomų kaikurių 
plotų prie Ramiojo vandenyno. 
Jugoslavija ir Albanija jau išėjo 
iš rusiškos orbitos. Prisimenamos 
ir tautos, kurios yra įjungtos Į 
raudonąją imperiją, kaip estai, 
latviai ir lietuviai. Užtat Chruš
čiovas ir siekia, kad dabartinės 
sienos būtų neliečiamos.

Švedijos automobilių firma
Volvo žada sekančiais metais 

įstatyti dirbtuves prie Toronto ir 
skirti tam $1.200.000.

Raud. Kinija artimiausiu laiku 
mano išbandyti savo pagamintą 

atominę bombą. Tai būtų penk
toji valstybė, kuri turėtų atomi
nius ginklus. Taip pranešė JAV 
sekr. D. Rusk. Dar turi praeiti ke
letas metų, kol Kinija galės pasi
gaminti jų didesni kieki. Tai ke
lia kiniečių nuotaikas, kurių re
voliucingumas buvo kurstomas 
15 m. komunistinio valdymo su
kakties proga. Pusės milijono 
žmonių minia paradavo Maotse- 
tungo akivaizdoje. Pastarasis, 
konkuruodamas su Chruščiovu, 
pradėjo įsileisti turistus. Kol kas 
JAV savo piliečiams neleidžia ten 
vykti.

ŠALPOS FONDO VAJUS. — ŠF ko 
mitetas pradeda savo metinę rinklia
vą. Rinkėjai aplankys Jus visus, pra
šydami aukos šalpos reikalams. Mieli 
hamiltoniečiai ir apylinkėse gyvenan
tieji lietuviai, parodykite artimo mei
lę savo broliui ar sesei, patekusiam į 
vargą ne dėl savo kaltės. Sunkios bū
tų nelaimingųjų gyvenimo dienos, jei
gu šiandien nebūtų tarp mūsų artimo 
meilės, gailestingų širdžių, žmonių, 
kurie rūpintųsi šalpa. ŠF komitetas 
gauna šimtus laiškų iš savo tautiečių, 
gyv. Suvalkų trikampyje, V. Vokieti
joje. Visi prašo pagalbos. ŠF ištiesia 
tą pagalbos ranką ir čia, Hamiltone. 
Tai liudija gautieji padėkos laiškai, 
kuriuose rašoma: “Nieko nėra gyveni
me liūdnesnio, kaip nelaimėje ar li
goje būti užmirštam, bet taip pat nie
ko negali būti laimingesnio ar bran
gesnio kaip pajusti ištiestą draugišką 
pagalbos ranką; pajusti, kad visi Ha
miltono lietuviai yra lyg viena didelė 
šeima ir mes visi drauge, mūsų šei
ma, jų tarpe!”

Malonūs tautiečiai, tie keli žodžiai 
* parodo kokia yra galinga artimo mei
lė, gailestinga širdis. Būkime dėkin
gi Dievui, kad mes nesame varge, kad 
mes galime paaukoti vieną kitą dole
rį vargstantiems arba į nelaimę pate
kusiems.

ŠF komitetas metai iš metų praveda 
šį vajų. Š.m. vajus prasidės nuo spa
lio 15 d. ir truks iki lapkričio 30 d. 
Vajus bus baigiamas didžiuliais šo
kiais, kurių metu “Aukuras”, vad. ak
torės E. Dauguvietytės-Kudabienės, 
suvaidins A. Gustaičio “Šilkiniai pan
čiai”.

ŠF komitetas taip pat vykdo dėvėtų 
drabužių vajų. Jų turintieji prašom 
pristatyti šiuo adresu: 137 Gladstone 
Ave., Hamilton, Ont., tel. JA 7-4876. 
Drabužiai bus supakuoti ir pasiųsti Su
valkų trikampio lietuviams.

Šalpos Fondo komitetas

E. GUDINSKIENĖ, išdirbusi Šalpos 
Fondo komitete virš 4 metų, pasitrau
kė. ŠF komitetas jai nuoširdžiai dėko
ja. Ji parodė daug artimo meilės bei 
širdies besirūpindama labdara.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ su
sirinkimas — šį šeštadienį, spalio 
17 d., 6 v.v., parapijos salėje. Kvie
čiami ir prijaučiantieji. Bus įdomi su
sirinkimo programa.

JAUNESNIŲ MOKSLEIVIŲ ir jau 
nučių ateitininkų susirinkimas — šį 
sekmadienį, spalio 18 d., 3 v. p.p. pa
rapijos salėje. Nariams dalyvavimas 
būtinas; kviečiami ir kiti vaikučiai, 
kurie norėtų priklausyti ateitininkų 
organizacijai.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ susi
rinkimas — šį sekmadienį, spalio 18 
d., 5 v. p.p., parapijos salėje. Kviečia
mi moksleiviai — 8-tojo skyriaus ir 
gimnazijos. Naujoji valdyba pateiks 
sekančių metų veiklos planą ir bus 
aptarti kiti įvairūs einamieji reikalai.

Delhi, Tillsonburg
LITERATŪROS VAKARAS. — Del

hi apylinkės valdyba ir katalikių mo
terų skyrius spalio 17 d. pirmą kartą 
mūsų apylinkėje ruošia literatūros va
karą paminėti Kristijonui Donelai
čiui. Programoje sutiko dalyvauti kri
tikas ir visuomenės veikėjas A. Gure
vičius su paskaita/ Dramos aktorė 
p. Kudabienė paskaitys ištraukų iš 
Donelaičio kūrybos. Feljetonistas B. 
Arūnas paskaitys tabako augintojams 
pritaikytą feljetoną. Po to — šokiai, 
bendri užkandžiai, gausi loterija ir ge
ras bufetas. Kadangi tai pirmas paren
gimas po vasaros darbų, laukiame gau
saus tautiečių dalyvavimo.

Vakaras įvyks Delhi lenkų salėje. 
Programos pradžia 7.30 vai. vakaro.

Rengėjai
5jC

KUN. A. NAUJOKAS, salezietis, 
iki šiol gyvenęs West Havenstraw, 
N.Y., ir dėstęs saleziečių broliukų 
mokykloje, persikėlė į Bostoną, Mass., 
į kardinolo Cushingo įkurtąją salezie
čių amatų mokyklą. Ten jis eis admi
nistratoriaus pareigas.

M. BRAKAS, Lietuvos Laisvės Ko
miteto narys ir M. Lietuvos lietuvių 
veikėjas, iš Niujorko išvyko profeso
riauti į Sioux Falls, S. Dakot, kole- 
giją. ■

RAŠYT. ST. LAUCIUS, ilgą laiką 
dirbęs minkštų žaislų pramonėje Ang
lijoj ir JAV, išėjo pensijon ir laisva
laikiu savo privačioje studijoje, 3339 
W. 64th St., Čikagoje, gamina iš pliu
šo įvairius gyvūnus nuo sraigės, pe
lės iki dramblio ir stegosauro. Jie yra 
originalaus pabūdžio, tinką dovanoms, 
mokykloms, kolekcijų mėgėjams.

Niujorkas. — Daržovių derlius, skir
tas konservams, šiemet mažesnis kaip 
praeitais metais. Manoma, kad kon
servuotų daržovių kainos pakils.

A. t A.
KUN. B. SAKAVIČIUI, 

Pajavonio klebonui, Lietuvoje mirus, 
jo broliui V. Sakavičiui, Tėvų Komiteto pirmininkui, 

ir artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Vysk. Valančiaus šeštad. Mokyklos 
rėmėjas prel. dr. J. Tadarauskas, 
vedėjas ir mokytojai

1 LONDON, Ont

D. DOMEIKAITĖ IR R. PYRAGIŪ- 
TĖ išvyko j Torontą, kur Ryerson ins
titute studijuoja prekybos administra
ciją.

AKTORĖ E. DAUGUVIETYTĖ-KU- 
DABIENĖ šį šeštadienį, spalio 17 d., 
vyksta į Delhi, Ont., dalyvauti rašyto
jo K. Donelaičio minėjimo programoj.

SPAUDOS BALIUS — lapkričio 7 
d. Royal Connaught viešbutyje, Crys
tal Ball salėje. Rengėjai kviečia visus 
ruoštis dalyvauti.

Į KETURIASDEŠIMTOS ATLAI
DUS su pamokslais pakviestas kun. 
dr. J. Gutauskas, Delhi šv. Kazimie
ro par. klebonas. Adoracija pradeda
ma spalio 23 d., penkt., 7.30 v.v. ir už
baigiama pamaldomis 25 d., sekm., 5 
v.v. Kviečiami visi dalyvauti.

A.A. ANTANINA JONYNIENĖ mi
rė rugsėjo 24 d. Paliko liūdintį vyrą 
Antaną, dukterį Daivą ir sūnų Vaido
tą. Laidotuvėse dalyvavo ir dail. V. K. 
Jonynas, velionės vyro Antano brolis.

SERGA: VI. Bernotas ir P. Kuosa. 
Abu Šv. Juozapo ligoninėje.

ŠEŠTAD. MOKYKLOJE pradėti 
mokslo metai nuosavose patalpose! 
Daug sykių buvo svajota: “Kada už
baigsime nemalonią kampininko da
lią?! Kada nebereikės derintis prie ki
tų ir skubėti užbaigti pamokas, nes ki
ti jau laukia už durų?” Gaila, kad dau
guma šio įvykio neįvertino ir juo ne
susidomėjo.

Mokslo metai pradėti pamaldomis. 
Po to salėje vyko vaikučių registraci
ja ir tėvų bei mokytojų pasitarimas, 
dalyvaujant klebonui. Numatyta kiek
vieną šeštadienį turėti po dvi valandas 
lituanistikos ir po vieną vai. taut, me
no, žaidimų ir pan. Religija bus dės-

tomą sekmadieniais, nes šeštadieniais 
trūksta laiko. Mokyklos vedėjas L. Ei
mantas ilgesniame žodyje metė žvilgs
nį į praeitį ir ateitį: “Žmonių intere
sas šešt. mokykla, tuo svarbiu mūsų 
židiniu, turėtų būti daug didesnis. Tas 
žymiai palengvintų mokytojų darbą. 
Jei neatsiekiama tiek, kiek reikalinga, 
atsakomybė tenka visiems.” Nesykį 
teko stebėtis jo pasišventimu, kuriuo 
jis tą kuklų švyturėlį išnešė į pajėges
nį rytojų ant savo nestiprių, bet ryž
tingų pečių. Jis vienas ir be pertrau
kos mokykloje išdirbo 8 metus, būda
mas joje viskuo: vedėju, mokytoju, 
valytojų ir pan. 1960 m. L. Eimantui 
talkon atėjo U. Blyskienė. Tai du li
tuanistikos dėstytojai. Dainų ir taut, 
šokių bei žaidimų vaikučius pamoky
davo p. Chainauskai. Visi ligi šiol dir
bo be atlyginimo. I mokyklos darbą 
bus bandoma įtraukti ir jaunų pajė
gų. Klebonas pažadėjo mokyklai vis
kuo talkinti, 
dar nelanko 
užregistruoti 
9945. D. E.

MONS. PR. VIRMAUSKIUI, Šv. 
Petro parapijos klebonui Bostone, spa
lio 4 d. suėjo 80 metų amžiaus; nelei
do ruošti jokio viešo pagerbimo, vi
sas sveikinimo dovanas paskyrė para
pinės mokyklos remontui.

PROF. K. PAKŠTO PAMINKLUI 
IR MONOGRAFIJAI gautos pirmosios 
aukos po vasaros laikotarpio: sol. J. 
Šalnienė ir dr. J. šalna paaukojo $20; 
velionies jaunystės draugas Ant. Vis
minas, anksčiau aukojęs $10 pamink
lui, dabar paaukojo $25 monografijai. 
Karolė (Pažėraitė) ir Jonas Kaseliū- 
nai (Medelline, Kolumbija) atsiuntė 
S20 auką. Ją jie skiria a. a. profeso
riaus monografijai išleisti, nes, jų įsi
tikinimu, toksai paminklas knygos for
moje mums šiandieną yra itin svar
bus. Pinigines aukas prašome siųsti: 
PAKŠTAS FUND, c/o J. Mikaila, 
16870 Steepel, Detroit, Mich. 48221, 
USA, gi monografijai medžiagą — 
prof. J. Eretui, Florastr. 44, Basei, 
Switzerland.

ADV. DR. K. ŠIDLAUSKAS paskir
tas Cook apskr. prokuroro padėjėju. 
Teisės mokslus studijavo Lietuvoj, vė
liau Miuncheno un-te, Vokietijoj, ga
vo teisių daktaro laipsnį. Atvykęs į 
JAV, teisės mokslus iš naujo studija
vo Bostone, kur Harvardo un-te 1952 
m. gavo teisės magistro laipsnį. Prieš 
kelerius metus atvyko į Čikagą ir iš
laikė Illinois valstijos teisininkams 
skirtus valstybinius egzaminus. Adv. 
K. Šidlauskas yra liet, demokratų ly
gos I vicepirmininkas.

Australija
LITERATŪROS VAKARAS, orga- 

nizuojamas ateitininkų sendraugių, 
įvyks lapkričio 14 d.

LIET. KAT. MOTERŲ DR-JA Puns
ko lietuviams išsiuntė 14 drabužių 
siuntinių po 22 sv.

DALIA VILIŪNAITO, vyr. moks
leivių ateitininkų pirm., Adelaidės 
Estefordo varžybose deklamavime, vai
dyboje, dailiajame skaityme ir kal
bėjime laimėjo visus tų varžybų pri
zus, kurių buvo 10. Jai už visų var
žybų laimėjimą buvo suteikta dar spe
ciali vienuoliktoji dovana.

J. VANAGAS Liet. Namuose, Ade
laidėje, turi sutelkęs P. Australijos 
istorinį muzėjų ir lietuviškų leidinių, 
išleistų visam pasauly, archyvą.

ADELAIDĖS LIET. NAMUOSE vei
kia savaitgalio m-la ir vaikų darželis. 
Ten turi savo būklą Vilniaus skautų 
tuntas ir “Vyčio” sporto klubas. Na
mų rajone yra įrengta krepšinio aikš
telė . treniruotėms ir draugiškoms 
rungtynėms švenčių metu.

Britanija
MOKYT. M. MICKEVIČIŪTĖ, Ško

tijos lietuvaitė, pasirinko vienuolės 
gyvenimą. Rugsėjo pabaigoj ji išvyko 
į Ghana, kur misijų m-kloje mokys 
vietinius vaikučius.

ŠKOTIJOS LIETUVIAI pastatė ope
retę “Lietuvaitė”. Norima, kad tą įdo
mią operetę galėtų pamatyti ir kitos 
lietuvių kolonijos.

Brazilija
IŠ PAVERGTOS LIETUVOS sugri- 

žo keletas mūsų tautiečių, kurie, rau
donųjų propagandos suvilioti, buvo 
sugrįžę į pavergtą tėvynę. Grįžusieji 
gal kiek dėl gėdos, o labiausiai — gal 
dėl baimės vengia ką nors daugiau 
pasakoti apie gyvenimą Lietuvoje. Jei 
kas prispirtinai klausia, tai atsaky
mas dažniausiai būna toks: “Nuva
žiuok ir. pažiūrėk.”

BRAZILIJOS, YPAČ SAO PAULO, 
LIETUVIAI labai gyvai ruošiasi III 
P. Amerikos liet, kongresui. Rugpjū
čio mėn. buvo galutinai sudaryta kon
gresui rengti k-to vadovybė ir pats 
k-tas žymiai praplėstas. Pirmininku iš
rinktas mons. P. Ragažinskas, vicepir
mininkais — A. Boguslauskas ir J. 
Antanaitis, sekretoriais — rašyt. H. 
Mošinskienė ir Tėvas J. Giedrys, SJ. 
Sudaryta finansų k-ja su J. Sliesorai- 
čiu priešaky. Finansų k-jos trys iždi
ninkai yra ir komiteto iždininkais.

LI ETUVIŲ FONDAS peržengi Kolumbija

St. Catharines, Ont
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. — 

KLB St. Catharines apylinkės valdyba 
šaukia visuotinį metinį susirinkimą 
lapkričio 8 d., sekmadienį, tuoj po pa
maldų — 11 vai. Tėvų pranciškonų 
salėje, 75 Rolls Avė. Bus renkama 
nauja apylinkės valdyba ir svarstomi 
kiti aktualūs klausimai. Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami susirinkime daly
vauti. Apylinkės valdyba

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

VD ArĖĮd AC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• D AC t ii Aj |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS. — Spa
lio 18 d., 11 ,v.r., tuoj po pamaldų, Tė
vų pranciškonų patalpose įvyks skau
tų tėvų-rėmėjų susirinkimas. Bus ren
kama nauja valdyba. Baigdama savo 
kadenciją, dabartinė valdyba dėkoja 
Tėv. B. Mikalauskui, visoms organiza
cijoms ir visuomenei už nuoširdų 
bendradarbiavimą bei paramą visuose 
mūsų užsimojimuose.

Niagaros pusiasalio skautų 
rėmėjų valdyba

NUOŠIRDUS AČIŪ papildomai pri- 
sidėjusiems prie “Romuvos” stovykla
vietėje statytų skautams namelių: St. 
Catharines par. klebonui T. B. Mika
lauskui už padovanojimą brangiai kai
navusių namelių pavadinimo lentų 
(Vilnius ir Klaipėda) ir pavaišinimą 
talkininkų prie statybos; menininkui 
Stp. šetkui už savo lėšomis meniškai 
padarytus skautų ženklus ir fundato
rių lentas; nųvežusiems medžiagą ir

Šeimos, kurių jaunimas 
mokyklos, prašomos jį 
tel. 455-3129 arba 438-

S150.000 sumą. Neseniai Cicero LF va
jaus k-to pirm. kun. Pr. Baltrumas 
savo Įnašu užbaigė 150 ir pradėjo 
151-mąjį tūkstantį.

INŽ. J. RAULINAITIS, gyv. Los 
Angeles mieste, gavo statybos inžinie
riaus magistro laipsnį So. California 
un-te, o jo žmona Irena baigia pasi
rengti chemijos magistro laipsniui. Jie 
augina 3 vaikus.

A. JONYNO padėkoje “TŽ” 41 nr. 
per apsirikimą praleista p. Valaičių 
pavardė. Šiuo ji papildoma apgailes
taujant klaidą.

Siuntiniai i Lietuva
I u

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

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

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, medžiagas 
ir kitas prekes iš Anglijos. Kviečiame pasinaudoti ir pasiųsti giminėms 
spacialų labai vertingą ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3, susidedantį iš dviejų 
atkarpų po 3 jardus dviem apsiaustam labai šiltos angliškos ULSTER 
medžiagos ir vienos atkarpos 3^4 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, susidedanti iš trijų 
atkarpų, trims eilutėms po 3^4 jardo, išviso 10’4 jardo, tik už $55.00 
(JAV) su sov. muitu ir pasiuntimu.

Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite į:

BALTIC STORES LTD
Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičiu 
paskolos iki 60% turto vertė*. Nemokama* gyvybė* ir patkolų 
draudimo*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dieno*: pirmadieniai* >— penktadieniais 9 vol.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniai* ir penktadieniai* 5 vai. p.p. — 8 vai. v®k«to .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefono* JA 8-0511

talkinusiems prie statybos: P. Balsui, 
V. Alonderiui, A. Panumiui ir J. že
maičiui; talkinusiems prie statybos: 
A. Gverzdžiui, Alg. Gverzdžiui, J. Gire- 
vičiui, H. Gegeckui, S. Kutkai, A. Šė
rikui, Alg. Zubrickui ir S. Zubrickui.

Namelių išlaidoms padengti vajus 
vykdomas ir toliau. Papildomas auko
tojų sąrašas bus paskelbtas vėliau.

Skautų rėmėjų valdyba

(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

KUN. M. BURBA, salezietis, nese
niai įšventintas į kunigus, lankė dides
nes lietuvių kolonijas. Paskirtas į sa
leziečių gimnaziją Italijoj ir tenai iš
vyko rugsėjo 29 d. Kun. Burba yra 
baigęs tą pačią saleziečių gimnaziją 
1954 m.

“SANDARA” rašo gavusi laišką iš 
Viktoro Sholio, kuris dabar yra radi
jo stočių HAS, Inc., Loisville, Ky., di
rektorius. 1940 m. Rooseveltas jį bu
vo paskyręs prekybos sekr. padėjėju. 
Kai Lietuvą okupavo bolševikai, V. 
Sholis išrūpino amerikiečių lietuvių 
delegacijai vizitą pas prez. Roosevelta. 
Tas vizitas įvykęs spalio 15 d. 1940 
m., tapo istorinis. Laiške Sholis dabar 
rašąs, kad atostogų metu apsilankęs 
Roosevelt Library Hyde Park, kur su
dėti Roosevelto prezidentavimo įvai
rūs daiktiniai palikimai. “Aš buvau 
maloniai nustebintas, užtikęs ten ir 
gintarinę dėžutę ,kurią, kaip jūs atsi
menate, buvote įteikę prez. Roosevel- 
tui laike savo vizito pas jį. Ant kor
telės užrašyta, jog tai dovana ameri
kiečių lietuvių delegacijos, kuri ap
lankė FDR spalio 15 d. 1940 metais. 
Jūs galite įsivaizduoti, kiek ta dėžutė 
sukėlė manyje atsiminimų ..

J. KARIBUTAS, “Naujienose” ra- 
šydamas apie mūsiškės akt. Rūtos Kil- 
monytės buvojimą Lietuvoje, iš kur 
ji išgelbėjo ir atsivežė Amerikon sa-

LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS. — 
Rugpjūčio 7-9 d. Medelline įvyko Ko
lumbijos lietuvių suvažiavimas. Ati
darė kun. Myk. Tamošiūnas. Paskaitą 
“K. Donelaitis lietuvių istorijos per
spektyvoje” skaitė prof. J. Zaranka, 
o prof. R. šviedrys — “Šių dienų 
mokslo aktualijos”. Abudu paskaiti
ninkai profesoriauja Kolumbijos vals- 
tyb. un-te Bogotoje. Toliau svarstyti 
einamieji reikalai: lietuvybės išlaiky
mas ir Liet. Bendruomenės perorgani
zavimas. Priimtos rezoliucijos Lietu
vos laisvinimo bylos reikalu ir pasiųs
tos Šv. Sostui, JT sekr. ir Kolumbijos 
prezidentui. Iškilminguose pietuose 
dalyvavo daugumas Medellino ir Bo- 
gotos kolonijų lietuvių ir draugai ko- 
lumbiečiai. Įžangos žodį tarė ir lietu
vių suvažiavimo tikslus publikai api
būdino dr. VI. Gaurišas. Meninę pro
gramą atliko iš JAV atvykusi sol. Pr. 
Biškienė. Suvažiavimą plačiai paminė- 
jo Medellino spauda ir radijas. Rug
pjūčio 9 d., sekmadienį, iškilmingas 
pamaldas atlaikė kun. dr. P. Ragažins
kas; po to buvo iškyla ir gegužinė. 
Suvažiavime dalyvavo ir pasakė kalbą 
specialiai iš Bogotos atvykęs Lietuvos 

j kons. Kolumbijoje dr. St. Sirutis. E.

Vokietija
NETOLI HANNOVERIO, SPRIN

GES MIESTELY, yra Vokietijos Rau
donojo Kryžiaus užlaikoma prieglau
da, kurioj globojami devyni lietu
viai — 3 vyrai ir 6 moterys. Jų tar
pe yra J. Karpavičius, kuris rašinėja 
žinias i lietuviškuosius laikraščius. Jo 
sveikata pablogėjusi, apgailestauja, 
jog iš BALFo parama sumažėjusi. Lie
tuviai ten jaučiasi primiršti. Estai, 
girdi, susilaukia artistų trupės, kuri 
koncertuojanti visiems prieglaudos 
globotiniams.

vo senele, mini dar vieną būdingą Rū
tos įvykį pavergtoj Lietuvoj. Esą, R. 
Kilmonytė užėjusi Vilniuje į vieną 
bažnyčią ■ ir tenai radusi vieną rusą, 
befilmuojanti bažnyčios vaizdus. Tas 
rusas buvęs su kepure. Rūta, nieko 
nelaukdama, priėjusi prie jo, nuvožn- 
si jam nuo galvos kepurę ir įbrukusi 
jam i rankas, tardama: “Čia yra šven
ta vieta ir su kepure būti negalima”.

PR. MISIŪNAS su šeima buvo at
vykęs iš Detroito į Liubeeką, kur gy
vena uošvienė Adomaitienė ir gimi
naitis teis. Lukoševičius — oficialus 
teismo vertėjas. Pr. Misiūnas yra se
niau gyvenęs tame mieste ir pasižy
mėjęs sportininkas — stalo teniso žai
dėjas; buvo vienos vokiečių komandos 
narys, dažnai minimas vokiečių spau
doj. Paruošė Pr. Al.
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metų, literatui tenka perskaityt 
nemaža beletristikos anglų kalba. 
Tarp kitko, domiuos “bestselle- 
riais”: man įdomu sužinot, kuo 
vidutinis amerikiečių skaitytojas 
domisi, kokie jo polinkiai, koks 
skonis.

Kaip ir buvo galima tikėtis iš 
vidutinio skaitytojo, čionykštėj 
aplinkoj brendusio, jis ypač do
mis ir mėgsta betkurio turinio 
romanus bei apysakas, kur rie
biai pateptos seksualizmu; o iš 
šiokių pirmiausia renkas avantiū- 
rinius, kriminalinius, paskiau eg
zotinius, galop istorinius ir bui
tinius, jei šie nešykščiai pateikia 
seksuahzmo. Gana prisiminus de
šimties labiausiai perkamųjų kny
gų tarpe tokius autorius,' kaip 
Henry Miller, John O’Hara, Da
vid Herbert Lawrence, James 
Gould Cozzens, Alberto Moravia, 
James Jones, Grace Metallious 
(paminėjus tik nedaugelį iš legi- 
jono). Ne be to, kad nebūtų, ša
lia anų, spėriai perkama ir'taip 
vadinamų padorių knygų, kaip 
štai, ponios Pearl Buck ar Daph
ne du Maurier ir jų sesių: juk 
esama Amerikoj nemaža žmonių, 
kuriem įdomios ir rimtesnės kny
gos.

O kuriais “idealais” ar bent 
šiokiom tokiom vertybėm tas 
skaitytojų vidurkis žavis? Medžia
gine gerove, malonia savijauta, 
technikiniais gyvenimo patogu
mais, saugia ateitim — vadinas, 
geru uždarbiu, tad pinigu, pinigu, 
pinigu ... O tų visų gėrybių vir
šūnėj — “girls and drinks”, o 
dažnai ir “dopes”... Tačiau, ačiū 
Dievui, šalia tokio vidurkio esa
ma gausių išimčių, pakilusių 
augščiau, kurie brangina savo 
kraštą ir darbuojas jo gerovei, 
kurie myli savo šeimą ir ja rūpi
nas, kuriem brangi kultūra ir re
ligija. Visa tai ryškiai atsiliepia 
ir knygų pasirinkime.

O koks to vidutinio “bestselle- 
rių” skaitytojo meninis skonis? 
Savaime suprantama — nei rafi
nuotas, nei menkas: vidutinio as
mens vidutiniškas ir skonis. Už
tat “bestsellerių” sąraše randa
me, tarp menkysčių, ir tokių au
torių, kaip William Faulkner, 
Sinclaire Lewis, Ernest Heming
way ir k.p.

O kuriai romanų rūšiai pri
klauso tas “bestselleris”, pagarsė- 

- jęs romanas “The Group”, sukur
tas ponios Mary McCarthy?

Visų pirma, ką sako apie tą 
veikalą bent kaikurie literatūros 
kritikai? žinomas “New York 
Times” recenzentas Charles 
Poore rašo: “Miss McCarthy has 
once more achieved the continu
ing aim of her dazzling literary 
career.” London “Sunday Times” 
Cyril Connoly giria: “Brilliantly 
contrived, extremely funny and 
totally adult—by far her best 
book.” 0 David Boroff “National 
Review” taip atsiliepia: “Clearly 
one of the best novels of the dec
ade.” Gi rašytoja Virgilia Peter
son tą “Group” vadina “shocking, 
witty and almost continually bril
liant social document.”

Su Virgilia Peterson sutinku, 
jog ta “Group” yra socialinis do
kumentas; jog “shocking” — irgi 
sutinku; kad “witty” — to nera
dau; kad beveik be paliovos “bril
liant” — to taip pat nepastebė
jau; vien teisingas, gerai pavaiz
duotas visuomenės gyvenimo ga
balas. Vadinasi, nevisai tesutinku

K. M. VAITKUS
★ ★ ★

ir su Cyrill Connolly, kad tas ro
manas esąs puikiai suplanuotas 
bei sukurtas: tokį kritiko entu
ziazmą reik spūstelt gerokai že
myn; kad “extremely funny” — 
aš visai nepajutau. Su D. Borowu 
sutinku tik tiek, kad ta “Group” 
yra viena iš tikrai meniškų šio 
dešimtmečio novelių; o kad ji, jo 
nuomone, esanti viena iš aiškiai 
geriausiųjų dešimtmečio novelių 
— abejoju. Pagaliau — kaip su
prasti tą gerumą? Jeigu etine 
prasme, tai aišku, nėra tokia jau 
gera: joj nemaža seksualinio ir 
šiaipjau moralinio purvelio, ma
ža idealizmo ir net paprasto idė- 
jingumo. Cyrill Connolly ją vadi
na “totally adult”. Jei jis nori 
tuo pasakyt, jog ji tinkama vien 
“adults” ta prasme, kuria yra 
skelbiami kaikurie stipriai įtarti
ni filmai, su tuo sutinku: seksu
alinio padažo joj stiprus davinys. 
Autorė yra ryški natūraliste, žy
miai pralenkianti patį Emilį Zo
la ... Tačiau, mieli skaitytojai, 
kurie esate smalsūs tokiem daly
kam, neapsirikit ir nešokit skai
tyt tos knygos ta mintimi, kadan
gi nusivilsit: riebalų joj ne tiek 
daug, kiek būtumėte tikėjęsi. Ki
tos panašios amerikiečių autorių, 
vyrų ir moterų, novelės yra daug 
našesnės...

O kaip su menu toj knygoj? 
Veikalo planas grakštus bei išti
sai išlaikytas. Vaizduojama gar
siosios Vassar mokyklos 8 absol
venčių/ grupė. Autorė pastabia 
akiną ir miklia ranka piešia storą 
jų gyvenimo pjūvį, vykstantį tuo 
pat laiku, bet vaizduojamą kiek
vienos mergaitės ar moters sky
rium, tik besipinantį savitarpy į 
platesnį ištisą visuomenės vaiz
dą, kadangi tos draugės bei jų 
vyrai gyvai santykiauja savo tar
pe, besituokdami ar šiaipjau be- 
simylėdami, nedarydami ceremo

Gyvenimas filmuose

Politinės neapykantos pasekmės
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

“Behold A Pale Horse”, šv. 
Raštas, ypač šv. Jono Apreiškimo 
knyga, yra gausus šaltinis, iš ku
rio filmų statytojai pasiskolina 
simbolinius filmų pavadinimus. 
Naujausiame rezisoriaus Fred 
Zinnemann filme prisimenamas 
Apokalipsės (6, 8) žirgas, ant ku
rio sėdėjo mirtis. J. P. Miller, pa
sinaudodamas Emeric Pressbur- 
ger romanu “Killing a Mause on 
Sunday”, paruošė šio filmo teks
tą.

Praslinkus 20 m. po Ispanijos 
civilinio karo, buvęs lojalistų va

ldas Manuel Artiguez leidžia vie
nišas pabėgėlio dienas Prancūzi
jos pasienio miestelyje. Iš Ispani
jos atbėga judrus berniukas, mal
daudamas atkeršyti už jo tėvo 
mirtį. Senstančiam pabėgėliui ne
reikia nė priminimo, nes Ispani
jos pasienio miestelio policijos 
viršininkas Vinolas yra ir jo pa
ties priešas. Artiguezo motinai 
mirtinai susirgus, Vinolas bando 
atvilioti pabėgėlį atgal į Ispani
ją, kad galėtų atsikratyti ilgame
čio priešo. Su maldininkais į 

nijų su ištikimumu savo vyrui ar 
žmonai. Gyvenimas vaizduojamas 
tiksliai ir atvirai, nevyniojant 
nieko į vatą. Charakteriai gyvi, 
savaimingi, įvairūs, kartais gana 
komplikuoti, kaip štai Norinos ar 
Lakey, ar net pagrindinės veikalo 
herojės Kay Leiland Strong, ku
ri pat pradžioj romano išteka už 
Haraldo Petersono, o veikalo ga
le laidojama, nusižudžius, ir ro
manas tuo būdu tampriai suver
žiamas lyg statinė stipriu lanku. 
Tas Haraldas yra neva teatralas, 
veikalų rašytojas bei statytojas. 
Moterų jis laikomas genijum, 
ypač dėlto, kad, taip sakant, ge
nialiai sugeba moteris apkerėt, 
patraukt. Ir jo žmonelė, ta Key, 
šiaipjau ne kokia pastumdėlė, 
įsimyli jį ir myli iki galo, pasi
aukodama tam “genijui”. Savai
me suprantama, jos gyvenimas 
nelaimingas ir dėlto, kad tas ge
nijus neįstengia nieko ypatingu 
pasireikšt, ir dėlto, kad jis jai to
li gražu ne ištikimas. Galų gale 
ji labai kukliai, tyliai, vaizduo
dama nelaimingą atsitikimą, pa
sišalina iš Haraldo ir savo gyve
nimo. Vadinas, veikale esama 
tragizmo? Taip. Tik autorė, kiek 
galėdama, vengia sudaryt roman
tinį ar net sentimentalinį įspū
dį, o laikos natūralistų recepto: 
nieko nepadarysi — toks jau gy
venimas!

Svarbu, kad autorė neperkrau
na savo veikalo nereikalingom 
smulkmenom, kaip daug kitų au
torių daro: jos dialogai saikingi 
ir jų ne perapstu; vietų, butų ir 
kitų panašių aplinkybių aprašy
mų pas ją nedaug ir jie ne per- 
ilgi; lyrikos vandenėlis iškoštas 
iki būtino. Ji — sumani, lengva, 
estetiška pasakotoja. Tad ne
nuostabu, kad amerikiečiai ja do
mis, o daugis ir žavis.

(The Group, novel, by Mary Mc
Carthy. A. Signet book, 397 p. 
75 cents. The New American Li
brary of World Literature, 501 
Madison Ave., N. York).

Liurdą keliaująs kunigas perspė
ja Artiguezą apie pinkles ir jo 
motinos mirtį, bet šis, komunis
tiškai nusiteikęs, grubiai reaguo
ja į kunigo pranešimą. Galiausiai, 
nors ir patiki kunigo nuoširdu
mu, pasiryžta lemiamam žygiui.

Zinnemann eilėje ankstesnių 
filmų yra bandęs pavaizduoti 
herojines drąsos problemas. Fil
me “High Noon” šerifo Gary 
Cooper drąsa išstatoma didžiam 
bandymui prieš žudikų gaują. 
Laimėjęs Oscar premiją už filmą 
“From Here to Eternity”, režiso- 
rius ten gvildeno atsikrų asmenų 
(Montgomery Člift ir Frank Sin
atra) drąsos klausimą susitikime 
su kariuomenės vyriausybe. Pa
galiau dramatiniame filme “The 
Nun’s Story” Audrey Hepburn 
vienuolės rolėje pergyvena gilius 
bandymus prieš pasiryždama pa
likti vienuolyną. Naujausiame 
filme režisorius vengia tiesiogiai 
gvildenti politinių filosofijų skir
tumus. Eilę klausimų jis palieka 
ne tik neišspręstų, bet net nepa
grįstų. Kodėl Artiguez pasiryžo

Dail. Jurgis Juodis Sukilėlis 1863—1944 metai Aliejus

vykti atgal į Ispaniją, nors ir ži
nojo, kad jo motina jau mirus? 
Ar dėl našlaičio berniuko mei
lės? Ar dėl savo išdidumo? Ar iš 
keršto? Ar nuotykių jieškoti?

Gregory Peck ir Anthony 
Quinn psichologiškai sudėtinguo
se vaidmenyse pasirodo tikrai 
puikiai ir Įtikinančiai. Ypatingas 
pagyrimas tenka Omar Sharif, 
pirmąkart žaviai pasirodžiusiam 
šeiko rolėje “Lawrence of Ara
bia”. Pagaunančiai ir kilniai, be
dirbtinio saldumo, jis pasigėrėti
nai atlieka perspėjančio kunigo 
vaidmenį.

Užsigavusi Ispanijos valdžia at
sisakė įsileisti ne tik šį filmą, bet 
ir betkurį kitą filmą, pagamintą 
Columbia Pict. B-vės. Filmas tik
rai meniškas ir tinkamas ne tik 
suaugusiems, bet ir vyresniam 
jaunimui.

“Kisses for My President”. Tai 
lengvo stiliaus komedija, vaizduo
janti Polly Bergen kaip galimą 
pirmą JAV prezidentę. Daugiau
sia komiškų momentų suteikia 
Fred MacMurray, kuriam tenka 
eiti “First Lady” pareigas. Eli 
Wallach, kaip Pietų Amerikos 
diktatorius, irgi kiek prisideda 
prie filmo judrumo. Daugelis ko
miškų situacijų gana dirbtinės ir 
monotoniškos. Tik suaugusiems.

“Woman of Straw”. Nuo ko
mercinių filmų vidurkio nepaky
lanti kriminalinė melodrama 
puošniuose scenarijuose pristato 
invalidą milijonierių, atsidavusį 
klasikinei muzikai. Kasdieninia
me gyvenime visiems jis reiškia 
neapykantą, neišskiriant nei arti
miausių asmenų. Jį globojąs brol
vaikis sumaniai praveda planą, ir 
milijonierius veda savo slaugę. 
Laukiant atomazgos, Įtampa išlai
koma iki pat filmo galo. Sir

Ralph Richardson pasirodo su 
įprastu išgyvenimu ir pajautimu 
milijonieriaus rolėje. Sean Con
nery šiame filme turi daugiau 
progos parodyti savo artistinius 
gabumus, negu agento James 
Bond filmų serijoje. Gina Lollo- 
brigida, iki'šiol dar nei karto ne
sugebėjusi u ž s i r e komenduoti 
kaip sugebanti artistė, ir šį kartą 
į veikėjų sąrašą įtraukta, atrodo, 
vien dėl dekoratyvinių motyvų. 
Tik suaugusiems.

Prisikėlimo parapijos koncertas
kyti apie būsimąjį koncertą? *

— Visą koncertą noriu publi
kai pastatyti naujoje spektaklio 
formoje, kad ne tik ausys, bet ir 
akys galėtų pasigėrėti dainoms 
pritaikytomis dekoracijomis, švie
somis, judesiais, drabužiais ir t.t. 
Pvz. vaikų choras “Palangos jū
reivius” dainuos prie banguojan
čios jūros ir laivų, “Jaunuosius 
virėjus” pavaizduos atitinkamais 
drabužiais ir judesiais; suaugusių
jų choro vyrai pasirodys “tikrais” 
vienuoliais išpildydami vienuoly
no sceną iš Verdi op. “La Forza 

i del Destino” ir pan. ši koncerto 
forma, žinoma, pareikalaus daug 
daugiau darbo, bet užtat publika 
galės labiau pasigėrėti.

Kita naujenybė tai bus jungti
nis 150 vaikų ir suaugusiųjų dai
navimas. Musų scenoje iki šiol 
tokio junginio išvis nėra buvę.

— Ar galvojate padaryti pelno 
iš šio parengimo?

— Tikimės, kad publika pa
dengs parengimo išlaidas, o pel
ną norime skirti kaipo chorų au
ką Tėvų pranciškonų parapijos 
namų statybai. Parapijietis

Po atostogų Toronte vėl paju
tome mūsų parapijos patalpose 
Įprastą veiklos gyvumą. Mano dė
mesį atkreipė vakarais sklindą 
linksmi dainų garsai iš trečiojo 
augšto muzikos salės, kur vyksta 
repeticijos. Kreipiausi Į jaunimo 
ir suaugusiųjų chorų vadovą muz. 
kun. B. Jurkšą, kuris paaiškino:

— Pradedant naują darbo se
zoną abu chorai šiemet ypatingai 
greitai ir stipriai “susilipdė” ir 
darbą galėjome iš karto pilnu 
tempu pradėti. Esame užplanavę 
dideli parapijos koncertą lapkri
čio 22 d., chorų globėjos šv. Ce
cilijos šventėje, šis koncertas tu
rėtų būti pats gražiausias mano 
penktuose darbuotės metuose šio
je parapijoje.

— Ar ne pertrumpas laikas di
desniam pasirodymui?

— Tiesa, laiko nedaug teturi
me, bet žinodami, kad koncertai 
nėra improvizuojami, jau praeita
me sezone pradėjom jam ruoštis.

— žinau, kad Maestro nepasi
tenkini rutina ir vis ką nors nau
jo išgalvoji. Ką galėtumėte pasa

iiiii.nihni u: /iihi.oii:
DR. ANATOLIJUS MATULIS, Pur

due un-to kalbų skyriaus vedėjas, šią 
vasarą buvo išvykęs į Europą rinkti 
mokslinės medžiagos savo ruošiamam 
veikalui, kurį išleisti yra pasisiūliusi 
viena Australijos knygų leidykla.

VINCO RAMONO knyga “Dulkės 
raudoname saulėlydyje” greitu laiku 
pasirodys latvių išeivijos knygų rinko
je^ Tą mūsų rašytojo kūrinį išvertė ir 
spaudai paruošė Emils Skujenieks. 
Leidžia A. Eglitis leidykla Mineapo
lyje. Tai ta pati leidykla, kuri savo 
laiku Vokietijoj buvo išleidusi V. Ra
mono “Kryžius” latviškai. E. Skuje
nieks jau yra išvertęs ir baigia pa
ruošti kun. J. Prunskio knygą “Silp
name kūne”. Ji bus spausdinama lat
vių katalikų laikraščio “Dzimtenes 
Balss” atkarpoje, o po to pasirodys 
atskira knyga.

ĮSTEIGTA NAUJA MENO GALE
RIJA “Gallery International” Kleve- 
lande, kurios savininkai — Stefa ir 
Vytautas Gedgaudai. Savo pirmajai 
parodai pasirinko mūsų visuomenei 
pažįstamus dailininkus Dargį ir Mončį.

KUN. P. URBAITIS ruošia atsimi
nimų knygą iš savo 20 metų patyri
mų Kinijoj. Jo verstoji knyga “Šiai 
dienai ir rytojui” laukė 7 metus lei- 
dėjų-mecenatų.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS išsiunti
nėjo savo nariams dvi naujas knygas. 
Viena jų — didžiulė nepr. kovų da
lyvio savanorio ir dviejų Vyčio kry
žių kavalieriaus A. Šukio atsiminimai 
“Du mediniai ir trys geležiniai kry
žiai”; antroji — Šatrijos Raganos apy
saka “Viktutė”. Tai 50-tas Nidos klu
bo leidinys.

JUL. SMETONA “Dirvoje” aptarė 
knygutę “None Dare Call It Treas
on” (Tenedrįsta niekas vadinti tai iš
davimu), kurios iki šiol yra atspaus
ta 1.800.000 egz. Ji pateikia daug do
kumentinės medžiagos apie komunis
tų įtakos augimą Amerikoje,. apie 
augštus valdžios pareigūnus, laikraš
tininkus ir kt. žinomus asmenis bei 
nagrinėja paskutinių didžiųjų įvykių 
raidą ir priežastis. Pr. AL

Okupuotoj Lietuvoj
KOMPOZ. BALIO DVARIONO kon- 

certo smuikui partitūros paprašė Šve
dijos Orebro kamerinio ir simfoninio 
orkestro koncertmeisteris Emilis De- 
kovas. Su B. Dvarionu jis buvo susi
tikęs Bulgarijoje, kur jam lietuvio 
kompozitoriaus muzika padarė gilų 
įspūdį. Jis žada minėtąjį koncertą at
likti Švedijoje dabartinio muzikinio 
sezono metu.

ADOLFAS SPRINDIS parašė pirmą
ją novelių knygą — “Ateina šeštadie
nis”. Būdingas novelės “Varnos trau
kia” senukas žvejys, dar neužmiršęs 
varnų gaudymo ir jų mėselės, nors ta 
jo aistra ir juokina nūdienį jaunimą. 
Recenzento J. Lankučio nuomone, ge
riausios novelės yra “Kopų gėlė” ir 
“Žėglio pasaka”. Pirmojoje vaizduoja
mas jauno žvejo Einio nesudėtingas 
ir paprastas meilės žiedo atsiskleidi
mas, o antrojoj — žvejo dukros Eri
kos pasiaukojimas karo metais gelbs
tint lenką karo belaisvį. V. Kst.

Dokumentinis 
filmas "Tėvynės 

prisiminimai"
Dokumentinis liet, filmas, pa

rodytas spalio 4 d. Toronto Prisi
kėlimo salėje turinio atžvilgiu 
galima suskirstyti į tris dalis. Pir
mąją dalį sudaro Winnipeg© liet, 
gyvenimo vaizdai, parodyti kaip 
atskiras priedas filmo pradžioje 
ir įjungti į patį filmą jo gale. Idė
jinis šių vaizdų tikslas yra suda
ryti filmo įžangą ir pabaigą, paro
dant, kad išeivijos lietuviai jun
giasi su tautiečiais tėvynėje už 
het. idėjos išlaikymą, nors ir skir
tingomis priemonėmis. Gerą ve
damąją minU, deja, gadina filmo 
techniškasis apipavidalinimas. 
Šią dalį reikėtų perfotografuoti.

Antrą filmo dalį sudaro nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo 
vaizdai. Jei pradžioje rodomi ne- 
judomi paveikslai iš jau žinomų 
senų knygų bei vadovėlių nekaip 
nuteikia, tai tolimesnį įspūdį la-
bai pataiso dokumentiniai vaizdai 
iš lietuvių įžengimo Į Vilnių ir 
vienas kitas vaizdas su nepr. Lie
tuvos veikėjais — prez. A. Sme
tona, gen. St. Raštikiu bei keliais 
kitais paskutiniojo režimo minis- 
teriais, neaplenkiant nė gen. Vit
kausko, vėliau išdavusio valstybę 
ir tautą, šiai daliai priklauso ir 
bolševikinio teroro aukų vaizdai, 
prie kurių, deja, nesiderina solis
tės giedojimas. Tautos kankinių 
prisiminimas turėtų būti palydi
mas arba visiška tyla, arba, reli
gine muzika.

Trečią filmo dali sudaro dabar
tinės Lietuvos vaizdai, kurių 
centre — tautinių šokių šventė 
Vilniuje ir lietuvių dalyvavimas 
meno dekadoje Maskvoje. Malo
nu Į šiuos vaizdus žiūrėti, nes jie 
parodo, kad . mūsų tauta tebėra 
gyva ir anoje geležinės uždangos 
pusėje. Deja, ir čia Įspūdi gadina 
filmo technika. Jeigu pačių pa
veikslų blankumo negalima buvo 
išvengti, tai pranešėjo ir muzikos 
garsų nesuderinimą tikrai reiktų 
taisyti. Daugelyje vietų pranešė
jo balso negalima nei suprasti, 
nei girdėti.

Filmas turi gerą idėją, nuošir
džią intenciją ir retų nuotraukų, 
bet techniškoji pusė taisytina. '

A. R.

TODĖL GARBINA, KAD NESKAITO
Kalbant apie Donelaiti, prisimena vienas 

aštrialiežuvio prancūzo Voltaire’o sąmojis. 
“Kodėl visi taip garbina Dantės “Dieviškąją 
Komediją”, — pastatė jis kartą toki klausimą 
ir pats tuoj pat atsakė: “O gi todėl, kad dabar 
niekas jos neskaito”, čia yra nemaža įžval
giai pastebėtos tiesos. Per tuos kelis šimtus 
metų, kurie skyrė Dantę nuo Voltaire’o, o 
dar labiau nuo mūsų šiandie, daug kas ryškiai 
pakito žmonijos kultūros gyvenime. Tiesa, am
žinai išlieka žmonijoje tas pats pakilus žavė
jimasis grožiu, tas pats aistrus laimės ir 
džiaugsmo troškimas, ta pati slogi kančios ir 
mirties baimė, toks pat nuskaidrinantis mei
lės jausmas ar gniuždanti neapykanta, tas pats 
taurus pasiaukojimo ryžtas ir taip pat skau
džiai deginąs keršto siekimas. Visa tai šian
die tebejaučiame panašiai, kaip jautė mūsų 
protėviai prieš kelis šimtus ar net tūkstančius 
metų. Betgi tuo pačiu metu žymiai pakito 
daug pažiūrų pažiūrėlių į gyvenimą, pakito 
žmonių savitarpio santykiai, technika ir ap
skritai išviršinis žmonių gyvenimas, o taip pat 
meninė išraiška ir literatūrinis stilius. Ir taip, 
eilinis literatūros mėgėjas, dabar atsivertęs 
Dantės veikalo puslapius, ras nemaža dalykų 
ar sąvokų neaiškių ar net ir visai nebesupran
tamų. į daugelį ten pavaizduotų situacijų jis 
nebenorės ar net nebesugebės įsijausti. Dan
tės stilius jam irgi atrodys neįprastas ar net 
nuobodus.

KITATAUČIŲ NUOMONĖS APIE 
DONELAITĮ

Panašūs klausimai gali iškilti ir dažnam 

dabartiniam Donelaičio kūrinių skaitytojui. 
Donelaičio vaizduotasis būrų gyvenimas ne
vienam atrodys tolimai svetimas ir neįdomus, 
jo keltosios mintys nebeaktualios, pati jo kū
rinių kalba, pilna nebevartojamų ir dažnam 
gal nesuprantamų svetimybių, keista ir nepa
traukli; pagaliau‘ir pats jo eiliavimas dabar 
toks neįprastas. Ir gali nevienam šmėkštelti 
mintis, kad mūsų literatai ir istorikai perdė
tai iškelia Donelaičio svarbą ir vertę dėl 
šiaipjau suprantamo jų lietuviško patriotiz
mo: juk reikia gi parodyti, kad senojoje, dar 
XVIII amž., lietuvių literatūroje buvo kaikas 
daugiau, kaip paprastos maldaknygės, nesu
dėtingi giesmynai ir kitokie neaugšto literatū
rinio lygio religiniai raštai.

Tokiems, suabejojusiems savaisiais, gali
ma būtų pateikti visą eilę kitataučių nuomo
nių, labai palankių Donelaičiui. Antai jaunas 
rusų kalbininkas A. Aleksandrovas 1886 m. 
Tartu (tada Dorpato) mieste išspausdintoje 
disertacijoje, kurioje nagrinėjo Donelaičio 
kalbą, susižavėjęs jo poezija, šiaip tvirtino: 
“Jei Donelaitis būtų savo kūrinius rašęs vie
na iš kultūrinių kalbų, jis būtų visų pripažin
tas didžiųjų dainių eilėje vienu iš pirmųjų”. 
Žinoma, tas jaunas' kalbininkas nėra koks ne
ginčytinas autoritetas literatūros vertinimo 
klausimuose. Betgi antra vertus, jis, kaip ki
tatautis, nebuvo juk suinteresuotas specialiai 
augštinti lietuvių poetą, ir į jo nuomonę ga
lime žiūrėti kaip į bešališko liudininko pareiš
kimą. Nevienas galės pagalvoti: matyti, Do
nelaičio poezija yra tikrai vertinga, jei ne tik 
savieji, bet ir kitataučiai ją taip iškelia. To

liau savaime kyla klausimas, o kuogi Done
laitis yra toks vertingas?

KURIE RAŠYTOJAI IŠLIEKA 
AMŽIAMS?

Meskim trumpą žvilgsnį Į literatūros isto
riko darbą. Rašytojų yra buvę daug — nevie
nas šimtas, net nevienas tūkstantis. Bet toli 
gražu nevisi jie išlieka ateičiai. Dažnai net ir 
labai pamėgti rašytojai ilgainiui pamirštami 
ir užleidžia literatūros istorijos puslapiuose 
vietą rašytojams, kurie savo laiku nebuvo 
spėję plačiau išgarsėti. Taigi, literatūros isto
rikas daro atranką. Kuriais gi kriterijais jis 
vadovaujasi?

šia proga suminėsime dvi rašytojų grupes: 
novatorius, ar naujovininkus, veržliai bej ieš
kančius naujų kelių, ir epigonus, ar palikuo
nis, tingiai trepsenančius kitų seniau išmin
tais patogiais takais. Literatūros istorikui vi
sų pirma rūpi tie rašytojai, kurie savo kūry
ba buvo davę ką naujo literatūrai; pvz. suge
bėjo ne tik giliai, bet ir naujai pažvelgti i žmo
gų ir iškelti naujas psichologines, filosofines, 
socialines problemas; surado išliekančių sti
listinių naujovių, atsiplėšdami nuo iš' se
niau vyravusio literatūrinio šablono, žinoma, 
anaiptol nevisi naujovių jieškotojai išlieka, 
čia irgi nulemia talentas; be to, sugebėjimas 
Įsijausti ir atspėti naujai besiformuojančios 
literatūrinės gadynės dvasią, žodžiu tariant, 
išlieka tie rašytojai, kuriais ir remiasi visa 
literatūros raida, štai pvz. XIX amž. pabaigo
je mūsų literatūroje gaiviu šviežumu iškilo 
Maironio poezija. Ji ir dabar nėra nustojusi 
savo augštos meno vertės. Bet jei kas šiais 
laikais imtų rašyti grynai maironiškai, vargu 
ar besulauktų didesnio dėmesio, o į literatū
ros istorijos puslapius tai tikrai nepatektų.

DONELAITIS — N^UJOVININKAS 
SAVO METO POEZIJOJ /

Grįžkime prie Donelaičio. Žinoma, lietuvių 
literatūros mastu imant, jis būtų buvęs nova
torius, nežiūrint ką bebūtų rašęs, nes mūsų 
raštija buvo anuo laiku tikrai skurdi. Betgi 

Donelaitį galime priskirti prie novatorių vi
sos Europos XVIII amž. literatūros rėmuose.

Ką gi vaizdavo Donelaitis savo poezijoje? 
O gi pilną sunkių darbų, kieto vargo ir ne
gausių pramogų baudžiauninkų gyvenimą me
tų laikotarpiais besikeičiančios gamtos fone. 
Tiesa, nei kaimo žmogus, nei gamtos vaizdai 
patys savaime nebuvo kokia išskirtinė litera
tūros naujovė. Betgi literatūroje svarbu ne 
tik ir net ne tiek kas joje vaizduojama, o kaip 
vaizduojama, čia ir iškyla Donelaičio reikšmė.

Gamta — viena iš amžinųjų literatūros 
temų. XVIII amž. literatūroje gamtos pamė
gimą' dar sustiprino sodų ar parkų mada. Ne 
tik karaliai ir kunigaikščiai, bet'ir šiapjau 
aristokratai lenktyniaudami rūpinos užveisti 
savo dvaruose puošnius parkus. Iš pradžių 
vyravo prancūzų stilius, kurio žymiausias pa
vyzdys — Versalio parkas, suplanuotas kaip 
taisyklingas bei simetriškas geometrinis brė
žinys. Vėliau atėjo anglų sodo stilius, kuriam 
rūpėjo sudaryti neliestos, vad. “laukinės 
gamtos” Įspūdį, vengiant tiesių alėjų, kvadra
tinių ar kitokios taisyklingos formos aikščių, 
lygiai nukarpytų gyvatvorių ir t.t. Žinoma, 
buvo ir daug maišyto stiliaus parkų. Nestigo 
ir literatūroje tokių parkų aprašymų. Iš jų 
ypač išgarsėjo jau porą metų po Donelaičio 
mirties išspausdintas prancūzo J. Delille vei
kalas “Les jardins” (sodai). Gallantiški kava
lieriai net nepatingėdavo nueiti į nuobodžias 
botanikos profesorių paskaitas, kad paskui sa
lono pašnekesiuose galėtų pamandrauti ma
dingais botanikos terminais. Ypač sustiprino 
gamtos pamėgimą literatūroje garsusis Done
laičio amžininkas Rousseau savo šūkiu “atgal 
į gamtą” ir puikiais Šveicarijos vaizdais savo 
veikale “Naujoji Eloiza”. Buvo taip pat rašy
tojų, apdainavusių, kaip ir Donelaitis, visas 
keturias metų dalis; pvz., anglas J. Thomson, 
kurio veikalas “The Seasons” jau 1745 m. bu
vo išverstas vokiškai ir būtų galėjęs būti pri
einamas Donelaičiui; prancūzas J. F. Saint 
Lambert, ir net lenkė E. Družbacka.

Gamta buvo didelis estetinio pasigrožėji
mo objektas, o taip pat šaltinis bei proga įvai

rioms refleksijoms bei savo jausmų analizei. 
Dažnai tai buvo lyg ir tam tikras atostogau
jančio miestiečio požiūris į gamtą, kurioje jis 
jieškojo dvasinės atgaivos' ir poilsio, štai ži
nomasis idilių autorius vokietis J. H. Voss ra
šė: “Ihr Staedter, sucht ihr Freude, So kommt 
aufs Land hinaus!” (Jūs, miestiečiai, jieškote 
džiaugsmo? Tai išeikite kaiman).

Visai kitokia Donelaičio gamta. Į ją auto
rius žiūri akimis baudžiauninko, spirginančios 
saulės atokaitoje prie javų palinkusio, su ša
kėmis mėšlą lauke bekratancio ar per pažliu
gusį purvą rudens darganoje pono grūdus 
miestan bevežančio. Donelaitis atsisako gam
tos aprašymuose tradicinių švelnių zefyrų ar 
atšiaurių borėjų (tai graikiški pietų ir šiau
rės vėjų vardai), nerasime pas jį ir raudon
skruosčių aurorų (lotyniškas ausros vardas, 
populiarūs tada poezijoje), grakščios antiki
nės nimfos neskardena savo dainomis j*o miš
ku. Jo žmones, kaip ir mus, žiemą gandina 
mūsų krašto šiaurys; mūsiška saulelė atkop
dama budina svietą, lyg rūpestingas gaspado- 
rius įmigusią šeimyną; pavasariais krūmuose 
poniškas sermėgas, anot Donelaičio, panieki
nusi ir paprastai “nei žvirblis būriškas” ap
sirengusi lakštingala “vis dailiaus ir šlovin- 
giaus savo šūkteri šūtką”, kinkyt, paplakt, 
nuvažiuot išbudindama Jurgį. Donelaičio gam
ta šiurkšti, kaip ir jo vaizduojamųjų būrų 
gyvenimas. Betgi tie vaizdai mus stebina savo 
išraiškos stiprumu:

žemė su visais pašaliais įmurusi verkia,, 
Kad mūsų ratai jos išplautą nugarą drasko.

Ant, žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta, 
Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint.

(beje, pasikartojąs garsas “š” vaizdžiai imi
tuoja žvarbaus vėjo pūtimą)

Ant, laukus žiemys jau taip nugandino bardams, 
Kad ir balos ir klampynės pradeda rauktis, 
Ir purvynai ju teškėt ir šliurpt pasiliauja.
Kelias, kad jį mėgina trenkt šokinėdami ratai, 
Nei koks būbnas įtemptas, dėl pašalo trinka 
Taip, kad garsas jo toli galvoj atsiliepia. B.d.
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INDIAN RD. — BLOOR
$4.900 įmokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; moderniš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

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

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

1

Sovietų Sąjungos moterų irklavimo 
pirmenybėse, bendrai surinktais taš
kais, Žalgiris iškovojo III vieta. Lie
tuvaitės iškovojo šias vietas: aštuon- 
vietė — pirmoji, vienvietė (kaunietė 
Šidagytė) penkta; keturvietė — IV, 
porinių dviviečių — IV. Jaunių irkla
vimo rungtynėse Lietuva nugalėjo Gu- 
diją.

Rugby rungtynės tarp Kauno Ban- 
gos ir Leningrado baigėsi 9:3 mūsų 
pergale ir 16’: 16’.

Klaipėdos m. lengvosios atletikos 
pirmenybėse Jefremov (iš Ukrainos 
atvyko gyventi į Lietuvą) iššoko su 
Mažeika po 1.90. m.; Vilčinskas 44,30 
m. numetė diską, o dar vienas kolo
nistas Ilgasov laimėjo 1500 m. ir 
5000 m. bėgimuose.

Kauno Žalgirio rankininkai laimėjo 
prieš Zaporožę 23 : 17 ir atsigriėbimo 
rungtynėse pralaimėjo 15 : 14.

Lietuvos futbolo rungtynių paskuti
nės pasekmės: Šiaulių Elnias — Kau
no Politechnika 2 : 0; Kauno Lima — 
Tauragė 2:0; Vilniaus Elfą — Plun
gė 3:2; Kretingos Minija — Šiaulių

Ivano laiškas iš Amerikos
Ivanas Ivanovas, lankydamasis 

Vašingtone, parašė draugui Vla
dimirui Maskvoje laišką, kuria
me sovietiškai vertina Amerikos 
gyvenimą.

Mielas Vladimirai,
Aš gyvenu JAV sostinėje jau 

dvi savaitės ir esu patenkintas. 
Gyvenu netoli centro ir nueinu 
pėsčias i centrą per 20 min. Kai 
turiu daugiau laiko, imu autobu
są.

' Jie čia neturi požeminio trau
kinio, bet tik autobusus, kurie 
yra labai dideli. Man pasakoja, 
kad čia žmonės važiuoja i darbą 
automobiliais, nes neužtenka au
tobusų. Jų yra nedaug todėl, kad 
nėra kas jais naudotųsi.

Noriu parašyti apie krautuves. 
Didesnėse krautuvėse, kaip mū
sų GUM, jie čia nevartoja pinigų, 
tik tokias korteles ir sako: 
“Charge it”. Tuo atveju žmonės 
perka daugiau, negu kad pajėgia 
ir vėliau turi sunkiai dirbti, kad 
už tas prekes sumokėtų. Parda
vėjai nemėgsta parduoti už gry
nus pinigus, nes dažnai reikia 
duoti grąžą ir jiems nėra laiko 
panages išsikrapštyti.

Gal kada girdėjai apie garsias 
“drug stores” Amerikoje, bet 
turbūt nežinai, kad vieną mačiau, 
kur lange turėjo išsistačiusi ir 
pardavinėjo šautuvus.

Daugelis maisto krautuvių dar 
yra labai senoviškos ir naudoja 
seną sistemą, kur pirkėjas turi 
pasiimti tokį vežimėlį — telejka,

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

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

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

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

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

bangaliukas, prašoma $13.000.
COLLEGE — RUSHOLME RD. $ 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

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

Statybininkas 2 : 3. Pirmauja Kretin
gos Minija, prieš Panevėžio Statybi
ninką ir Vilniaus Elfą. K. B.

SPORTAS VISUR
Lenkijos vyrai Koelne nugalėjo V. 

Vokietijos lengvaatlečius 122:89, o 
vokietės Lodzėje — lenkes 66:62. 
Lenkai laimėjo 15 rungčių iš 20, at
siekdami puikių pasekmių: 100X4— 
39,4 sek.; į augštį Černik 2,16 m.; ru
tulys — Komar 18,85 m.; diskas — 
Piantkovski 59,58 m.. Moterys: 100 m. 
Klobukovska 11,3 sek., pakartotas Eu
ropos rekordas.

Europos moterų krepšinio vardą vėl 
laimėjo Sov. Sąjungos rinktinė, baig
mėje įveikdama Bulgariją 55 : 53. Tre
čios buvo čekės įveikdamos ramunes 
68 : 47.

Naują pasaulio rekordą atsiekė Len
kijos moterys 4 X 100 m. estafetėje, 
nubėgdamos per 44,2 sek. ir Š. Korė
jos atstovė 800 m. nuotolį sukorusi 
per 1 min. 58 sek.

Europos jaunių lengvosios atletikos 
pirmenybes laimėjo Lenkija ir Sov. 
Sąjunga. K. B.

pats išsirinkti norimas prekes ir 
jas tame vežimėlyje vežiotis. Ka
dangi tos krautuvės yra gana di
delės, tai visa tai greitai nuvargi
na. Be to, yra gana sunku suras
ti norimą pirkti produktą. Nėra 
ko paklausti. Kai atrandi vyruką 
baltu švarku ir klausi, tai dažnai 
nė jis nežino ir sako: “Aš čia tik 
šeštadieniais dirbu.” Tikriausiai 
jie visi yra laikomi per savaitę 
darbo stovyklose.

Tos krautuvės yra vadinamos 
“super markets”. Mes jas vadin- 
tumėm sandėliais — sklad. Krau
tuvių vedėjai yra labai gudrūs ir 
jie supranta amerikietes moteris, 
kurių protas nėra labai išsivys
tęs. Visos prekės sudėtos ant len
tynų, nes moteris, atėjusi į krau
tuvę, nežino ko nori, kol nepama
to ant lentynos.

Visa mėsa iš anksto suvyniota 
į popierių. Vienoje pusėje yra 
permatomas popierius, o kitoje 
— storesnis kartonas. Toje pusė
je, kur yra kartonas, visada yra 
kaulas ir taukai, kurių pirkėjai 
nemato.

O tos eilės, eilės! Jų visur pil
na! Didžiausia eilė visada, kai no
ri išeiti iš parduotuvės. Dažnai 
jų susidaro penkios, ar šešios, 
bet vadovybė yra taip sutvarkiu
si, kad kur aš atsistoju, visada 
yra lėčiausia ir ilgiausiai užtrun
ka.

Iki pasimatymo, Vladimirai!
Tavo —

Ivanas Ivanovas

Lietuvių Diena
(Atkelta iš I psi.) 

naudoti savo meninius išteklius. 
Be to, jiedu pasirinko lietuviu 
dvasiai artimus operinius kūri
nius. Publika nepagailėjo katu
čių, ypač pirmą kartą Hamiltone 
pasirodžiusiai viešniai solistei.

Hamiltono Aušros Vartų para
pijos choras, vad. sol. V. Verikai- 
čio, padainavo vien lietuvių kom
pozitorių dainas. Nors choras ne
buvo pilname sąstate, visdėlto ga
na darniai atliko pasirinktus kū
rinius. Dailiai atrodė sceninė cho
risčių apranga. Matyt, choro bu
vo visais atžvilgiais pasidarbuota. 
Jis pajėgė dalyvauti ne tik Kana
dos Lietuvių Dienoje, bet ir Niu
jorko liet, dainų šventėje.

Pasigėrėtini buvo G. Breichma- 
nienės vadovaujami jauni šokė
jai. Jie savo pasirodymą pradėjo 
lyriškąja Sadute ir baigė trankiai
siais šokiais, kaip “Aštuonytis” 
ir “Subatėlė”. Susirinkusiems la
biausiai patiko “Subatėlė”, kai 
susijungė šokėjai, akordeonas ir 
choras. Jungtiniam vienetui di
rigavo V. Verikaitis. Tai sudarė 
įspūdingą koncerto užbaigą. Nau
ja buvo ir tai, kad Lietuvos him
ną giedojo choras ir visi susirin
kusieji — puikiai skambėjo net 
be dirigento. .Užteko tik geros 
pradžios.

Guvios buvo taut, drabužiais 
apsirengusios net 4 pranešėjos: 
I. Grabošaitė, V. Stniutė, U- Ver- 
bickaitė, S. Martinkutė. Jaunasis

A. t A. '
STEPONUI MACKEVIČIUI Lietuvoje mirus, 

jo sūnums Stasiui ir Brunardui bei jų šeimoms 
nuoširdi užuojauta —

M. R. Gertai
V. K. Kalendros
P. A. Kaziliai

Lietuvių studentų žinios
Brangūs bičiuliai ir kaimynai:
Ar jūsų širdyse neramu? Ar jūsų 

mintyse vyksta didžiausios' kovos? Ar 
jums nosis niežti? Ar jūs amžinai au
sis krapštote? Ar jūsų batai jums 
mazolius graužia? Jeigu taip, tai bro
leliai, jūs turite problemų!!! Ateikite 
pas lietuvius studentus, išliekite savo 
problemas ir staiga pasijusite kaip 
nauji žmonės! Čia jūs būsit priimti 
nuoširdžiai, nes mes visi toje pačioje 
padėtyje. Tad greitai bėkite pas lietu
vius studentus; o mes tik šauksime: 
“Laukiam, laukiam, laukiam!”

Pirmas susirinkimas įvyks šį sek
madienį, spalio 18 d., lietuvių studentų 
būstinėje tuoj po paskutinių šv. Mi
šių, apie 12 vai. Susirinkimas yra svar
bus, nes bus pateikiami valdybos pa
ruošti planai tolimesnei veiklai: kvie
čiame visus lietuvius studentus atsi
lankyti ir pateikti savo idėjas. Mūsų 
lietuvių studentų organizaciją sudaro 
ne tik valdyba, bet ir visi Toronto lie
tuviai studentai. Užtat yra labai svar
bu, kad visi domėtųsi ir žinotų, kas 
toje4 organizacijoje vyksta. Taigi, atei
kite visi. Mes tikimės vėl pamatyti vi
sus senus veidus, bet norime sutikti 
ir naujų.

Valdybos adresai ir telefonai:
Audrius Šileika, pirm., 22 Langside 

Ave., Weston, Ont., CH 4-0080.
Henrikas Steponaitis, vicepirm., 187

GRAMERCY SHIPPING 
COMPANY 

įsteigta 1945 m. 
turi VNEŠPOSYLTORG leidimą.

AugŠčiousios kokybės sovietų prekės 
iš S.S.S.R. sandelių. Vidutinės kainos. 
Jokio muito. Greitas pristatymas. 

Gavimas pakvituojamas. 
PILNAI GARANTUOTA.

Autom. VOLGA, liuksusinis $2627.89 
Automobilis MOSKOVICH.
Ekonomiškas automobilis $1626.03 
Vyriškos dviratis V 120 $36.67
Šaldytuvai OKA (125 litrų) $179.66 
Televizijos aparatas RUBIN

(19 lempučių) $287.46 
Kilnojamas namų radiatorius $14.11 

Didelis pasirinkimas PUIKIŲ DOVA
NŲ. Įvairiu rūšių GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI. AUGŠTOS KOKYBĖS

AUDINIAI.
Rašykite arba skambinkite angliškai 
arba lietuviškai ir gausite PILNĄ 

KATALOGĄ.

PINIGAI Į S.S.S.R.

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO (NJ.) LEI
DIMĄ IR APDRAUSTA IKI $20,000 
PILNAI IŠMOKAMA. JOKIŲ AT
SKAITYMŲ. PASIRAŠYTI KVITAI. 
ĮTEIKIAMA PER 2 SAVAITES. NUO 
1946 TIESIOGINIS BANK FOR FOR
EIGN TRADE. MASKVOJE. AGEN
TAS.
Vertė — 9 rubliai už $10.00 
Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75 

per $30.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING 
COMPANY

118 East 28 Street, New York, N.Y. 
MU. 9-0598. Atidaryto 9-5.30.

šeštadieniais 9-1 vai.

GRAMERCY 
SHIPPING INC.

744 Brood Street, Newark, NJ.

akordeonistas G. Prunskis ryškiu 
taktu lydėjo šokius.

Garbės svečiams, programos 
dalyviams ir L. Dienos darbuoto
jams AV par. salėje buvo sureng
ta vakarienė, kurios metu apyl. 
pirm. K. Mikšys visiem padėkojo 
už atliktus darbus. Dalyviai gi 
jam atsidėkojo savo plojimais. 
Taip buvo uždėtas taškas X Liet. 
Dienai, kuri turėjo būti Jaunimo 
Diena. Pastaroji neįvyko, bet jau
nimo įnašas šios L. Dienos pro
gramoje buvo neabejotinai ryš
kus.

JAUNIMO CENTRAS
L. Dienos proga Hamiltone 

daug kas pastebėjo prie AV par. 
šventovės statybai paruoštą skly
pą. Tai būsimo Jaunimo Centro 
pradžia, čia numatoma pastatyti 
pirmiausia didelę salę su apie 
600 vietų, kur galėtų telktis jau
nimo sportinė ir kultūrinė veik
la. Šį sekmadienį, spalio 18 d., 
12 vai., šventinamas kertinis ak
muo, o lapkričio 15 d. jau turįs 
būti stogas — tokia esanti pasi
rašyta sutartis su statybos b-ve. 
Prie AV prigludęs inž. dr. A. 
Kulpavičiaus projektuotas stilin
gas kryžius, o ir pati bažnyčia 
dvelkia nauju jaukumu po per
tvarkymo darbų. Taigi, Hamilto
nas tebėra judrus, pilnas inicia
tyvos, kuri kartais kryžiuojasi, 
nelengvai susiderina, bet galų ga
le randa visiems priimtiną išeitį.

Bvs.

Dunn Avė., Toronto.3, Ont. LE 3-2522.

Saulius Masionis, ižd., 206 Ledbury 
St., Toronto 12, Ont. RU 7-6615.

■ Romas Staškevičius, programų ve
dėjas, 127 Mulock Avė., Toronto, Ont. 
RO 9-4642.

Živilė šlekytė, vidaus reik, sekr., 
34 Gooch Ave., Toronto 9, Ont., 
767-8209.

Aldona Bušinskaitė, užs. reik, sekr., 
508 Glenlake Avė., Toronto 9, Ont. 
767-6135. Balandėlis ir Pelėda

Nauji studentai. Į mokytojų kole
giją šiemet Įstojo: V. Tamulaitytė, D. 
Tąmulionytė, D. Jaškevičiūtė, Č. Stun- 
gurys. Yra ir daugiau naujų studentų, 
bet jų pavardės dar nežinomos. “Tž” 
41 nr. pažymėta, naujų stud, sąraše 
Zinkevičiūtė. Tai klaida; ji yra Ir. Lin
kevičiūtė iš Oakvillės.

Lietuvių Dienoje Hamiltone spalio 
10 d. iš Toronto dalyvavo gausus bū
rys studentų. Ten jie susitiko su Ha
miltono ir kitų miestų studentais šo
kiuose šeštadienio vakare.

Padėka
Nuoširdžiausią padėką noriu išreikšti visiems, kurie prisidėjo prie- 

mano sukaktuvinio parengimo ir dovanos. Nuoširdus ačiū ir už mano 
a.a. tėvelio prisiminimą bei pagerbimą, nes visa, ką dirbau visuome
ninėje srityje, yra tėvų įskiepyta. Jie mane išmokė mylėti Lietuvą ir ją 
gerbti. Už pasakytas kalbas ir linkėjimus nuoširdžiai dėkoju: Lietuvos 
generaliniam konsului dr. J. žmuidzinui ir poniai, dr. M. Anysui, kle
bonui kun. P. Ažubaliui, Tėvui Placidui, OFM, kunigui’ A. Žilinskui, 
KLB Toronto apyl. atstovui Pr. Basčiui, evg. liut. Vilties parapijos pirm. 
B. Buntinui, šaulių Pūtvio kuopos pirm. J. Jankaičiui, skautų ir skaučių 
atstovei O. Gailiūnaitei, Mažosios Liet. Bičiulių atstovui L. Tamošaus
kui, “Moters” red. Iz. Matusevičiūtei, Kanados Lietuvių Tautinės Są
jungos pirm. K. Kalendrai, Pabaltiečių Moterų Tarybos garbės pirm. 
E. Jurkevičienei, Lietuvių Namų ir SLA atstovui J. Strazdui, Lietuvių 
Kredito Koop. “Paramos” pirm/ H. Stepaičiui.

Nuoširdi padėka už taip gražiai surengtas vaišes šeimininkėms: 
J. Adomavičienei, A. Aperavičienei, G. Buntinienei, U. Bleizgienei, M. 
Dambarienei, p. Delkienei, G. Dičpetrienei, p. Jocienei, p. Kybrancie- 
nei, A. Pogoželskienei, A. Ruzgienei, E. Stanaitienei, E. šernienei, Ed. 
Sernienei, N. Šalkauskienei, V. Sližienei, G. Tarvydienei, V. Yčienei, O. 
Yčienei, p. Buntinui, p. Tarvydui. Nuoširdžiai dėkoju J. R. Simanavi
čiui už sklandų kalbų pravedimą ir paminėjimą per radiją, p. Beres- 
nevičienei už gražų, malonų skambinimą. Pagaliau ačiū visiems, ma
ne pagerbusiems, raštu ar žodžiu sveikinusiems ir visiems dalyvavu
siems. ™ « X.Elze Jankute

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
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 $6.000, balansas — 

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

GRENADIER—RONCESVALLES, S22.900 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 metų; 8 dideli kambariai; 2 modernizuotos virtuvės; van
deniu alyva apšildomas; garažui galimybė; naujai dekoruotas.

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

TRIPLEKSAI — TRIPLEKSAI — TRIPLEKSAI:
S42.500 — 18 kambariu, balkonai. įmokėti $10.000.
$37.900 — 17 kambariu. įmokėti $10.000.
$35.500 — 17 kambariu. įmokėti $10.000.
$34.900 — 17 kambariu. Įmokėti $10.000.
$33.000 — 17 kambarių, balkonai. Įmokėti $10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

SUSIRINKIMAI: sekmadieni, spalio 
18 d.: jaunučių ir jaunesniųjų moks
leivių berniukų — 4 vai. p.p. L. Vai
kų Namuose; vyr. moksleivių berniukų 
ir mergaičių bendras susirinkimas — 
6 v.v., Prisikėlimo muz. studijoje; 
sendraugių — 3.30 v. p.p. Prisikėlimo 
muzikos studijoje.

Visi ateitininkų tėveliai yra prašomi 
sekti ateitininkų žinias ir priminti vai
kams apie vykstančius susirinkimus. 
Susirinkimai paprastai neužtrunka il
giau kaip pusantros valandos. Arti
miausioje ateityje numatomas sušaukti 
tėvų susirinkimas, kur bus aptarta 
susirinkimų laikas ir kiti jaunimo rei
kalai. Organizacija juk yra tėvų pa
galbininkė, todėl tėvams turėtų rū
pėti jos reikalai lygiai tiek pat, kiek 
ir būrelių globėjams.

Daugelis jaunimo dar nėra įsijungę 
j jokias jaunimo organizacijas. Vai
kai, nesijungią į lietuvišką grupę, įsi
jungs gatvėn. Priklausymas betkokiai 
grupei yra natūralus dalykas. Tėvai 
prašomi pagalvoti ir paraginti vaikus 
į lietuviškas organizacijas dar iš ma
žens, bet' nelaukti, kol berniukas ar 
mergaitė sulauks 12 m. amžiaus. Atei
tininkai šiuo metu yra pritaikę savo 
programas visokio amžiaus jaunimui. 
Tėvai, ar vaikai, nori informacijų apie 
atskirus ateitininkų būrelius, prašomi 
kreiptis į V. Kolyčių, tel. 534-5586.

Lietuvių skautų 
veikla

LSS S-gos VS įsakymu Šatrijos tun
to tuntininke patvirtinta ps. S. Zub- 
rickaitė. Visais tuntą liečiančiais rei
kalais skambinti HU 3-8106. Tunto ad
jutante — v.sk. L. Gvildienė.

Toronto skautų-čių vadovai-vės Ro
muvoje užbaigė pačius svarbiuosius 
darbus paruošdami stovyklavietę žie
mai ir kartu atšventė, pagal tradici
ją, Padėkos Dieną iškilmingais pie
tumis.

Rambyno tunto j. skautai, baigdami 
plaukiojimo sezoną Romuvoj, džiau
gėsi smagia iškyla ir dėkojo visiems, 
kas kiek\prie stovyklos įgijimo prisi
dėjo.

Džiamborės fondo įgaliotinis Kana
dai f ii. inž. V. Stukas yra gavęs fon
do gražiai išleistus sk. albumus. Kiek
vienam skautui būtų pravartu jį įsi
gyti nusiunčiant $6.50, kurie bus įskai
tyti į fondo aukas. Rašyti: V. Stukas, 
119 Cosbell Avė., Toronto. Tel. ME 
3-0513.

Bazarui fantų vajus tebeina. Kiek
vieno rinkėjo pareiga surinktus fan
tus jau spalio 22 d. pristatyti tėvų rė
mėjų kom. pirmininkui.

Skautininkių sueiga įvyko spalio 2 
d. Oficialioj daly S. Zubrickaitė davė 
paskautininkės įžodį. Grįžusios iš se
serijos vadovių suvažiavimo padarė 
pranešimus.

Rambyno tunto sueigoj rugsėjo 30 
d. aptartos darbo gairės ir pasiryžta 
kreipti daugiau dėmesio į skautiškai 
idėjinį jaunuolių ugdymą. Į tunto 
veiklą įsijungė vyr. s.s. Kairys, vyr. s. 
Č. Senkevičius, V. Empakeris. Tunt. 
s. K. Batūra kviečia į pagalbą ir kitus. 
Rugs. 31 d. Rambyno tunto skautų 
vienetas dalyvavo “United Appeal” 
atidarymo iškilmėje prie City Hali. 
Naujų veiklos metų proga tunt. K. 
Batūra kviečia tėvus, kurie galvoja 
įjungti savo vaikučius į skautus, tai 
padaryti dabar, kad neapsunkintų va
dovų darbo. Skautų tėvai maloniai 
prašomi laiku sumokėti nario mokes
tį, nes jis sudaro piniginį veiklos pa
grindą.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
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, poilsio 
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.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A. t A.
KLEMENSUI DARGIUI mirus,

jo žmonai p. T. Dargienei, dukterims Aldonai ir 
Valentinai, sūnui Vytautui ir jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

. O. ir J. Gustainiai

A. t A.
KLEMENSUI DARGIUI mirus, 

dukrą Valę Balsienę ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

A. V. Šarūnai
D. S. Rukšai

Padėka
Už taip netikėtą ir malonią staigmeną, padarytą mūsų namuose, 

esame dėkingi rengėjams A. P. Grigams, J. I. Ignatavičiams, prisidė- 
jusiems giminėms ir draugams: I. J. Smolskiams, I. G. Smolskiams, 
L. A. Smolskiams, N. J. Adomavičiams, B. S. Vaitiekūnams, p. Sos- 
takams, p. Tomašiūnąms, p. Didžbaliams, p. Guoboms, p. Revams, 
p. Bukšaičiams, p. Balaišiams, p. Navickams, p. Vilutienei, p. Jan
kauskienei, p. Žebrauskui, p. Kalyčiui, p. žolpiui.

Dėkojame už vertingas dovanas, kurios liks mūsų širdyse am
žinai. ‘

Irena Alfonsas Ramanauskai
.J -

A.A. KLEMENSUI DARGIUI mirus, g
jo žmoną p. T. Dargienę, vytietes — Aldoną Byszkiewicz. ?

Valytę Balsienę ir klubo rėmėją dr. Vytautą Dargi ; 
liūdesio valandoje užjaučia — ;

Toronto L. S. Klubas “Vytis” y

Netikėtai mirus A.A. ANTANINAI JONYNIENEI, 
giliausią užuojautą reiškiame

jos vyrui Antanui, dukrai ir sūneliui —

Boleslovas ir Algirdas Jonynai 
Vytalija ir Petras Narkevičiai

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

QUEBEC — DUNDAS — $1.000 
įmokėti, 6 did kamb., 2 virt, aly
va apšildymas, garažas, vienas 
mortgičius balansui. Prašoma 
kaina $10.500.

DURIE — ANNETTE — $3.000 
įmokėti, atskiras plytų namas, 10 
kamb., mod. virtuvė, 3 pilnai 
įrengtos prausyklos, nauja kros
nis, įrengtas poilsio kamb., 4 au
tomobiliams garažas.

LANSDOWNE — QUEEN —
$3.000 įmokėti, atskiras plytinis 
namas, 8 išdekoruoti kamb., 2 
modern, virt., nauja krosnis ir 
vamzdžių įrengimai, gerai ištin
kuotas, įvažiavimas. Vienas mort
gičius balansui.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, 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

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.

TRIPLEKSAS — 14 kambarių, 
$8.000 įmokėti, 2 — 5 kambarių 
butai, 1 — 4 kambariai, karštu 
vandeniu apšildymas, dvigubas 
garažas, viskas išnuomota, vienas 
mortgičius balansui, vakarinėje 
miesto dalyje.

* BLOOR — DELAWARE — $3.000 
įmokėti, plytinis 8 kamb. namas, 
2 virt., nauja krosnis, garažas, 

* lūšiai metų mortgičius balansui, 
VIENAAUGSTTS — BUNGALOW, 

SWANSEA, $4.000 įmokėti, at
skiras namas, mod. virtuvė, 4 di
deli kambariai, nauja krosnis, 
privatus įvažiavimas, garažas. 1 
morgitčius balansui. Prašoma 
kaina $10.000.
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BŪKITE APSIDRAUDĘ! Kai jūs sulaukėte savo 19-to gimtadienio, jūs nebe
sate ilgiau draudžiamas kartu su savo tėvais. Tada užsiregistruokite atskirai 
laike trisdešimt dienų, kad turėtumėte apdraudę. Pareiškimų formą gaukite 
ligoninėje, banke ar draudimo kompanijos raštinėje.
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Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvę

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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 — 

4/2% -5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 6Vi %.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

apdroudą.

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7 
Antr. 10 - 1.30
Tree, uždarytas
Ketv. 10 - 1.30 ir 4.30-7 
Pen k t. 10-1.30 ir 4.30-8 
Šešt. 9-12
Sekm. 9.30 - 1

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

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

Bill ar Frank, kvalifikuoti mechanikai su malonumu tai atliks.| 
Paskambinkite ar užvažiuokite i 
BLOOR AUTORITE GARAGE eXT* »ui“os

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

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

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

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 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 

, nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

^(PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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

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

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

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

PRIMINIMAI 
apie Ontario ligoninių apdraudę

Gimtadienis?

ONTARIO

SKAITYTOJAI PASISAKO

BŪKITE APSIDRAUDĘ! Šeimos įnašas turi padengti vyro, žmo
nos ir mažamečių vaikų draudimą. Nurodykite savo grupę 
ARBA, jei mokate premiją tiesiogiai, praneškite draudimo 
komisijai.

VISUOMET LAIKYKITE SAVO LIGONINĖS APDRAUDOS 
PAŽYMĖJIMĄ PAS SAVE.

KEISITE DARBĄ?
BŪKITE APSIDRAUDEI Rūpestingai sekite instrukcijas antroje 
puseje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią jūsų darbda
vys yra įpareigotas jums atiduoti.

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION 
2195 YONGE STREET, TORONTO 7, ONTARIO

KODĖL NESISEKA MŪSŲ 
MOKSLEIVIAMS IR STUDENTAMS?

Visi susirūpino, kai praėjusį pava
sarį mūsų moksleivių ir studentų 
mokslo lygis krito — daugelis neiš
laikė egzaminų. Iš liet, abiturientų 
XIII skyriuje liko apie 30%, daugiau
sia berniukų. Aplamai Ontario prov. 
krito 25%. Toronto un-to studentų kri
to apie 10%.

Yra studentų, kurie lanko dvi mo
kyklas iš karto, aktyviai dalyvauja 
studentų veikloj ir šiaip meniniam 
veikime, sporte ir visad pereina iš 
kurso į kursą su gerais pažymiais. Gal 
didžiausia nesėkmės priežastis — ne
pakankamai rimtas studijavimas. 
Mokslas reikalauja įtempto ir meto
diško darbo.

Apibendrinant nesėkmės priežastis, 
galima suminėti šias: 1. Stoka pla
ningo mokymosi ir atidėliojimas pas
kutinėm savaitėm.

2. Dalis perdaug laiko išeikvoja 
sportui, televizijai, pramogoms, išgė
rimams.

3. Maža kontrolė iš tėvų pusės 
mokslo eigoje. Retai kas iš tėvų tik
rina egzaminų rezultatus ir pasirūpi
na, kad mokslo lygis būtų pakeltas.

4. Tėvai neištiria vaikų, ar jie tin
ka augštajam mokslui ir kuriai specia
lybei.

5. Dalis tėvų verčia savo vaikus stu
dijuoti specialybę, kuri jiem nepa
tinka.

Lietuviai tėvai savo vaikus daugu
moj siunčia į senas profesijas — gy
dytojus, inžinierius, mokytojus ir pan. 
Tuo tarpu dabar yra labai daug geru 
specialybių, kur priimamas ir su men
kesniais gabumais jaunimas. Tai viso
kios techniškos specialybės: laborato
rijose, universitetuose, prie naujų 
skaičiavimo mašinų, apdraudų srityje, 
buhalterijos mokyklos, prie geologijos

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

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.
TELFONAS LE 34908

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais. 

darbų, matininkų, miškininkų ir daug 
kitų, kur užtenka 12 skyrių ir viduti
niškų pažymių.

Toronto un-te ir kitose mokyklose 
trūksta.vietų, ir yra daroma labai di
delė atranka. Todėl labai sunku išsi
laikyti vidutiniams ir kartais net ge
riems studentams. Sakysime, š.m. į 
odontologijos kursą priimta 28 su BA 
laipsniais, keli europiečiai dantistai, 
o likusieji yra baigę 1 metų kursą hu
manitariniuose fakultetuose su vidur
kiu 72-75 ir daugiau. Iš viso priimta 
128 į I-mą kursą. Paruošiamasis kur
sas jau panaikintas. Tad noroms neno- 
roms reikia vykti iš Toronto kur leng
viau studijuoti. Dažnai un-tuose ir vi
dutinių gabumų studentai savo darbš
tumu pasiekia net profesūros.

Jonas Karka

Margos įvairybės
• Sokratas, eidamas per tur

gų, kur buvo išstatyta pardavi
mui daugybė prekių, pastebėjo:

— Kiek daug yra dalyku man 
visiškai nereikalingu!

• Dabartinis JAV prezidentas, 
pagal tradiciją, yra vadinamas 
“Mr. President”. Tačiau kai pre
zidentu buvo išrinktas George 
Washington, tai kongresas ilgo
kai diskutavo, kokį titulą suteik
ti. Vieni siūlė “His Highness”, 
kiti — “His Excelency, Protector 
of Liberty” ir pan. James Madi
son užsispyrimu parinktas kuklus 
titulas “Mr. President”.

• Sen. H. Humphrey, kandida
tas į-JAV viceprezidentus, Čika
goje pareiškė, jog tas, kas pažada 
išlaisvinti kurią nors rytų Euro
pos valstybę, esąs “politinis šar
latanas”. .. Parinko Pr. Al.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis elektra varymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

A MFA RAD|O & TV

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

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

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

(Atkelta iš 3 psl.) 
istered in the language of the 
people... If the pastor of any 
National Parish feels that the 
need of his people will be better 
served by the use of a language 
other than English, I hereby give 
him permission to use such a 
language in the administration 
of the Sacraments ant the Sacra- 
mentals.” Lietuviai kunigai jau
čia, galvoja ir veikia su Bažnyčia 
sielų išganymui.

— Kaip laikosi JAV katalikų 
organizacijos? Ar jų veikla tebė
ra tokia pat gyva kaip ir seniau?

— Lietuviškosios organizacijos 
JAV nebėra taip veiklios kaip 
praeityje. Naujai atvykusieji ne
įsijungė į gyvuojančias draugijas, 
bet kūrė naujas. Daug vietinių 
parapinių draugijų yra jau susi- 
likvidavę. Dauguma centrinių or
ganizacijų skyrių vegetuoja/Su
sirinkimai negausūs. Kaltinama 
televizija, radijas, automobiliai ir 
t.t. Gal daugiausia gyvumo paro
do bažnytinės draugijos, kaip Sv. 
Vardo, sodalicijos ir Lietuvos vy
čiai. šių sąskrydžiai gausūs. Atei
tininkai ir skautai gyvai reiškiasi.

— Esate išleidę daug lietuviš
kų knygų. Kiek kapitalo esate 
joms sutelkęs ir ar jos pasiekė 
daug lietuvių? Kurios rūšies kny
gos buvo daugiausia perkamos?

Niekada nebandžiau suskai
čiuoti, kiek pinigų esu išleidęs 
knygų leidimui. Gal koks nors 
nuošimtis išlaidų ir grįžo. Iš ke
lių dešimčių tūkstančių tiražo, 
manau, gerokas kiekis jų pasiekė 
lietuvius. Mano leidžiamos kny
gos daugiausia buvo religinio tu
rinio. Jas sunkiausia išplatinti. 
Dvi laidos išėjo knygų: “Didysis 
Ramybės šaltinis”, “Ramybės šal
tinis”, “Pranašystės apie pasaulio 
pabaigą” ir “Vai lėkite dainos”.

Lietuviams reikėtų daugiau dė
mesio kreipti į lietuviškų knygų 
platinimą. Maža dalis lietuvių jas 
teskaito. Ar ne liūdnas reiškinys?

— Monsinjore, jau senokai esa
te susidomėjęs liet, kultūrinių 
objektų rinkimu. Jau daug kas 
girdėjo apie Jūsų ALKĄ. Kaip ir 
kodėl ji atsirado, kas ten surink
ta?

— Kaip ir kodėl atsirado AL 
KA, ilga istorija. I D. karo audrų 
išrautas iš tėvų žemės ir atblokš^ 
tas į JAV ryžausi pasilikti ištiki
mu Dievo tarnybai ir stiprinti bei 
ugdyti liet, tautinę kultūrą, ša
lia savo pašaukimo kunigo parei
goms pasirinkau gal man prieina
miausią ir mėgiamiausią užsiėmi
mą (hobby) pasitarnauti mokslui 
renkant kultūrinius objektus. 
Kiek jėgos ir aplinkybės leido, 
rinkau daugiausia lietuvišką me
džiagą spaudinių formoje. Dau
giau kaip per 40 metų jos prisi
rinko apsčiai. Dabar ji yra su
krauta Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų vienuolyno sodybo
je, atskirame name, Putnam, 
Conn. Prieinama visiems, nors 
dar nėra sutvarkyta kaip rei
kiant; dar teks skirti daug laiko 
ir lėšų.

— Ar nemanote, kad Š. Ame
rikoj reikėtų organizuoti plataus 
masto lietuvių kultūros muzėjų?

— Kad būtų garbinga lietu
viams Amerikoje turėti Kultūros 
Muzėjų, tiksliau sakant, skyrius 
prie didžiųjų muzėjų Vašingtone 
ar Čikagoj^ aš nei kiek neabejoju. 
Ir tai būtų galima lengvai pada
ryti, jei mes, lietuviai, būtumėm 
vieningi. Juk Amerika turtinga. 
Tokią instituciją gal dar galima 
būtų įsteigti Tėvų marijonų, Tė
vų jėzuitų arba Tėvų pranciško
nų centrinėse vietovėse. Pasta
tams ir muzėjinės medžiagos įsi
gijimui, sutvarkymui bei išlaiky
mui reikia bent kelių milijonų 
dolerių. Lietuvių milijonierių 
gal ir turime, bet ar jie jaus rei-

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI- 
MO MASINAS 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 

kalą tokią instituciją kurti, finan
siškai remti ir ją išlaikyti? Labai 
abejoju. Dabartiniu laiku tokį 
muzėjų kurti išmaldomis būtų 
daugiau negu neprotinga.

— Kaip Jums atrodo, ar lietu
viai laisvajame pasaulyje pakan
kamai atlieka savo misiją Lietu
vos laisvinime?

— Reikia džiaugtis ir dėkoti 
tiems, kurie sielojasi ir veikia 
kiek išmano ir pajėgia. Ir šie ga
lėtų daugiau padaryti, jeigu jų 
oponentai nestotų ant stabdžių. 
Apatija ir susiskaldymas į prie
šingas sroves kenkia bendrai 
Lietuvos laisvinimo akcijai. Sto
ka pinigų propagandai, svetimose 
kalbose leidiniams, susisieki
mams ect. irgi trukdo stelbimą 
Lietuvos priešų. Manau, kad esa
mose sąlygose' padaroma labai 
daug.

Jeigu...
Kažkuris filosofas pareiškė:
— Kiek daug žmonių pasidary

tų nebyliais, jeigu jiems būtų už
drausta gerai kalbėti apie save, o 
blogai —apie kitus!...

Pajieškojimai
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.

Šitas simbolis reiškia:
esame ONTARIO INSURANCE AGENTS’ Association nariai; 
atlikome griežtus patikrinimus draudimų teorijoje;
laikomės nustatytos etikos.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namą CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6J0 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietą.
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 —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

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

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

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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,

ŠYPSENOS
Reikalingi informacijos

Gerokai po vidurnakčio, staiga 
prie durų pasigirsta skambutis. 
Ponia Jurgaitienė atidaro duris, 
prie kurių stovi keturi įkaušę vy
riškiai.

— Atsiprašau ... hup! Ar tai 
ponia Jurgaitienė?

— Ko jūs norite iš manęs?
Svyruodamas ant kojų, vienas 

jų ima aiškinti:
Vienas iš mūsų yra jūsų vyras, 

hup... bet mes nežinome ku
ris! ...

Skirtumai
Moterys ir vyrai daug ką daro 

priešingai. Vyras degtuką brau
kia į save, moteris — nuo savęs. 
Vyras rengiasi kaip kiti vyrai, 
moterys — stengiasi apsirengti 
skirtingai nuo kitų moterų. Vy
ras moterį bara už tai, ką ji pada
rė, gi moterys vyrus — už tai, ko 
nepadarė...

Kad nereikėtu meluoti...
Niujorke turinčios didelį pasi

sekimą dvi karčiamos, kurių vie
na vadinasi “Editorial Office”, o 
antroji — “Office”. Laikraštinin
kai ir dirbantieji įstaigų raštinė
se, vėlai sugrįžę į namus, ramia 
sąžine gali pasakyti: “Turėjau il
giau pabuvoti redakcijoje” arba 
“Užtrukau ilgiau raštinėje...”

Parinko Pr. Al.

PRANO BARAUSKO

RO 6-0811 arba RO 6-0832
Commissioner For Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
D R. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

24 vai. pat. RO 94612 
Darbo vai. RO 94131 
Namų RO 6-7132
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M MONTREAL
-

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Praėjusį savaitgalį Spring- 

hurste, G. Ganytojo stovyklavie
tėje, buvo atlikti įvairūs pasiruo
šimai žiemai. Ta proga sekmadie
nį 11 vai. buvo atlaikytos pa
maldos.

— Šis sekmadienis yra misijų 
sekmadienis: bus suernkami pra
eitą sekmadienį išdalintieji voke
liai su misijų aukomis.

— šį sekmadienį po 9.30 vai. 
pamaldų registruojami vaikai, 
lanką viešąsias mokyklas tikybos 
pamokoms, o po 11 vai. pamaldų 
—. besirengią pirmajai Komu
nijai.

— šeštadienį, po liet, mokyk
los pamokų, įvyks altoriaus ber
niukų repeticija. Kurie dar nėra 
užsiregistravę,, galės tai padary
ti repeticijos metu.

— Šį penktadienį, 7.30 v.v., 
bažnyčioje kalbamas Rožinis.

— Šią savaitę paskutinį kartą 
prieš žiemą liejami paminklams 
pamatai. Kas numato dar iki Vi
sų šventųjų statytis antkapius lie
tuvių kapinėse, prašomi pranešti 
klebonijoje.

— Šią savaitę lankoma: Mimi- 
co, Long Branch ir Cooksville ra
jonuose gyveną parapijiečiai.

— Gyvojo Rožinio narių susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį po 
9.30 vai. pamaldų.

— Praeitą sekmadienį 9.30 vai. 
dialoginėse Mišiose jaunimas gra
žiai atsakinėjo ir giedojo pirmuo
se bažnyčios suoluose, šis papro
tys bus tęsiamas ir toliau.

— Pakrikštyta: Patricija Mar
garita Pošius ir Edmundas Al
bertas Michael Bičiūnas.

—- T. Ged. Kijauskas, SJ, pra
ėjusį sekmadienį per visas Mišias 
sakė pamokslus ir atlaikė 11 vai. 
pamaldas. Nuoširdžiai dėkojame 
už talką.

LK Kūrėjų - Savanorių S-gos 
Toronto skyrius mini 10 metų su
kaktį. Ta proga jis rengia šį šeš
tadienį, spalio 17 d., 8 v.v., šv. 
Jono Kr. parapijos salėje linksmą 
pobūvį su trumpa programa, mu
zika, šokiais ir užkandžiais; kvie
čia Toronto lietuvius gausiai da
lyvauti. Jei liktų pelno, jis bus 
panaudotas šelpti savanoriams, 
ypač Vokietijoje, kur jie apgy
vendinti prieglaudose, ligoninė
se arba gydomi ligoninėse.

Liucija Barkauskaitė šoko su 
Leningrado Kirov baleto grupe 
O’Keefe Centre. Iš kelių šimtų 
pažangių klasikinio baleto moki
nių buvo ji išrinkta ir drauge su 
kitom 10 mergaičių šoko paukš
čio rolę ir Etiopijos šokį “Cinde
rella" pastatyme.

T. Klovos darže, kaip praneša 
pats savininkas, klevai šiemet už
augo net 7 pėdas.

Margaret Campbell, Q.C., pra
neša būsianti kandidate į Toron
to miesto kontrolierių komitetą 
gruodžio 7 d. rinkimuose.

Padėka
Užgesus žiburiams, nutilus mums 

suruoštai 15 vedybinio gyvenimo me
tų sukakties puotai, giliai dėkingi esa
me gerb. kun. klebonui P. Ažubaliui 
prieš penkiolika metų palaiminusiam 
mūsų ryžta ir dabar savo atsilankymu 
ir sveikinimu pagerbusiam mūsų su
kaktį. Mielam Jeronimui, sveikinusiam 
mus giminių vardu, ir mūsų brangiai 
dukrytei, taip kantriai ir gerai išlai
kiusiai jai patikėtą paslaptį.

Nuoširdžiai dėkojam mieliems orga
nizatoriams ir rengėjams p.p. T. V. 
Kobelskiams, M. A. štuikiams, M. A. 
Adomavičiams, E. J. Bukšaičiams, C. 
A. Venskams, A. S. Kavaliauskams, 
M. M. Galinaičiams.

Gyvenant atominio amžiaus pasau
ly, kur tikrai taip maža širdies ir žmo
niškumo, dargi toli nuo savo tėvynės 
ir artimųjų, malonu išgyventi ta jau
kų, žodžiais nenusakomą jausmą, ka
da pamatai tokį gausų būrį savo mielų 

' bičiulių mums suruoštame pagerbime. 
Tada pasijunti esąs nevienas ir žinai, 
kad džįaugsmo ir skausmo valandoj 
jie bus su tavim. Ačiū Jums bran
gieji!

Dar kartą dėkojame visoms ir vi
siems, surengusiems mums šitą “staig
meną”, dalyvavusiems giminėms ir bi
čiuliams iš toli ir arti, prisidėjusiems 
prie baliaus parengimo ir brangių do
vanų, sveikinusiems žodžiu ir raštu. 
To mes niekad nepamiršim.

Dėkingi Jūsų
Bronė ir Jonas Maziliauskai

Prisikėlimo par. žinios
— šį šeštad., spalio 17 d., 8 v. 

r., Pr. Ę. Lackų užprašytos Mi
šios už a.a. M. Pranckevičienę; 
9 v.r. — Sungailų šeimos bičiulių 
užprašytos Mišios už a.a. A. Ur
bienę.

— Šį sekm., 10 v.r.,-—V. Dran
ginienės užprašytos Mišios už a.a. 
A. Vaičienę.

— Bažnyčioje Rožinis šiokia
dieniais kalbamas rytais po 8 v. 
Mišių ir sekm. — po Mišių 9 v.

— Šį sekm. per visas Mišias 
bus speciali vyskupijos įsakyta 
rinkliava misijoms.

— Parapijos biblioteka veiks 
įprasta tvarka — po 10 ir 11 
vai. Mišių.

— Jaunimo šokiai — kas sek
madienį 7.30 v.v. muz. studijoje. 
Visą lietuviškąjį jaunimą kvie
čiame gausiai dalyvauti.

— Par. choro bendra repetici
ja — šį ketvirtad., 7.30 v.v., mu
zikos studijoje. Nuoširdžiai svei
kiname naują choro seniūniją: 
vyr. seniūną K. Žulį ir jo pavad. 
L. Baziliauską, sopr. seniūnę O. 
Krasauskienę, altų — A. Vilimie
nę, tenorų — V.' Janulevičių ir 
bosų — J. Danaitį. Linkime sėk
mės!

— Jaunimo choro repeticija — 
šį penktadienį, 6.30 v.v., muzikos 
studijoje.

— Naujųjų par. jaunimo choro 
narių mamytės prašome aprūpin
ti choristus choro uniformomis; 
kreiptis į G. Dubininkienę, LE 
2-9235. Pageidautume, kad per 
lapkr. 22 d. pasirodymą visi cho
ristai būtų uniformuoti.

— Viešųjų mokyklų 7-to ir 8-to 
skyrių mokiniams katechetijnės 
pamokos — kas antrad., 4.30 v. 
p.p., pas seseles. Pamokos prasi
deda šį antradienį. Viešųjų mo
kyklų 5-to ir 6-to 'sk. — kas tre
čiad.,* 4.30 v. p.p., pas seseles; 
pamokos prasideda šį trečiad. Ki
ti vaikai, kurie ruošis pirmai Ko
munijai ar jau priėmę Komuniją 
lanko viešųjų mokyklų nuo pir
mo iki ,4-to imtinai skyrius, pa
mokas turės kas sekmad. po 10 
v. Mišių pas seseles; pamokos 
prasideda šį sekm.; spalio 18 d. 
Vaikai, kurie pavasarį priims Su
tvirtinimo- sakramentą ir dabar 
lanko kanadiečių kataliki§kas(!) 
mokyklas, čia išskaičiuotose pa
mokose neturi pareigos dalyvau
ti; jos bus vėliau.

— Viešąsias gimnazijas lan
kantiems moksleiviams religijos 
pamokos prasidės šį sekm., spa
lio 18 d., po 10 v. Mišių aktorių 
kambariuose, salėje po scena. Pa
mokos bus kas sekmadienį. Lau
kiame gausaus lankymosi!

— Ateinančią savaitę lankomi 
parapijiečiai Rexdale ir Westo- 
ne; mieste: Dufferin. Margueret- 
ta, St. Clarens ir Lansdowne.

— Parapijos namų statybai vėl 
atėjo aukų ir čia už jas nuošir
džiai dėkojame: 8100 — M. S. 
Petrulis, A. M. Štuikys: $50 — 
E. I. Punkris; $10 — Račkaus
kas J. E.

— Susituokė: A. Sysak su D. 
Simonaityte; B. W. Harper su A. 
N. Rutkauskaite. Nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime laimingo 
gyvenimo!

— Pakrikštyta: Jono ir Jad
vygos Gaigalų sūnus Orlandas 
Kęstutis Antanas; Prano ir Pauli
nos Tarvydų dukrelė Teresė; Pra
no ir Aldonos Skrupskų sūnus 
Bruno Antanas. Tėvelius sveiki
name, o vaikučiams linkime Die
vo malonių!

Kun. L. Kemėšis, klebonaująs 
Webwood kanadiečių parapijoj, 
Ontario prov., atostogų proga 
lankėsi Toronte ir išvyko porai 
savaičių į Niujorką pas savo gi
mines.

L. Racevičius su ponia, išgyve
nę Kalifornijoj virš 3 metų, grįžo 
atgal į Torontą, kur yra anksčiau 
gyvenę eilę metų. Jis yra dalyva
vęs Toronto taut, šokių grupėje 
ir oktete.

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

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

Š| ŠEŠTADIENĮ, spalio 17 d.,
Šv. Jono Kr. parapijos salėje 
Toronto kūrėjų - savanorių

SUKAKTUVINIS BALIUS
-minėjimas

PROGRAMOJE: 1. Trumpas žodis 10 metų sukakties proga
2. VAKARAS — BALIUS su orkestru, šokiais, bufetu, loterija ir kt. 

Pradžia — 7.30 vai. vakaro. Įėjimas — $1.00.
PAREMKIME SAVO ATSILANKYMU SAVO INVALIDUS SAVANORIUS VOKIETIJOJE!

Skyriaus valdyba

Maloniai kviečiame visus atsilankyti i,

MADŲ PARODA
/

š.m. spalio 18 d., 5 vai, p.p., Prisikėlimo parapijos salėje.
J

-Parodai Vadovauja kanadiečių bendrovė "Knight Productions". Modeliuoja 
geriausi Toronto modeliai. Įėjimas tik $1, studentams — 25 et. Pelnas — 
K. L. Katalikių Moterų Dr-jos Prisikėlimo par. skyriaus karitotyvinei veiklai. 
Po parodos vaišės. Laukiame! Rengėjos—KLKM Dr-jos Prisikėlimo par. sk.

SLA Toronto kuopos 
trisdešimties metų veiklai paminėti

KONCERTAS 
BALIUS

šeštadienį, spalio 24 d., 7 vai. vak., 
Prisikėlimo parapijos salėje.
PROGRAMA ATLIKS: SOL. N. BRAZIULIENĖ IR BALETO ŠOKĖJOS 
R. ir M. JOKUBAITYTĖS IŠ KLEVELANDO. AKOMPONUOS MUZ. D. 
SKRINSKAITĖ. ŠOKIAMS GROS V. BABECKO ORKESTRAS. BUFETAS, 
LOTERIJA IR VERTINGA ĮĖJIMO DOVANA.

VISUS KVIEČIA — SLA 236 TORONTO KUOPA

Muz. St. Gailevičiui pagerbti 
vakaras jo 60 m. amžiaus ir 35 m. 
muzikinės veiklos sukaktuvių 
proga įvyksta lapkričio 14 d. Pri
sikėlimo salėje. Kviečiami visi 
įsigyti kvietimus iš anksto para
pijų spaudos kioskuose, “Dainos” 
krautuvėje, 111 Roncesvalles 
Avė., pas O. Indrelienę, tel. HU 
5-2357, pas A. Jokūbaitį, tel. RU 
7-6082. Bus vaišės, meninė dalis 
ir visų torontiškių lietuviškos 
muzikos mylėtojų susitikimas.

Rengėjų komitetas
VI. Pūtvio šaulių kuopos labai 

svarbus susirinkimas šaukiamas 
spalio 18 d.,- sekmadienį, 4 vai. 
p.p, salėje virš “T..Ž.” redakci
jos. Visus narius ir kandidatus 
prašome dalyvauti. Valdyba
IŠNUOMOJAMAS butas iš 2 kambarių 
ir virtuvės: yra vasarinė virtuvė (sum
mer kitchen). Gali būti šeima su vai
kais. 8 Ross St., 921-3574.

Vyksta i Floridą lapkričio 2 d. Galė
tų nuvežti vieną ar du asmenius Į 
Miami. Tel. EM 4-0738, Jasutis.

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

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis: 

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap» 
traukiami seni PIGIA KAINA, 
P. LUBYS. Telet WA 2-7981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas tartas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montreal), Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Šudburi ir kitur.

30 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

TAUPYK IR SKOLINKIS "i it a 
savo Kredito Kooperatyve Ll f MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties atvejų 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. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.30 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.

Iš “Dainos” veiklos. — Pirma
sis šio rudens susirinkimas pas 
narę J. Rimienę narėmis buvo vi
dutinis, bet jaukumu — malonus. 
Susilaukta naujos narės — Pa
jautos Kazilienės. Sveikiname. 
Po valdybos pranešimų daugiau
sia laiko praleista besitariant 
apie ruošiamą “Dainos” arbatė
lę lapkričio 22 d. šv. Jono Kr. 
par. salėje. Ji skiriama prisimini
mui visų dainiečių nuo pat įsikū
rimo ir gerųjų rėmėjų, kurie taip 
gausiai “D” vykdomą'šalpą rem
davo įvairiais būdais. Sekantis su
sirinkimas — spalio 25 d., 3 v. 
p.p., pas narę V. Rasiulienę, 162 
Exbury Rd., Downsview, tel. CH 
1-0895. Ačiū mielai J. Rimienei 
už gražų priėmimą ir malonią 
muziką. * M. F. Y-nė

A. J. Kasulaitis iš Klevelando 
skaitys paskaitą Toronto visuo
menei spalio 25 d. Kristaus Kara
liaus šventės minėjime. Tai jau
nosios kartos atstovas, baigęs 
augštąjį mokslą JAV.ASS filisterių sueiga — spalio 

22 d., 8 v.v., pas I. S. Kairius 
(1 Grassmere Rd., Toronto 9). 
Dalyvauti kviečiami ASD ir korp! 
“Vytis” filisteriai ir nebestudi
juojančios tikrosios narės bei 
senjorai. Sueigoje bus aptariami 
veiklos reikalai.

SLA 236 kuopa rengia 30 m. 
veiklai atžymėti jubilėjinį kon- 
certą-balių spalio 24 d., 7 v.v., 
Prisikėlimo salėje. Programą iš
pildys sol. N. Brazulienė ir šokė
jos Jokubaitytės iš Klevelando. 
Baliaus metu gros V. Babecko or
kestras.

Studentų Rėmėjų Būrelio na-, 
rių visuotinis susirinkimas įvyks 
spalio 25 d. Prisikėlimo muzikos 
studijoje po 11 vai. pamaldų — 
apie 12 vai. Darbotvarkėje' — 
valdomųjų organų rinkimai ir kt. 
tėvams aktualūs reikalai.

Valdyba

Lietuvių Vaikų-Namų naudai, 
bazaras įvyks spalio 31 d. per KL! 
Kat. Moterų Dr-jos Prisikėlimo! 
skyr. parengimą. Kviečiame visus 
šį bazarą paremti fantais ir au
komis. Fantai priimami pas sese
les ir Prisikėlimo par. kleboni
joje betkuriuo laiku. Fantų lie
tus bus LV Namuose spalio 25 d., 
sekmadienį, po 10 v. Mišių. Kvie
čiami ir laukiami visi, kurie su
pranta seselių kilnų darbą ir no
ri padėti joms mažinti sunkias 
skolas. LV Namų rėmėjų būrelis 
svečius vaišins kavute. Jei kas 
galėtų darbu ir talka prisidėti' 
prie bazaro, labai kviečiame į pa-' 
sitarimą, kuris įvyks trečiadienį,' 
spalio 14 d., 7.30 v.v., LV Na
muose, arba prašome paskambin
ti sės. M. Loretai LE 4-5773.

Valdyba i

Adolfas Kuliešius, 21 m., at
vyko iŠ Lenkijos pas savo tėvą. 
Ten jis yra užaugęs ir baigęs pra
dinį mokslą.

JURŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Spalio 17 d., 2 v. p.p. renkamės 

uniformuoti bazėje, kur nuleisime vė
liavą ir vimpilą ir tuo baigsime š.m. 
plaukiojimo sezoną. Tą pačią dieną 
7 v.v. Prisikėlimo muzikos studijoje 
turėsime trumpą pobūvį-

— Jachtos perstatymas eina prie 
galo. Dailidei susirgus, darbai buvo 
laikinai nutraukti, bet dabar vėl dir
bama.

— Bebriukų vadovas džiaugiasi, 
kad v.v. E. Namikienė ir v.v. Nami- 
kas susilaukė sūnaus. Prie bendro 
džiaugsmo prisideda ir visas tuntas.

Aušros Vartų par. žinios
— Spalio 24 d., šeštadienį, LK 

Moterų Dr-ja rengia rudens vaka
rą — koncertą. Meninę progra
mą atliks solistė A. Stempužienė 
iš Klevelando. Tai viena geriau
sių mūsų solisčių, dainavusi be
veik visose Čikagos liet, operose. 
Montrealyje ją girdėsime pirmą 
kartą. Po koncerto bus vakarienė 
ir šokiai. Visi kviečiami nepra
leisti šios progos ir pasigėrėti 
augšto lygio koncertu.

Liet. Kat. Moterų Dr-jos su
sirinkimas aptarti koncerto reika
lams įvyks šį sekmadienį, spalio 
18 d., par. salėje tuoj po Sumos.

— Šį sekmadienį po 10 vai. Mi
šių pas seseles įvyks Marijos 
Sambūrio susirinkimas.

— Šią savaitę T. K. Pečkys lan
kys Longueuil, Jacques Cartier ir 
kitas už upės esančias vietas. T. 
S. Kulbis toliau lankys Verduno 
lietuvius nuo Crawford Park, 
Alard, Bannantyne ir Beurling 
gatvių. T. J. Vaišnys lankys La 
Salle lietuvius nuo 90 Avė. iki 
golfo aikštės.

— Šį šeštadieni J. ir O. Motu
zai švenčia savo vedybinio gyve
nimo auksinį jubilėjų. Vakare 
7.30 bus padėkos Mišios mūsų 
bažnyčioje, paskui pagerbimas 
salėje. Sveikiname pavyzdingus 
parapijiečius jų jubilėjaus proga!

— Pr. sekmadienį įvyko Šv. 
Onos Dr. susirinkimas.

— Tretininkų susirinkimas — 
šį sekmadienį po Sumos bažny
čioje.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $224.

N.P. Marijos seserų rėmėjų bū
relio valdyba turėjo' pasitarimą 
bazaro, įvykstančio lapkričio 15 
d., reikalais. Valdyba dar buvo 
papildyta ir ją sudaro: V. Buzie- 
nė, B. Buzas, J. Dalmantas, G. 
Capkauskienė, J. Ladyga, G. 
Montvilienė, I. Rimkevičienė, V. 
Ottienė, A. Ūsienė, G. Zabieliaus- 
kienė, A. Zubienė, V. Zubas. Bū
relio v-bos pirm. — A. Zubienė. 
Bazarui energingai rengiamasi, ir 
jis žada būti turtingas ir gražus.
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Kas yra 
savistovus 

(INDEPENDENT) 

apdraudos 
agentas ?

SAVISTOVUS apdraudos agentas yra nepriklauso
mas komersantas, stengiąsis duoti kuo geriausią 
patarnavimą savo klijentams—parūpinti tvirtą, pil
ną draudimą ir nelaimei atsitikus tvarkyti reikalus.

SAVISTOVUS apdraudos agentas kainos pigumo 
nestato pačioje pirmoje vietoje, nors jis yra pakan
kamai susipažinęs su būdais ir šaltiniais, kaip pigią 
apdraudą parūpinti.

SAVISTOVUS apdraudos agentas dalyvauja drau
dimo bendrovėje sprendžiant problemas, remiantis 
apdraudos sutartimi, kaip klijento atstovas.

SAVISTOVUS apdraudos agentas savo pareigas 
paskirsto: pirmoje vietoje savo klijentams, o po 
to apdraudos bendrovei.

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.
Tek 722-2472

SAVISTOVUS APDRAUDOS AGENTAS.

Atstovauja:
ROYAL LONDON LANCASHIRE APDRAUDOS BENDROVEI 

Tikslus ir greitas patarnavimas

Kazimiero par. žinios
— Grybų vakarienė praėjo la

bai gražiai. Dalyvavo apie 180 
žmonių, galėjo ateiti kokiu 100 
daugiau, ir tuo būdu paremti pa
rapiją. Daug rūpesčio ir darbo 
įdėjo komiteto pirm. L. Šimonė- 
lis ir p. šimonėlienė. šeimininkės 
paruošė puikius valgius su ska
niais grybais. Parapijos motinos
— šeimininkės su savo dukrelė
mis labai gražiai visus aptarnavo. 
Ačiū! Vakarienės vakarą grojo la
bai puikus orkestras. Išradingų 
šeimininkių ir duosnių parapijie
čių dėka iš vakarienės gauta pel
no $427. Padėka visiems. Klebo
nas dėkoja visoms šeimininkėms 
ir vyrams už aukas ir gražų patar
navimą.

— Spalio 7 klebonijoje buvo 
susirinkęs bazarui rengti komite
tas, kuris aptarė visus organizavi
mo klausimus.

— Šv. Elzbietos dr-jos vakarie
nė — spalio 31; prašoma iš anks
to įsigyti bilietus pas p. Kreivie- 
nę,'p. Jasiūnienę, p. Alenskienę, 
p. Paulauskienę. Vakarienės pel
nas — šaldytuvui pirkti parapijos 
svetainei.

— Jaunimo - studentų vakaras 
įvyko spalio 10 par. salėje. Pui
kiai suorganizavo E. Petrulis, A. 
Rudzevičius, V. Lietuvninkaitė, 
R. Gudžiūnaitė, L. Visockaitė. 
Buvo įdomiai išdėstyti staliukai, 
ant jų'— apšarmojusios raudonos 
žvakės, iš arbūzų padaryti žibin
tai... Dalyvavo nemažai jauni- 

•mo. tačiau Montrealy jo yra žy
miai daugiau. Tėvai turėtų leisti į 
tokius jaukius jaunimo linksma- 
vakarius savo sūnus ir dukreles. 
Tai geriausia proga susipažinti ir 
lietuviškai dvasiai atgaivinti.

— Parapijiečių lankymas: spa
lio- 15: Rosemount 6th Ave.. Ho
gan; spalio 16: Rsmt 3rd. 4th, 
5th Ave.; Hochelaga, Ontario, 
St. Catherine; spalio 17: Rsmt 
3rd Ave. numeriai 5042. 5514, 
5516. 7th Ave., Montgomery ir 
Wurtelle; spalio 19: Rsmt 10th 
Avė. numer. 6843, 6696. 6692, 
6597, 11 Avė., 12 Avė. numer. 
6382, 6378, Mount Royal. Rachel 
E., St. Andre, De Lauandiere; 
spalio 20: Rsmt 12th Ave.. Sher
brooke, Parthenais, Rouen, La- 
fontaine, Lalonde, Kent. Jeigu 
pažymėtą dieną bus lietingas 
oras, tai tos dienos lankvmas nu- 
keliamas į sekančią savaitę; apie 
tai praneš laikraščio žinios.

Lietuviško radijo metinėms at
žymėti ved. L; Stankevičius spa
lio 7 d. Molson Brewery patalpo
se surengė priėmimą, į kurį pa
kvietė pusvalandžio rėmėjus, vi
suomenės atstovus ir artimiau
sius radijo bendradarbius. Daly
vavo apie 100 žmonių. Priėmimo 
metu kalbėjo PLB kr.'v-bos pirm, 
dr. P. Lukoševičius, Kultūros 
Fondo pirm. dr. H. Nagys, AV 
par. kleb. T. J. Vašnys, ŠJ, estų 
feder. pirm. dr. M. Puhwel ir ra
dijo stoties CFMB atstovas A. 
Pascal. Kalbėjusieji iškėlė savo
jo pusvalandžio reikšmę, ved. L. 
Stankevičiaus ir ponios pastangas 
pusvalandį organizuojant bei iš
laikant ir linkėjo daug metinių 
sulaukti. Ved. L. Stankevičius su
pažindino su savo darbo apimtim 
ir dėkojo visiems pusvalandį re- 
miantiems. Vakarą gražiai prave
dė dr. H. Nagys. K. Andruškevi- 
čiaus iniciatyva susirinkusieji čia 
pat sudėjo $116 naujoms plokš
telėms įsigyti, kurias CFMB sto
tis galėtų savo reguliarių progra
mų metu dažniau naudoti.

Buv. Lietuvos prezidento Ant. 
Smetonos mirties 20-jų metinių 
minėjime meninę programą at
liks operos sol. E. Kardelienė ir 
pian. K. Smilgevičius. Paskaitą 
skaitys rašyt. St. Santvaras. Ant 
Smetonos raštų ištraukas paskai
tys dr. H. Nagys. Minėjimas — šį 
sekmadienį — 5 v.v. AV par. baž
nyčioje ir salėje. —n—

Skautorama ir loterija. Mont- 
realio KLB stovyklos valdyba 
praneša, kad posėdyje nutarta ne
delsiant atnaujinti pavasaryje 
pradėtą lėšų telkimo vajų. Nu
matoma suruošti “Skautoramą”
— didžiulę vakarienę, kurios me
tu prie laužo skautai išpildytų 
įdomią programą, pavasariui — 
loteriją. Bus stengiamasi, kad 
stovyklą lėšomis paremtų Mont- 
realio lietuvių organizacijos, pro
fesionalai, prekybininkai ir kiti 
pasiturintys lietuviai. Jų pavar
dės bus įrašytos į stovyklos rė
mėjų paminklinę lentą būsimame 
centriniame stovyklos pastate. 
Valdybos pirm. P. Rudzinskas 
pranešė, kad visi teisiniai forma
lumai su miškų departamentu ir 
popieriaus b-ve jau sutvarkyti ir 
nuoma už 10 metų sumokėta $25. 
Stovyklos Įgijimo, pliažo, stovyk
los aikštės sutvarkymo ir kiti dar
bai kainavo apie $2000. Viso tu
rėta $2.179,89 pajamų ir $2.034, 
61 išlaidų. Kasoje bėra likę $145, 
28. Numatomiems kitos vasaros 
darbams reiktų sukelti bent $5. 
000. Investavus Į pastatus tokią 
sumą visą stovyklos 25 akrų plo
tą būtų galima perimti nuosavy
bėn už simbolinę kainą.

Pr. R.
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