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Kovoje nemiršta
Kovos lauke viena pusė paprastai pralaimi; jei kova yra gy

vybinės reikšmės, viena pusė ne tik pralaimi, bet ir žūva. Pastarai
siais dešimtmečiais tokion kovon yra įtraukta religija komunisti
nės valdžios kraštuose. Kova trunka jau 40 metų, ir jos galo dar 
nematyti. Priešingai, pastaruoju metu maskvinis kompartijos cent
ras tą kovą atnaujino, Sustiprino ir įjungė daugiau neva “moksli
nių” ginklų. Tai rodo, kad religinis gyvenimas Sov. Sąjungoje 
nėra visai sunaikintas, nežiūrint 40 metų atkaklios ir net kruvinos 
kovos. Propagandistai sako, kad belikusios senos atgyvenos, ku
rioms reikią paskutinio smūgio. Bet stebint iš šalies matyti, kad 
kovojama ne vien su senų žmonių “atgyvenom”. Net pačioje so
vietinėje spaudoje minimas jaunimas ir baramas už religines ap
eigas krikšto, vedybų, laidotuvių atvejais. Jau vien tai rodo, kad 
religinių apraiškų yra net ir jaunime, išaugusiame jau ateistinio 
komunizmo laikotarpyje. Be to, ateina žinios, kad nemaža dalis 
jaunimo priklauso įvairiom religinėm grupėm — sektom. Iš to 
galima spręsti, kad neviskas liko sunaikinta.

Kovoje su religija yra dar vienas būdingas dalygas, kurio 
paprastai nepastebi jos persekiotojai, būtent tai, kad kova reli
giją žadina ir savotiškai ją stiprina. Tai liudija ilgų persekiojimų 
laikotarpiai praeityje. Susidarė net posakis, kad kankinių kraujas 
yra krikščionių sėkla. Puolama žmogaus religija, kaip vidaus šven
tovė, ugdo savo atsparumą ir darosi budresnė. Ji pasitraukia į to
kias gelmes, kur nepasiekia jokia persekiotojo ranka, ir išlieka 
gyva. Tokiai esminei religijai. daug pavojingesnė yra letarginė 
ramybė, nes joje gali apsnūsti, ir likti abejinga. Tokius reiškinius 
matome pvz. laisvajame pasaulyje, kur religinis gyvenimas nėra 
nei varžomas, nei persekiojamas, čia institucinė — išorinė religi
jos pusė atrodo tvarkoje, bet vidinė daugeliu atvejų yra apsnūdu
si, nes gaivinantieji veiksniai nevisus pasiekia vienodai arba nevisi 
vienodai juos priima. Be to, čia tiek daug migdančių veiksnių, 
kad žmogui reikia pačiam budėti savo asmens ugdymo srityje, 
kad nesunyktų religinis — dvasinis gyvenimas. Užtat su pagrindu 
kaikurie vakariečių žurnalistai ir pastebi, esą sovietai sėkmingiau 
galėtų naikinti religiją duodami didžiausią laisvę bei steigdami 
religines institucijas. Jie nurodo, kad pvz. Skandinavijoj, Pran
cūzijoj nureligėjimas atėjo didžios laisvės keliais. Pagaliau kaip 
ten bebūtų, viena lieka aišku: religija, kaip esminis žmogaus po
lėkis, kovoje nemiršta, nors religinės institucijos ir'būtų sunai
kintos; kai ateina atitinkamas laisvės laikotarpis, ji vėl apsireiškia 
naujomis formomis. Tuo pagrindu mes tikime, kad ir okupuotoje 
Lietuvoje, kur religinis gyvenimas tebėra persekiojimo varžtuose, 
ateis laikas naujam atgimimui ir kad Vilniaus garsioji katedra, 
dabar paveikslu galerija, vėl taps viso krašto centrine šventove.

Pr. G.

Antra vertus, nėra pagrindo guostis, kad ilgoje kovoje reli
ginis gyvenimas nenukentėjo. Reikia pripažinti, kad jis labai daug 
nukentėjo — fiziškai, morališkai ir materiališkai. Buvo sunaikin
ta šimtai ir tūkstančiai tikinčiųjų ir jų vadų, sugriauta daugybė 
religinių centrų, viešai suniekinti dvasiniai vadovai ir 1.1. Tai, be 
abejonės, milžiniški nuostoliai, tai savotiškas gaisras, kuriame žu
vo neįkainojami lobiai. Tuo tarpu neturima skaičių, bet ir be jų 
aišku, kad religija kovoje su komunizmu liko stipirai paliesta. Rei
kia betgi pastebėti, kad daugiausia liko paliesta išorinė jos pusė, 
t.y. institucinė, organizacinė. Šioje srityje persekiojimo smūgiai 
buvo skaudžiausi ir nuostolingiausi. Tie smūgiai nėra baigti ir 
griauna dar kaikur išlikusias sienas. Bet tai neviskas. Religija nėra 
vien institucija su savo išorinėm organizacinėm formom. Jos es
mė yra dvasinė, ir nenyksta drauge su išgriautam sienom. Re
ligija yra esminis žmogaus sielos polėkis, kuris netekęs vienų for
mų, susiranda kitas. Kai jis negali reikštis viešai, išlieka gyvas 
slaptai. Ir kol nesunyksta žmogus, nesunyksta ir religija. Pastaro
ji gali būti slypinti, paklydusi, iškrypusi, bet jos sunaikinti nie
kas negali. Tai neapčiuopiama tikrovė, kuri išlieka nesunaikinta 
ir žiauriausio persekiojimo laikais, ši religija kovoje nemiršta.

Kanadoje: partija įieško vado

Išeivijai siūlo pasiduoti

Konservatorių partija, pasi
traukus ar Į pensiją išėjus da
bartiniam jos vadui Diefenbake- 
riui, gali vėl greitai sustiprėti. 
Grupė jaunų partijos veikėjų 
jau dabar planuoja kaip partiją 
padaryti populiaria miestuose. 
Pagrindiniai organizatoriai: D. 
Camp, reklamų b-vės pirm., G. 
Hogan ir R. Macauley, buvęs 
Ontario prov. prekybos min.

Liberalų partijos populiaru
mas, nežiūrint visų sunkumų 
parlamente, nėra sumažėjęs. Pa
gal viešosios nuomonės instituto 
duomenis, per praėjusius rinki
mus už liberalus pasisakė 42% 
balsuotojų; šiuo metu už libera
lus pasisako 47%.

Ukrainiečių jaunimo federa
cija, ĮkurtaKanadoje prieš 30

Hamiltono 
Jaunimo Centro 

pamatai ir lenta su atitinkamu 
Įrašu lietuvių ir anglų k. pašven
tinta spalio 18 d. su prideramom 
apeigom. Toji lenta-iškaba kol 
kas Įmūryta ties pastato pamatais 
ir liudija praeiviams, kas ten sta
toma. šventinimo apeigas atliko 
mons. A. Giovanetti, Vatikano 
stebėtojas prie Jungt. Tautų Niu
jorke: atitinkamą kalbą pasakė 
gen. kons. dr. J. Žmuidzinas. Da
lyvavo visa eilė žymių svečių, 
gausus būrys jaunimo ir liet, vi
suomenės. Plačiau — sekančiame

nr. 

metų, turėjo savo kongresą To
ronte . Kalbėjo prekybos min. 
Mitchell Sharp. Federacija buvo 
įkurta studentų siekiant “orga
nizuoti ir auklėti jaunimą būti 
gerais Kanados piliečiais, kurie 
nepamirštų, kad jie yra ukrai
niečių kilmės”, šiuo metu fede
racijai priklauso daugiausia tre
čios kartos ukrainiečiai 16-30 
m. amžiaus, iš kurių dauguma 
dar kalba ukrainietiškai.

Parlamente vėl buvo iškeltas 
pirkėjam apsaugoti klausimas ir 
buvo siūloma pravesti Įstatymą, 
pagal kuri būtų suvienodinti 
Įvairių prekių Įpakavimai. Šiuo 
metu reikia matematiko, kuris 
krautuvėje apskaičiuotų, ką ge
riau pirkti: 334 uncijos dėžutę 
už 25 et., ar 514 uncijos už 35 
et. Panašiai yra su visomis pre
kėmis.

Kanados vėliavos klausimui 
svarstyti komisija, "kuri buvo su
daryta parlamento po 3 savaičių 
diskusijų, gavo net 4.200 Įvairių 
vėliavos projektų. Komisija už 
dviejų savaičių duos savo pasiū
lymus parlamentui.

Vyno gamintojai namų rūsiuo
se atima iš valstybės iždo 12 
mil. dol. per metus. Tokią sumą 
vyriausybė surinktu mokesčių 
pavidalu. Vien tik Toronte, kur 
yra apie 125.000 italų, praėju
siais metais buvo nupirkta iš Ka
lifornijos importuotų vynuogių 
už 4 mil. dol. Įstatymais yra leis
ta kiekvienam suaugusiam per 
metus gamintis iki 100 galionų 
vyno be specialaus leidimo.
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Dail. Fra Angelico Kančios garbe ir pergale spindintis Kristus
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PAKEITIMAI APEIGOSE
Romoje paskelbti pakeitimai 

katalikų pamaldose. Nuo 1965 m. 
kovo 7 d., t.y. pirmojo gavėnios 
sekmadienio, kunigai, laikydami 
Mišias, lekciją ir evangeliją skai
tys atsisukę i pamaldų dalyvius; 
paskutinė evangelija ir maldos 
po Mišių praleidžiamos — Mišios 
baigsis kunigo palaiminimu; kai- 
kurios Mišių maldos, iki šiol kal
bėtos tyliai, galės būti kalbamos 
garsiai arba giedamos; Mišių 
maldų tekstai turi būti patvirtin
ti atitinkamų kraštų vyskupų 
konferencijų; naujai statomose

Stipendijos padeda studen
tams finansiškai, tačiau jos 

turi ir neigiamos Įtakos. Toron
to York universiteto rektorius 
dr. Murray Ross pabrėžė, kad 
stipendijos gavimas dažnai tam
pa vieninteliu tikslu. Esą pra
randamas pagrindinis mokymo
si tikslas ir dažnai studentai pa
lūžta dėl perdidelės nervų ir 
psichodoginės Įtampos.

Specialus pranešimas iš Romos

Visuotinė santaryba iš arti
Rugsėjo 23 d. visuotinės santa

rybos Tėvai, dalyvaujant popie
žiui Pauliui VI, iškilmingai atsi
sveikino su šv. Andriejaus relik
vija — galva, kuri per 5 šimtme
čius buvo saugojama Romoje. Ta 
proga kard. P. Marella atlaikė 
Mišias. Vienos kard. P. Koenig 
tarė žodį, kuriame išryškino šv. 
Andriejaus relikvijos grąžinimą 
Graikijos ortodoksams reikšmę. 
Kalbėtojas pabrėžė, kad popie
žiaus noras grąžinti šią relikviją 
reiškia tikrą norą nuoširdžios tai
kos ir vienybės. “Šv. Andriejus, 
kurs yra šv. Petro brolis ir tuo 
pačiu kraujo ryšiu yra taip arti
mas pirmajam popiežiui, teužde- 
ga katalikuose ir ortodoksuose 
tikrą Dievo meilę ir tebūna jų til
tu i vienybę”, — pareiškė kard. 
Koėnig.

bažnyčiose altoriai bus Įrengiami 
taip, kad Mišios galėtų būti lai
komos veidu į žmones. Tie pa
keitimai padaryti remiantis II 
Vatikano santarybos priimtu dek
retu. Jie jau ir dabar daugelyje 
vyskupijų jau vykdomi. Nuo atei
nančio kovo 7 d. jie bus visuoti
nai vykdomi. Pakeitimų tikslas 
— priartinti apeigas žmonėms ir 
Įjungti tikinčiuosius i aktyvų da
lyvavimą pamaldose.

Vatikano santaryba priėmė pa
siūlymą leisti katalikams tam tik
rais atvejais dalyvauti bendrose 
maldose su nekatalikais, kurio
mis siekiama krikščionių vieny
bės. Tokius leistinus atvejus nu
stato vietos katalikų vyskupai.

Santaryba taipgi nutarė leisti 
katalikams kaikuriais atvejais 
priimti sakramentus ortodoksų 
cerkvėse, o ortodoksams — kata
likų šventovėse. Tuo pabrėžtas 
abiejų Bažnyčių artimumas. Nu
tarimas neliečia protestantų, nes 
sakramentų srityje jie esmingai 
skiriasi nuo katalikų ir ortodok
sų. Nutarimai dar nėra galutiniai; 
kadangi didelė dauguma santary
bos narių jau tais klausimais pa
sisakė, manoma, kad jie nebebus 
keičiami.

Valstybė galinti rinktis
Pasibaigus pamaldoms, santa

rybos Tėvai pradėjo svarstyti re
ligijos bei sąžinės laisvės klausi
mą. Pranešėjas Bruges vysk. E. 
J. De Smedt pradžioje pastebėjo, 
jog esą pirmą kartą istorijoje vi
suotinė Bažnyčios santaryba 
svarstanti šią komplikuotą ir ga
na svarbią problemą. Pirmas šia 
tema pasisakė Palermo kard. E. 
Ruffini. Esą valstybės vyriausybė 
turi pripažinti visiems piliečiams 
lygias teises išpažinti savąją reli
giją ir niekas negali kliudyti vals
tybei pasirinkti kokią nors reli
gija kaip išskirtiną valstybės re
ligiją. Toliau kard. Ruffini pagei
davo, kad santaryba viešai pa
reikštų reikalavimą, jog K. Baž
nyčiai būtų pripažintos jai pri-

Laisvės kovotojai reikalingi pa
ramos, todėl jos šaukiasi ir lau
kia. Kitas klausimas, ar yra kas 
nors pasiryžęs tokią paramą su
teikti. Lietuvos partizanai, Veng
rijos sukilėliai ir kitų R. Europos 
tautų kovotojai mirė ne tik nesu
laukę paramos iš Vakarų, bet 
dargi visai nesuprasti. Tatai jau 
praeitis. Bet kaip dabar? Nors ir 
kitokiomis priemonėmis, paverg
tosios tautos tęsia savo kovą už 
laisvę. Ši kartą pateikiame porą 
pavyzdžių, iš kurių galima spręs
ti, kad Vakaruose siūlomi labai 
abejotinos rūšies receptai.

NEBENDRAUTI SU ESTAIS
Pernai suomių komunistų 

spauda 'smarkiai užsipuolė savo 
krašto studentus už tai, kad jų or
ganizacijos palaikančios glaudžius 
santykius su kolegomis estais 
tremtyje. Net pats buv. premje
ras Karjalainen buvo priremtas 
prie sienos už tai, kad dalyvavęs 
vienos estų korporacijos šventėje 
Švedijoje. Dėl tos priežasties jis 
nebuvo išrinktas agrarų partijos, 
vadovu. Jo kandidatūra pasirodė 
dabartiniam Suomijos preziden
tui Kekkonen “nesuderinama” su 
krašto interesais. Suomių studen
tų organizacijos buvo apkaltintos 
vengiančios “kontaktų” su okup. 
Estijos kolegomis ir bendraujan
čios su tremties “reakcininkais 
bei išdavikais”. Svarbiausia, jog 
tuo būdu prasilenkta su vad. Paa- 
sikivi-Kekkonen linija, kuri tebe
laikoma vienintele Suomijos užs. 
politikos galimybe.

NUTRAUKĖ RYŠIUS 
SU TREMTINIAIS

Kilus triukšmui, dar >pe;-.jai va
sarą suomių studentų organiząci- 
jos nutraukė savo ligtolinius ry
šius su estais tremtiniais. Iki tol 
skirtosios pastariesiems stipendi
jos buvo nutrauktos ir pradėtos 
skirti išimtinai Tartu univ, stu
dentams, atrenkamiems okupaci
nio režimo. Šiemet pavasari įvy
kęs prez. Kekkonen vizitas Esti
joje taip pat turėjo ryšio su šia. 
nauja “kontaktų” kryptim. Vis- 
dėlto faktiškai visus ryšius iš kar
to nutraukti nebuvo lengva. Dar 
nepriklausomybės laikais abiejo
se pusėse buvo užmegzta daug as
meninių ryšių, kurie išlaikė sun
kių laikų bandymus. Toji tradici
ja korporacijose iš “senjorų” per
ėjo į “junjorus”. Tie ryšiai stu
dentijoje juo labiau buvo sutvir- 
tėje pokaryje dėlto, kad sov. re
žimas iš savo pusės labai ilgai są
moningai kliudė , pavergtiesiems 
estams palaikyti santykius su 
suomiais.

KITOKĮ BALSAI
Vyriausybės Įsikišimas buvo 

skaudžiai jaučiamas — kaip bro
vimasis į studentų vidaus reika
lus. Todėl, net santykius oficialiai 
nutraukus, dar neviskas nutrūko. 
Suomių studentų laikraščio re
daktorius, patsai' smarkiai pasi
sakęs už santykių nutraukimą, 
šios vasaros gale atvyko dalyvauti 
estų tremtinių studentų suvažia
vime “kaip privatus svečias”. Dar 
Įdomiau, kad sugrįžęs tas “sve
čias” — Paavo Lipponen — pa
skelbė straipsni, kuriame pareiš
kė tokias mintis. Girdi, svarbu 

klausančios teisės, kurios kaiku- 
riuose kraštuose yra visai neres
pektuojamos, ir kad taip pat būtų 
pareikštas katalikiškojo pasaulio 
solidarumas kenčiantiems bei 
persekiojamiems tikėjimo bro
liams.

Kreiptis i Jungtines Tautas
Skoplje (Jugoslavijoje) vysk. E. 

Cekada pastebėjo, kad socialinia
me gyvenime, kaip tai parodė ne
senų laiku istorija, religinės lais
vės respektavimas yra nepapras
tai svarbus ir reikalingas. Esą la
bai dažnai filosofinės ir sociali
nės srovės prisiskiria sau neklai
dingumą ir veda tautas i pražūti, 
kaip tai ivyko nacionalsocializmo 
laikais. Ypač didelis esąs santa
rybos atsakingumas materialisti- 

(Nukelta Į 2 psl.)

Mūsų korespondentas Švedijoj

nenutraukti ryšių su tremtiniais. 
Tik tuos ryšius reikią papildyti 
“veikliu turiniu” — paveikti jau
nuosius estų studentus, kad jie 
užimtų “realistinę” poziciją savo 
ir bendros padėties atžvilgiu. 
Jaunieji tremtiniai turi, anbt jo, 
“suprasti”, kad vyriausias tiks
las — taika ir palaipsniška rai
da”. Tatai esą svarbiausia jų kil
mės kraštui... Toliau tas pats 
autorius teigė, kad studentai 
tremtyje to "nesupranta” ir vis
ką daro priešingai “savo tautinių 
interesų nenaudai”(!), būtent, jie 
demonstruoja prieš Chruščiovą 
— Rusijos “laisvintoją”; jie ne
suvokia, kad nepriklausomos Es
tijos idealas esąs “juokingas” ir 
kad tik tokie, kaip Straussas ar 
Goldwateris, juos dar propagan- 
diškai paremia. Straipsnio gale 
Lipponen nori įtaigoti, jog pasau
liui, o ypač Estijai, geriausias da
lykas šiuo metu — sutikti su esa
mos padėties raida ir ... tuo bū
du (!) pasitarnauti savo tautai.

Tokį keistą patarimą autorius 
dar pateisino tarp kitko ir tuo, 
kad estų tremtiniai turi suprasti, 
jog Suomija peturinti kitokio pa
sirinkimo. “Aš juos klausiau, ar 
jie gali įsivaizduoti kokią kitą ga
limybę, bet jie atsakė: ne”... 
Taip ir išlindo yla iš maišo, kieno 
tautiniais interesais” peršamas 
pasidavimas. Už tą suomių, stu
dentų redaktoriaus atvirumą ga
lima tik padėkoti.

APSIPRASTI SU PADĖTIMI
‘ Visai kitaip) t? pačią mintį su
sitaikinti su esama padėtimi iš
reiškė Stockholm© “Dagens Ny- 
heter” savo vedamajame kriti
kuodama Goldwateriui primeta
mą “kryžiaus karo” mintį. Toji 
mintis, girdi, labai pavojinga, nes 
ir Eisenhoweris savo karo atsimi
nimus pavadinęs “Kryžiaus karu 
Europoje”. Pakeiskite nacizmą

Katalikių motery suvažiavimas
Kanados Liet. Katalikių Mote

rų Dr-jos centro valdyba šaukia 
visuotinį suvažiavimą š.m. lap
kričio 28-29 d. Toronte. Į suvažia
vimą kviečiamos skyrių atstovės 
(viena nuo 10 narių), garbės na
rės, centro valdybos bei centro 
revizijos komisijos narės, skyrių 
pirmininkės, centro ir skyrių dva
sios vadai. Taip pat kviečiamos 
viešnios — šv. Onos ir šv. Elz
bietos dr-jų atstovės, JAV katali
kių moterų atstovės ir kt. Suva
žiavimas prasidės šv. Jono Kr. 
par. bažnyčioje lapkr. 28 d., šeš
tadieni, pamaldomis ir agape. Po
sėdžiai vyks LV Namuose, š.m. 
sueina 15. m. nuo pirmojo katali- 

Savaitės įvykiai
LABAF NELAUKTAI GRIUVO IŠ SOSTO SOV. SĄJUNGOS 

DIKTATORIUS N. CHRUŠČIOVAS. Diktatorium ji dabar va-, 
dina ir jo draugai bei pati komunistinė oficialioji spauda. Nu
vertė patys artimiausieji jo draugai partijos centro komitete. 
Naujoji vyriausybė: A. Mikojanas — prezidentas, A. Kosy
ginas — min. pirm, ir partijos I sekr. L. Brežnevas — f aklina
sis valdovas. Rusijos komunistų partija pasigedo kolektyvinės 
vadovybės. Su Chruščiovu pa- ' 
šalinti ir jo artimiausi draugai. 
“Pravda” kaltina Chruščiovą 
šiais punktais: beprotiškas pla
navimas, nesubrendę skubūs 
sprendimai ir tokia pat veikla, 
individualus gyrimasis, mėty- 
masis frazėmis, mėginimas ko
manduoti. nenoras skaitytis su 
mokslo ir praktikos patirtimi. 
Partija visą laiką siekusi ko
lektyvinio valdymo, o Chruš
čiovas “nuolat ėjęs prieš band- 
rą ideologiją ir praktikavęs 
asmenini kultą”. Jis dabar kal
tinamas už santykių pairimą su 
raud. Kinija ir už nepasiseki
mus žemės ūkyje. Kokia bus 
naujųjų valdovų politika, gali
ma tik spėlioti. Jų pasiuntiniai 
kitose valstybėse jau spėjo pa
informuoti valstybių galvas, 
kad sovietai tęs koegzistenci
jos politiką ir gerins santykius 
su Kinija. Brežnevas pirmojoj / S- • -

komunizmu — rašo “DN” —, ir 
bus atgaivinta mintis, kurią tūks
tančiai amerikiečių gali suvokti 
kaip konstruktyvią užsienio poli- 

publikonų kandidato rinkiminiai 
pažadai “kovoti už Rytų Europos 
kraštų išlaisvinimą nuo komuniz- 
mo”. Beje, Goldwateris, anot “D. 
N.”, vengia pažadėti tiesioginę 
Amerikos ginklų paramą antiko
munistiniams pasipriešinimo są
jūdžiams R. Europoje, kaip tai 
buvo padaręs Dulles prieš Veng
rijos sukilimą 1950-jų pradžioje. 
Visdėlto savo pavojingai miglo
tais samprotavimais jis gali suda
ryti Įspūdi, kad respublikonų vy
riausybė siektų “R. Europos iš
laisvinimo”. Todėl labai svarbu, 
kad amerikiečių debatuose būtų 
aiškiai pasakyta, kad sen. Gold
wateris nesupranta, ką sako ... 
Ir štai kodėl “nesupranta”: “Šian
dien galime konstatuoti tam tik
rus atsipalaidavimo ženklus sate
litų sistemoje. Tačiau kiekvienas 
amerikiečių mėginimas, kiekvie
nas vakariečių mėginimas išnau
doti nuotaikas kraštuose, kurie 
pramatomu laiku pasiliks rusų 
Įtakos sfera, turi vykti visai kita 
linija nei Goldwaterio siūlomu 
tamsiu ginklų žvanginimu”.

SOVIETINĖ GALVOSENA
Ir čia, kaip matome, peršama 

ta pati pasidavimo mintis: pa
vergtieji, jūsų vergija Chruščiovo 
(ir jį laiminančių vakariečių) • 
ženkle tampa vis didesne jūsų 
laisve, tik būkit protingi ir nusi
raminkite! ... Verta šioje vietoje 
priminti žodžius, kuriuos anam 
suomių gudragalviui jo paties 
laikraštyje pasakė kitas jo tautie
tis: “Jūs raginate estus pasiduoti, 
bet aš manau, jog tai Įžeidimas 
sakyti tautai pamesti vilti.” Pasi
davimo skelbėją jis pavadino 
“kultūrinio radikalizmo” atstovu, 
kuris, pats pasidavęs sovietų pro
pagandai, drįsta reikalauti lais
vės tiktai juodiesiems, bet ne 
brolių tautai..

kių moterų skyriaus Įsteigimo 
Kanadoje, ši sukaktis bus atžy
mėta iškilmingu aktu — koncer
tu Prisikėlimo salėje lapkr. 29 d., 
sekmadienį. Tam ruošiama ati- 
tinkama programa. Dabartinę c. 
valdybą sudaro: L. Imbrasienė 
— pirm., S. Aušrotienė — vice- 
pirm., D. Keršienė — sekr., P. 
Urbonienė —ižd., Z. Daugvainie- 
nė — “Moters” žurn. reikalams, 
S. Butkevičienė — social, reik., 
“Moters” red. — Iz. Matusevičiū
tė. Dr-jos skyriai yra: Toronte 
(du skyriai), Montrealyje, Hamil
tone, Delhi, Londone, Ont. Suva
žiavimo reikalais kreiptis: L. 
Imbrasienė, 57 Marion St., To
ronto 3, Ont.

savo kalboj pareiškė, kad nau
joji valdžia gerins santykius su 
užsieniais ir rūpinsis vidaus , 
ūkine gerove.
Spėjama, kad ryšium su Chruš
čiovo nuvertimu atsiras ir 

chruščiovininkų partija šalia le- 
ninistų ir stalinistų. Jau dabar 
lenkų, venerų ir kt. komunistai 
eiria Chruščiovą. Austrijos ir Ita
lijos komunistų partijos prašo 
pilno paaiškinimo apie Chruščio
vo nuvertimą.

JAV prez. Johnson ryšium su 
Įvykiais Maskvoje ir Kinijoje pa
sakė televizijos ir radijo kalbą, 
kurioje pareiškė, kad JAV ir to
liau nesiruošia “nieko, laidoti”, 
yra pasirengusios tęsti taikos po
litiką. Esą JAV sekančios naujuo
sius Įvykius Maskvoje ir manan-

(Nuketta ! 6 psl.)
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Visuotinė santaryba iš arti
(Atkelta iš 1 psl.) 

nės ir bedieviškos sistemos at
žvilgiu. Santaryba esą turėtų tie
siogiai kreiptis į Jungtines Tau
tas, prašydama, kad būtų iškil
mingai paskelbta religinės laisvės 
teisė bei numatyti būdai, kaip ją 
praktiškai įvykdyti.

Atskirti ateizmą nuo valstybės
Panašiai pasisakė ir Vienos 

kard. P. Koenig. Jo nuomone, 
schemoje turi būti užsiminta apie 
tragišką realybę tų tautų, kurios 
neturi jokios religinės' laisvės, 
kur vyriausybės yra susirūpinu
sios ateizmo propaganda ir tik 
šiam pastarajam suteikiama pil
na laisvė. Daugelyje kraštų reli
ginė laisvė esanti suvesta į pa
prastą kulto laisvę. Jaunimo re
liginis auklėjimas esąs kliudo
mas visomis galimomis priemonė
mis, net ir įstatymais. Tokiuose 
kraštuose susidaro dvi piliečių 
klasės: ateistų ir tikinčiųjų. Iš jų 
tik ateistai teturi teisę užimti at
sakingas valstybėje vietas ir nau
dotis kitomis pilietinėmis teisė
mis. šitoks neteisingas tų kraštų 
atsakingųjų elgesys kelia didelę 
netoleranciją, daug kartų baises
nę už betkokią istorijoje žinomą 
religinę netoleranciją. Tuo tarpu 
religinė laisvė esanti žmogaus 
prigimtinių teisių pagrindas ir 
sudaro apsaugą pries betkokį to
talitarizmą. Esą reikia gerai pa
galvoti, kokiu būdu visuotinė san
taryba, kuri yra visų tikinčiųjų Į 
Dievą minties reiškėją, galėtų 
atkreipti į tai pasaulio dėmesį ir 
kad pagaliau būtų atskirtas ate
izmas nuo valstybės ir taip užtik
rinta taika tautose.

Laisvė tiesai
Toliau eilė santarybos Tėvų pa

brėžė savo pasisakymuose religi
jos bei sąžinės laisvės problemos 
aktualumą bei su ja susijusias 
sunkenybes. Buvo pastebėta, kad 
reikia visuomet skirti klaidą nuo 
klystančiojo. Ir tik tiesa, kaip to
kia, gali turėti teisę būti sklei- 
žiama. Todėl esą klaidinga tiesai 
ir klaidai pripažinti tas pačias 
teises.

< Lenkijos vyskupo 
pareiškimas

Lodz (Lenkijoje) vysk. M. Kle- 
pacz, kalbėjęs ir kitų Lenkijos 
vyskupų vardu, pareiškė, kad re
liginė laisvė remiasi ne tik Die
vo valia, bet ir protingąja žmo
gaus prigimtimi, nes žmogus su
kurtas laisvei. Iš čia kyla žmo
gaus asmens augščiausia vertė ir 
iš to nuosekliai plaukia šie dės
niai: a. kiekvienas žmogus, pagal 
savo sąžinę, yra laisvas pasirink
ti religiją; b. kiekvienas, vartoda
mas tik geras priemones, gali sa
vo religiją skleisti; c. kiekviena 
religija turi būti respektuojama, 
tačiau žmogus yra įpareigotas, 
pagal savo sugebėjimus, tirti, ku
ri religija yra tikroji. Šių princi
pų šviesoje jokia žmogiška galia 
negali žmogui sukliudyti priva
čiai ar viešai išpažinti savo religi
ją. Todėl kiekvienas religijos per
sekiojimas turi būti traktuojamas 
kaip žmogaus pagrindinių teisių 
pažeidimas. Toliau, religinė lais
vė remiasi teisingumu, kuris įpa
reigoja atskirus individus, bend
ruomenes, valstybes. Neteisingai 
tad elgtųsi ta valstybė, kuri ateiz
mo vardu persekiotų religiją. Pa
galiau, pabrėžė vysk. M. Klepacz, 
religinė laisvė remiasi tautų kul
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tūros principais. Religinė laisvė 
toleruoja visų nuomones, bet ne
pripažįsta tolerancijos blogiui ir 
klaidai. Todėl negalima remtis 
religinės laisvės vardu klaidos at
veju. Kard. F. Roberti pabrėžė, 
kad Bažnyčia pasisako už “sąžinių 
laisvę”, o ne už “sąžinės laisvę”, 
nes ne visos religijos yra tikros. 
Niekas tačiau neturi teisės prie
varta primesti kitam savo doktri
nos.

Religinės laisvės problemos 
svarstymui susirinkimo tėvai pa
skyrė 4 bendrus posėdžius, kurių 
metu savo nuomones pareiškė 43 
kalbėtojai.

Žydai ir masonai
Sekantys du bendri posėdžiai 

buvo skirti žydų ir kitų nekrikš
čionių problemos svarstymui. Čia 
Lille kard. Liėnart pradžioje pa
stebėjo, jog šis klausimas liečia
mas grynai pastoraciniu požiū
riu. Jis ir visa eilė kitų santary
bos Tėvų pabrėžė, kad žydų tau
tos negalima vadinti “atmestąja”, 
arba “dievažude”, nes tai esą 
priešinga ir meilei ir tiesai. An- 
tiochijos patriarcho kard. I. Tap- 
pouni nuomone, šios problemos 
visai nereikėtų svarstyti, kad iš 
to kiti nepadarytų klaidingų iš
vadų ir nepanaudotų savai propo- 
gandai. Palermo kard. E. Ruffi
ni pabrėžė, kad katalikai, ypač 
paskutinio karo metu, yra paro
dę žydams daug artimo meilės, 
todėl reiktų žydus raginti, kad jie 
parodytų pagarbą ir meilę krikš
čionims, o ypač katalikams. Tuo 
tarpu masonija, kuri kovoja prieš 
K. Bažnyčią ir yra jos pasmerkta, 
daugiausia yra remiama žydų. Be 
to, esą schemoje reikia paminėti 
ir musulmonus.^Tačiau visa eilė 
kalbėtojų žydų atveju pasisakė 
labai palankiai.

Balsavime dėl pastovaus dija- 
konato K. Bažnyčioje įvedimo iš 
2228 balsavusių pasisakė už 1523, 
prieš 702 ir 3 neužskaityti. Dėl 
siūlymo vedusiems ir jau pagyve
nusiems vyrams atskirais atvejais 
teikti dijakonatą iš 2229 balsavu
sių pasisakė už 1598, prieš 629 ir 
2 neužskaityti.

Kad dijakonatą būtų • galima 
teikti ir jaunuoliams be celibato 
įpareigojimo, iš 2211 balsavusių 
pasisakė tiegiamai 839, neigiamai 
1364 ir 8 neužskaityti. V. D.

KARALIENEI IŠVYKUS
Sakoma, kad karalienės vizitas 

baigėsi gerai, nes grįžo atgal svei
ka. Jos apsaugai buvo suorgani
zuota visa policija ir kariuomenė. 
Jos sutikimas Kvebeke anglų ir 
anglų kilmės kanadiečių vadina
mas “national disaster”. Karalie
nei važiuojant Kvebeko miesto 
gatvėmis iš 180.000 miesto gy
ventojų tik pora tūkstančių išėjo 
pasitikti. Nesimatė vėliavų'— tik 
pliki stiebai, krautuvių languose 
jokių angliškų užrašų, jokių ka
ralienės paveikslų. Krautuvių sa
vininkai bijojo, kad kas vitrinų 
neišdaužytų, tėvai neleido vaikų 
gatvėn, kad galimų riaušių metu 
kas nors jų nesužeistų. Studentai 
arba tylėjo, arba šaukė “ ’zabeth 
chez-vous” — Liza važiuok namo! 

—-Jei iki šiol būdavo tvirtinama, 
kad karūna yra vieningumo sim
bolis, tai šį kartą pasirodė prie
šingai. Vizitas žymiai paaštrino 
santykius tarp anglų ir prancū-

Žurnalas “Tautos Praeitis” 1964 m. II tome, I knygoj atspaude įsi
dėmėtiną Vilniškio (slapyvardė) straipsnį, tiksliai dokumentuotą ir pa
rodantį tikrąją Vilniaus krašto lietuvių būklę. Straipsnis buvo parašytas 
1941 m. ir atsiųstas į JAV saugoti vienam lietuvių vienuolyno archyvui. 
Jo mintys tebėra aktualios ir dabar. Skaitytojams pateikiame kaikurias 
jo vietas. Red.

“Vilniaus krašto” sąvoka ap
ima čia Vilniaus miestą ir sritį, 
kuriuos Lietuva atgavo 1939 m. 
spalių mėn. 10 d. sutartimi su So
vietų Rusija, ir tas sritis, kurios 
buvo priskirtos Lietuvai 1920 m. 
liepos 12 d. Lietuvos—Sovietų 
Rusijos sutartimi, šių sričių riba 
eina nuo Gardino miesto rytų 
kryptimi pagal Nemuno upę iki 
jo dešiniojo intako — Beržūnos 
upės, toliau į šiaurę iki Valažino 
ir Molodečino miestų, Naručio 
ežero, Pastovių ir Breslaujos 
miestų. Tame plote gyvena apie 
milijonas gyventojų.

Vilniaus kraštas gyventojų ir 
kalbos atžvilgiu labai įvairus. Per 
daug šimtmečių kryžiavos čia 
įvairių tautų reikalai, pynėsi įvai
rios kalbos, viena kitai darė įta
kos. Tačiau lietuviškajam pagrin
dui, substratui, ir lietuvių kalbai 
daugiausia įtakos čia turėjo sla
vų: rusų, lenkų, gudų kalbos.

Mokslininkų nuomone, etno
grafinė Lietuvos siena eina maž
daug taip, kaip Vilniaus krašto 
gyventojai skiriasi tikėjimu, nes 
rusai priėmė krikščionių (stačia
tikių) tikėjimą anksčiau, o lietu
viai (katalikų) daug vėliau. Toji 
riba vietomis gerokai pasistumia 
į pietus nuo Nemuno upės, o jau 
nėra nė mažiausių abejojimų, kad 
į šiaurę nuo Nemuno, jo dešinia
jame krante, nuo seniausių laikų 
gyveno lietuviai, kuriuos, laikui 
bėgant, taip pat pasiekė slaviško
ji banga.

Didžiųjų Lietuvos kunigaikš
čių valdomos sritys, ekonominiai 
ir kultūriniai santykiai nejučio
mis griovė lietuvių kalbą ir lie
tuvišką gyventojų sąmonę, o po 
1795 metų, kada "Lietuva atiteko 
Rusijai, prasidėjo sistemingas

Garsieji Q N I P A I
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MATA HARI
Mata Hari buvo viena žymiau

sių moterų šnipių šio šimtmečio 
pradžioje. Kaikas sako, kad ji bu
vusi labai graži ir labai gera šo
kėja. Kiti duomenys kiek panei
gia jos grožio ir šokio meno suge
bėjimus, bet nepaneigia, kad ji 
sugebėdavo užburti net augšto 
rango vyrus. Ji buvo vadinama 
šių laikų Delila, kuri nukirpo 
plaukus keliasdešimčiai Samsonų. 
Ją sušaudė prancūzų baudžiama
sis būrys, kai jos mylimieji išbė
giojo, pasislėpė.

Nuo vaikystės 
iki nelaimingų vedybų
Mata Hari gimė 1876 m. rug-

zų kilmės kanadiečių. Ar tai bu
vo tik protestas prieš karalienę? 
Atrodo, kad ne. Prieš ją, kaip as
menį, nenorėjo niekas pasisaky
ti. Bet ji atstovauja anglosaksiš
kajam pasauliui, kurio katilan 
Kvebeko provincija nenori patek
ti ir jau 200 metų, kaip prieš jį 
kovoja.

“Atėjo laikas pasikeitimams” 
— skelbia dabartinė prancūziško
ji Kanada. Pasyvusis jos naciona
lizmas pereina į aktyvųjį.

Kvebekas stiprėja ir ekonomiš
kai. Ar prancūziškoji kultūra ir 
nacionalizmas taip pat išsilaikys, 
kai ekonominio gyvenimo lygis 
pakils? Tai didelis klausimas. Vi
sus stebina faktas, kad dabar per 
200 metų prancūzai neprarado 
savo tautinio veido, nors yra ap
supti anglosaksų kultūros.

Karalienei išvykus lengviau 
pasijuto visi, kurie to vizito taip 
bijojo. Kvebeke kalbama, kad tai 
buvo paskutinis vizitas. Jis neda
vė nieko gero nei Kanadai, nei 
Kvebeko provincijai, nei pačiai 
karalienei. Atrodo, kad metai po 
metų ryšys su “motina Britani
ja” mažėja, kol galutinai visiškai 
pranyks.

Galima dar pridurti, kad šis 
karalienės vizitas nauj. kanadie
čiams, neanglų ir neprancūzų 
kilmės, ryškiai parodė anglų - 
prancūzų gilią žaizdą. Neveltui 
“The Globe a. Mail” bendradar
bis Bruce West spalio 14 laidoj 
specialiai kreipėsi į nauj. atei
vius, kad šie Kvebeko policijos 
Žygių nelygintų su Gestapo ar 
NKVD, nes buvęs saugomas ne 
tironas, o moteris, kuriai buvo 
grasoma nužudvmu. V. K.* • * *

Ženeva. — šveicarai pasižymi 
iš seno kaip geriausi laikrodžių 
gamintojai pasauly. Dabar Švei
carijoj gaminamas laikrodis, ku
ris turės įkalbama juostelę: at
ėjus laikui, išgirsite savo balsą 
ir priminimą, ką reikia tuo metu 
atlikti.

Lietuvos rusinimas, ryškiausiai 
pasireiškęs Vilniaus krašte. J Lie
tuvą buvo atkeliami rusų valdi
ninkai, steigiamos rusiškos mo
kyklos, žmonės verčiami į stačia
tikių tikėjimą: pagaliau net už
drausta (1863-1904 m.) lietuviams 
spausdinti knygas lotyniškomis 
raidėmis. Neturėdami savo spau
dos, lietuviai daug kur pradėjo 
vartoti rusų ar lenkų spaudą ir 
pasidavė nutautinimo įtakai. Tai 
viena nutautinimo banga, atėjusi 
į Lietuvą iš Rusijos.

Antroji nutautinimo banga at
ėjo iš Lenkijos. Po-Lietuvos-Len
kijos unijos ir Lietuvos krikšto 
(1387 m.) prasidėjo lenkų kalbos 
įtaka Lietuvoje, o ypač Vilniuje 
ir Vilniaus krašte. Lietuvos bajo
rai, susilyginę teisėmis bei privi
legijomis su lenkų bajorais, vi
siškai pasidavė jų įtakon, pasisa
vindami jų kalbą. Kiti, semda- 
mies mokslą Krokuvos universi
tete, grįždavo į Lietuvą svetima 
dvasia. Lietuvių gi liaudžiai dau
giau įtakos padarė jau anksčiau 
nutautėjęs dvaras ir bažnyčia. At
vykę iš Lenkijos kunigai, skelb
dami katalikų tikėjimą, vartojo 
lenkų kalbą. Ilgainiui žmonės iš
moko melstis vien lenkiškai ir 
pradėjo neskirti tikėjimo nuo 
tautybės. Iki šiol Vilniaus krašte, 
ypač tose vietovėse, kur gyvento
jai jau vartoj'a lenkų ar gudų kal
bą, yra labai populiarus posakis 
“lenkų tikėjimas” vietoje “kata
likų tikėjimas”. Todėl, kada klau
siame Vilniaus krašto kaimietį, 
kokios tautybės ar tikybos, atsa
ko esąs lenkas, turėdamas galvo
je dažniausiai ne tautybę, bet ti
kybą.

Kada lietuvių liaudis neteko 
savo šviesuomenės — didikų ir

bajorų, kada daugelyje vietų Vil
niaus krašte buvo priversta mels
tis lenkiškai, kada sunkią dvarui 
baudžiavą ėjo, — tada susvyravo 
lietuviško kaimo pagrindai, pra
dėjo skverbtis į jį slavų kalba. 
Kadangi lietuvių kaimiečiui sun
ku buvo išmokti tarti lenkų ar 
rusų kalbos garsus, tai čia atėjo 
į pagalbą gudų kalba. Gudų kal
bos balsių ir dvibalsių tarimas 
yra labai artimas lietuvių kalbai, 
todėl lietuvių liaudžiai gudų kal
ba buvo prieinama, jos priimta ir 
vartota. Kaimietis, mokėdamas 
gudiškai, galėjo, reikalui esant, 
susikalbėti rusiškai arba lenkiš
kai. Tad pačios gyvenimo sąlygos 
vertė Vilniaus krašto lietuvius 
mokytis gudų kalbos. Po I pasau
linio karo, kada gyvenimo sąlygos 
pasikeitė ir Vilniaus kraštas at
sidūrė lenkų valdžioje, vistiek gu- 
dėjimo procesas vyko toliau; lie
tuviško kaimo nutautėjimas ėjo 
daugiau gudų, negu lenkų kalbos 
naudai. Ir šiandie turime Vil
niaus-krašte labai daug vietovių, 
kur seneliai tik lietuviškai kalba, 
jų vaikai moka lietuviškai ir gu
diškai, o anūkai vartoja vien gu
dų kalbą. Tokias nutautėjimo sta
dijas, kokias dabar matome apie 
Šalčininkus, Benekainius, Dieve- 
niškį, Lazdūnus, Gervėčius ar Vy- 
džiuš, prieš 50-80 metų pergyve
no tos Vilniaus krašto vietovės, 
kuriose jau ir seneliai nekalba 
lietuviškai'. Liūdna gyvenimo re
alybė, kuri atėjo į lietuvišką pa
stogę XIX šimtmečio antroje pu
sėje, padarė lietuviams labai 
daug žalos Vilniaus krašte.

Kad taip buvo, patvirtina netgi 
lenkų mokslininkai. Kaip pavyz
dį, galima pacituoti filologės, Vil
niaus universiteto asistentės H. 
Turskos žodžius: “Stebint ant lie
tuviškojo substrato lenkiškuose 
plotuose vyresniosios kartos lie
tuvių kalbos žinojimą, galima pa
tikrinti, kad apylinkėse, kur len-

(Nukelta Į 5 psl.)

J. VAICELIŪNAS

pjūčio 7 d. Olandijoje, Leeuwar- 
deno mieste, prekybininko Zelle 
šeimoje. Ji buvo pakrikštyta Mar
garitos Gertrūdos vardais. Paūgė
jusi, lankė pradžios mokyklą ir 
baigė vienuolių vadovaujamą 
gimnaziją.

Baigusi mokyklą, 1894 m. Ha
goje ji susipažino su armijos ka
pitonu MacLoad ir kitais metais 
už jo ištekėjo. Ji su vyru išvyko 
į Javos salą, nes jos vyras buvo 
Olandijos kolonijų kariuomenės 
sąstate. Nors jie susilaukė dviejų 
vaikų, bet jų gyvenimas buvo ne
laimingas. Jos vyras buvo įpratęs 
gerti, dėl to kilo ginčai, nesutiki
mai. Kartais jos girtas vyras ją 
net apmušdavo. Dėlto ji savo vy
rą pametė'ir grįžo į Olandiją, o 
paskui išvyko į Paryžių. Jų sūnus 
buvo miręs, o duktė Banda liko 
Javos saloje pas tetą.

šokėjos karjera
Ji jau Javos saloje buvo susi

pažinusi su vietos papročiais ir 
šokiais, o iš dalies ir su budistų 
religijos apeiginiais šokiais. Pa
ryžiuje ji nusprendė pagrindinai 
pasikeisti. Ji pasivadino Mata Ha
ri arba arabiškai — Aušros akis, 
pareiškė esanti gimusi pietinėje 
Indijoje iš bramanų kastos tėvų. 
Jos motina, esą, mirusi jai gims
tant. šventyklos kunigai ją pa
skyrę dievo Šyva garbei ir auklė
ję ją kaip tos šventyklos šokėją, 
nes ir jos motina šokusi toje šven
tykloje. Ir čia, Paryžiuje, ji nu
sprendė pradėti šokėjos karjerą, 
Jos grožį sudarė akys ir rankos. 
Ji greitai pasidarė žymi Paryžiaus 
naktinių klubų šokėja ir kaikurių 
augštų politikų meilužė ir intri
guojanti šnipė' Ji šokdavusi be
veik nuoga. Šio šimtmečio pra
džioje tai buvo naujiena.

Po poros metų ji nuvyko į Ber
lyną. Čia jos pirmas laimikis — 
Vokietijos kronprincas, kuris ją 
nusivežė net į kariuomenės ma
nevrus Silezijoje. Jai simpatijas 
reiškė Brunšviko kunigaikštis ir 
net Vokietijos užsienių reikalų 
ministeris Jagow.

Su savo šokiais ji rodėsi Vieno
je, • Romoje, Madride, Londone. 
Jos pasirodymą vienoje ar kitoje 
vietoje sekė jos gerbėjų būriai. Ji 
savo simpatijų neskirstė tautybė
mis ir nerūšiavo. Net tada, kai ji 
buvo teisiama kaip šnipė, pasakė: 
“Aš nesu prancūzė. Aš turiu tei
sės į draugus ir kitų kraštų, ir 
net tų kraštų, kurie jra karė su 
Prancūzija.”

Šokiai ir šnipai
Jos simpatijų tarpe buvo ir to

kių, kurie norėjo ją panaudoti 
kaip šnipę. Jie žinojo, kad Mata 
Hari turi įtakos žymiems krašto 
pareigūnams. Nors ji turėjo ge
ras pajamas kaip šokėja bei tur
tuolių meilužė, bet iŠ tų, kurie

Į paskelbtą š.m. spalio 15 d. 
KLF vajų pirmutiniai atsiliepė ir 
atsiuntė įnašus: žymus visuome
nės veikėjas, buvęs PLB valdy
bos pirm. dr. J. Sungaila $1000; 
kūrėjas-savanoris inž. K. Apera- 
vičius $100; uolus Fondo rėmėjas 
J. Kartis (Port Alis, B.C.) $100. 
Papildė įnašus: A. Kantvydas 
iki $300; inž. P. Lelis iki $300; 
dr. A. Pacevičius iki $200; inž. V. 
Balsys iki $200.

Nuoširdžiai dėkodami įnašų da
vėjams, džiaugiamės, kad su šiais 
įnašais KL Fondas jau pasiekė 
$10.000. Šio vajaus metu kviečia
me visus sąmoningus lietuvius 
nepagailėti stambesnės vienkarti
nės aukos Lietuvai ir lietuvybei, 
šimto dolerių įnašas padaro auko
toją pilnateisiu Fondo nariu.

Šiaurės lietuvius kviečia Brazilija
P. Amerikos lietuviai rengia 

III savo kongresą 1965 m. vasa
rio 18-21 d. Sao Paulo mieste. 
Tai puiki proga šiauriečiams lie
tuviams ta proga aplankyti Bra
ziliją. Dalyvių laukiama iš: Ar
gentinos, Čilės, Kolumbijos, Uru
gvajaus, Venecuelos.

Kongreso komitetas yra numa
tęs sekcijas: jaunimo, lietuviško 
auklėjimo, tautinio meno, Lietu
vos laisvinimo, spaudos ir radijo, 
sporto, pastoracijos darbų, ekono
mikos.

Aktyviausiai šiuo metu reiškia
si finansų komisija, kurios užda
vinys sutelkti Kongresui reika
lingas lėšas. Jai pirmininkauja 
ekonomistas Jurgis Sliesoraitis. 
Komisija pirmiausiai kreipėsi į 
pavienius asmenis, kurie prisidė
tų pinigine auka. Tokių aukoto
jų susidarė apie 20 asmenų, ku
rių daugumas pasižaddėjo paau
koti po 70 tūkstančių kruzeirų. 
Atskiri būreliai ir organizacijos 
irgi prisideda savo parama. Ka
dangi kongreso išlaidoms reikės

Tautinės grupės Lenkijoje

prašė jos patarnavimo šnipinėji
mo darbe, ji paimdavo stambias 
pinigų sumas, kurios būdavo mo
kamos iš slaptų fondų. Įpratusiai 
imti stambias pinigų sumas vėliau 
sunku buvo nuo to susilaikyti' Jai 
buvo gerai apmokama, bet ji tu
rėjo rinkti žinias iš tų žymiųjų jos 
gerbėjų, kurie turėjo užėmę augš- 
tus valstybinius postus ir kurie 
su ja dažnai būdavo kvailučiai.

Pirmojo pasaulinio karo pir
maisiais mėnesiais ji ypatingai 
nepasireiškė, bet kitais metais ją 
jau sekė visų kariaujančių valsty
bių saugumas. Kai kartą ji japo
nų laivu atplaukė į Neapolį, Itali
jos saugumas ją išaiškino kaip 
“berlynietę”. Visų sąjungininkų 
saugumas ją laikė vokiečių šnipe.

Ji savo laiškus siųsdavo per Is
panijos, Olandijos, Švedijos atsto
vybes. Prancūzai pradėjo kontro
liuoti jų diplomatinius siuntinius 
ir rado laiškų, bet negalėjo išaiš
kinti, ar jie yra šnipinėjimo laiš
kai, nes prancūzai neturėjo rei
kiamų raktų. Vistik ji buvo įtarta 
šnipinėjant, ir norėta ją depor
tuoti. Bet ji paneigė, kad dirban
ti vokiečių naudai, nors pasisakė, 
kad Vokietijoje turinti gerų pa
žįstamų augšto rango pareigūnų 
tarpe. Ji sutiko dirbti Prancūzijos 
saugumui.

šnipinėjimo painiavose
Prancūzijos saugumas ją pa

siuntė į Belgijos sostinę Briuselį, 
kur ji turėtų pasigauti vokiečių 
auką — gen.' Moritz von Bissing, 
kuris buvo jos simpatija iš anks
čiau. šeši Briuselio žvalgybos 
agentai buvo supažindinti su ja. 
Netrukus vieną tų agentų vokie
čiai sušaudė. Anglijos žvalgyba 
išaiškino, kad tas agentas buvo iš
duotas vienos moters.

Iš Briuselio per Olandiją ir 
Angliją ji vyko į Ispaniją. Lon
done ją kvotė Anglijos saugumo 
viršininkas B. Thompsonas. Ji pa
sisakė, kad esanti šnipė, bet esan
ti šnipė Prancūzijos, Anglijos są
jungininkės. Thompsonas jai pa
tarė baigti šnipės karjerą, bet ji į 
tai nieką neatsakė ir išvyko į Is
paniją.

Madride ji susitiko su vokiečių 
laivyno atache W. Canariu, su ku
riuo ji jau buvo iš anksčiau pažįs
tama ir veikė jo naudai. Tiesa, 
vokiečiai gerokai sumažino su- 

i mas, skirtas šnipinėjimo tiks- 
' lams, nes, esą, perdaug pinigu iš- 
i leidžiama vynui, moterims ir dai- 
• noms. Vokiečių šnipai Ispanijoje 
liko beverčiai, bet Mata Hari ne- 

Į buvo eilinė šnipė.
(bus daugiau)

Varšuvos laikraštis “Žycie 
Warszawy” 1963. XII. 12. straips
nyje “Lenkija — bendra tėvynė” 
pateikia duomenis apie tautinės 
mažumas dabartinėje Lenkijoje. 
Esą 1931 m. buvo 10 mil. neten
ku, t.y. trečdalis visų gyventojų, 
o dabar tik 453.000:Ukrainiečių 
180.000, gudų 165.000, žydų 31'. 
000, slovakų 21.000, čekų 2000, 
rusų 19.000, vokiečių. 3000, lietu
vių 10.000 (pačių lietuvių žinio
mis — apie 20.000), graikų 5.000, 
makedoniečiu 5.000 ir čigonu 
12.000.

Kitas lenkų laikraštis “Zielony 
Sztandar” paskelbė Lenkijos 
Mokslų Akademijos duomenis 
apie lenkus užsieniuose. Sov. Są
jungos teritorijoje esą 1.380.000 
lenkų; pagal respublikas: Gudijoj 
— 539.000, Ukrainoj — 363.000, 
Lietuvoj — 230.000, Rusijoj — 
118.000, Latvijoj — 60.000, Ka
zachstane — 53.000, kitose res
publikose — 17.000. Visoje Eu
ropoje, įskaitant Sov. Sąjungą, 
lenkų esą 2.571.000, o kituose že
mynuose — 8.200.000 iki 9.800.

Fondo įgaliotiniai lietuvių ko
lonijose prašomi vajaus metu ap
lankyti numatytus Fondo rėmė
jus ir paprašyti juos įsijungti į 
Fondo narius. Lietuvių parapijų 
klebonus prašome perskaityti 
bažnyčiose vajaus atsišaukimą" ir 
paraginti parapijiečius paremti 
Lietuvių Fondą įnašais. Įnašus 
siųsti į lietuvių kredito bankuo
se Fondo turimas sąskaitas: To
ronte — “Parama” ir Prisikėlimo 
parapijos, Montrealy — “Litas”, 
Hamiltone — “Talka”. Bankų 
adresai yra skelbiami kiekviena
me “TŽ” ir NL” nr. nuolatiniuo
se skelbimuose.

Tikimės, kad šio vajaus šauks
mas ras atgarsį kiekvieno lietuvio 
širdyje.

Kanados Lietuvių Fondo 
valdyba

nemažiau 5 mil. kruzeirų, tai fi
nansų komisija yra numačiusi vi
są eilę viešų parengimų, iš kurių 
gautas pelnas bus skiriamas kon
greso išlaidoms padengti: spalio 
10 šokių ir pramogų vakaras; lap
kričio 14-15 įvairių daiktų baza- 
ras, gruodžio'31 viešas N. Metų 
sutikimas ir “Kongreso Lietuvai
tės” rinkimai; 1965 m. sausio 17 
“Alaus šventė”. Sao Paulo lietu
vių visuomenė gyvai į tai atsilie
pia ir kiekvienas stengiasi prisi
dėti savo talka.
Meno komisijai vadovauja kun. 

Jonas Giedrys. Kongreso meninę 
programą atlikti yra pakviesti S. 
Paulo Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės choras, Argentinos ir 
Urugvajaus chorai bei tautinių 
šokių ansambliai. Kongreso proga 
numatoma išleisti lietuvių ir por
tugalų kalbomis brošiūrą, kurią 
ruošia Jonas Antanaitis. Kongre
so tikslas: apjungti P. Amerikos 
lietuvius bendrai kovai už Lietu
vos laisvę ir lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje. H. Mošinskienė

000. Abiejose Amerikose jų esą 
7.190.000. Kiek tie duomenys pa
tikimi, vargu ar kas šiuo metu ga
li patikrinti. Iš praeities betgi ži
nome, kad lenkų šaltiniai tauti
nių grupių atžvilgiu nebūdavo 
objektyvūs. Abejoti verčia pvz. 
ir lietuvių skaičius dabartinėje 
Lenkijoje. Iš kitų šaltinių žino
ma, kad jų ten yra kur kas dau
giau. Išeitų, kad lenkai arba jų 
skaičių sąmoningai sumažino, ar
ba patys lietuviai tokiais nesire- 
gistravo. Be to, nėra žinoma, kaip 
tie statistiniai duomenys sudary
ti — gyventojų surašymu ar ki
tokiu būdu.

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

RAŠOTE 
KAM NORS 

LAIŠKĄ?

ANT VOKO 
TURI BOTI 
UŽRAŠYTA:

Vardas ir jjavarde asmens, 
kuriam rašote.

Gatvės numeris, gatvės vardas ar 
pašto dėžutės numeris, 
ajMrtamentas ar verslo blokas, 
kambarys, jei toks yra.

Miestas, miestelis ar kaimas, 
pašto zona, jei tokia yra, ir 
provincija.

Jūsų pavardė ir pilnas adresas ' 
viršuje — kairiajame voko kampe.



Neturime praeities. Bet kokia bus mūsų ateitis?...

Studentiškos mintys

Dalyvauti nelietuviškose 
organizacijose?

Ar veria mokytis lietuviu kalbos?

Jaunystėje, ir ypatingai būda
mas studentu, jaunuolis ruošia
si gyvenimui. Jis pasirenka 
mokslo šaką ir joje gilinasi, jis 
susipažįsta su naujais draugais, 
priima naujų idėjų ir nuspren
džia savo gyvenimo gaires.

Studento gyvenimas negali 
būti grynai akademinis — uni
versitetų atstovai universaliai 
pripažįsta organizacijų bei sam
būrių reikalingumą ugdyti stu
dento asmenybei. Kanadiečiui 
studentui ypatingos problemos 
nėra: jis gali įstoti į betkokią or
ganizaciją, dalyvauti betkuYiuo- 
se pobūviuose. Bet lietuviui stu
dentui tas pasirinkimas yra sun
kesnis: jis iš visų pusių yra ra
ginamas dalyvauti lietuviškose 
organizacijose, draugauti su lie
tuvišku jaunimu, eiti į lietuviš
kus minėjimus bei pobūvius — 
“išlaikyti lietuvybę”. Ir jis jau
čia pareigą tai lietuvybei.

Bet ar studentas gali apsiribo
ti tik lietuviška veikla? Ar jam 
nelietuviškos organizacijos 
kenksmingos arba draudžiamos? 
Aš manau, kad ne.

Toronte lietuviui studentui 
yra šios organizacijos — ateiti
ninkai, skautai ir sporto klubai. 
Nors šių organizacijų tikslai yra 
kilnūs ir jų programos plačios, 
visdėlto jos neapima visų jau
nuolio interesų. Iš nelietuviškų 
organizacijų studentas gali pasi
semti to, ko iš lietuviškų jis ne
gali gauti. Organizacijos, kaip 
Newman Club ir St. Thomas 
More Society sudaro sąlygas iš

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 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, Ps.D.RJMLN.Pt.

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

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

SUPERTEST
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI

ALL CANADIAN apylinkes lietuviai maloniai 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ

UAIYIIINIAI PATARNAVIMU.

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

J. Kazimiera Michalskį
347 BAY ST. TORONTO, II AUGŠTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430 

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplonkyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5368 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

ugdyti stipresniam religiniam 
tikėjimui ir jo išreiškimui apaš
tališkuose darbuose. Klubai, 
kaip Debating Club, Flying 
Club, įvairūs sporto klubai, sve
timų kalbų (pvz. prancūzų, vo
kiečių, ispanų) būreliai studen
tui teikia daug išsilavinimo ir 
užsiėmimų, kurių lietuviškos or
ganizacijos neįstengia duoti. Tai
gi, nelietuviškose organizacijo
se studentas gali pasisemti idė
jų, įsigyti patyrimo, kurių jis 
grynai lietuviškose organizaci
jose negali gauti.

Bet jeigu ir būtų tiek daug 
veikiančių lietuviškų organizaci
jų, kad jos apimtų visus studen-' 
to interesus, aš visvien manau, 
kad bendravimas veikloje su ne
lietuviais jam yra ir naudingas, 
ir vertingas. Gyvendamas ne 
Lietuvoje, jis negali sau susi
kurti grynai lietuvišką pasaulį, 
iš kurio jis nepasitraukia, ne
bent jam nėra kitokios išeities. 
Jis turi taip pat įsijungti ir į šio 
krašto gyvenimą — susipažinti 
su jo žmonėmis ir problemomis. 
O tą jis gali geriausiai atsiekti 
bendraudamas su nelietuviais 
ypač. organizuotoje veikloje. 
Studento pasaulėžiūra turi bū
ti plati. Jo idėjos, siekimai, ide
alai turi apimti ne tik savo tau
tą, bet visą žmoniją ir visą pa
saulį. Lietuvio studento dalyva
vimas ne tik lietuviškose, bet ir 
nelietuviškose organizacijose 
yra naudingas ir vertingas, ir, 
mano manymu, būtinas išugdy
mui žmogaus asmenybės.

Stud. AMB
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Aš nežinau kaip atrodo Lietuva...
STUD. A. VISKONTA

Nors esu gimęs Lietuvoje, 
bet jos visai nepamenu ir neži
nau kaip ta mano tėvynė atrodo. 
Apie Lietuvą žinau tiek, kiek 
man tėvai pasakoja ir ką paskai
tau knygose ir kitoje spaudoje. 
Užaugau ir subrendau svetimuo
se kraštuose, bet kažkoks gilus 
širdies balsas man byloja, kad 
mano tėvynė yra Lietuva.

Man mama pasakoja, kad ano
mis 1944 m. vasaros dienomis, 
kai raudonoji armija žygiavo 
mūsų tautos keliais, kai Hitlerio 
armija traukėsi per mūsų žemes 
ir kai tos armijos griovė mūsų 
miestus, degino kaimų bei vien
sėdžių sodybas, verkė ne tik tau
ta, bet ir nesuvežtos rugių gu
bos, stovinčios pakelėse.

Tauta — paprasti žmonės ty
liai verkia, bet tokiais momen
tais labai garsiai sušunka po
etai:

— Ką tu išsivežei iš 
tėviškės pastogių, 

Kai žemę rykštė palietė baisi...

Taip klausia poetas Brazdžio
nis. Negi jūs išsivežėt" skundus, 
barnius ir vien tik rietenas — 
nesutarimą? Mes, jaunieji, ši
to visai nesuprantame.

Kokia yra brangi ir miela tė
vynė, aiškiai pasako šie Kazio 
Inčiūros posmai:
Niekur neišeisi, ųiekur iš laukų tų, 
Kur dangus toks melsvas,

kaip melsvi linai.
Nors svetur ir auksu 

gristi miestai būtų, 
Be tėvynės dūmų trokši tu tenai.

Veltui tavo mintys Į svetur keliauja, 
Saulė, nors šviesiausia,

bus svetur tamsi, 
čia brangiau už auksą

juodos žemės sauja, 
Nes kiekvienoj dulkėj

čia tu pats esi...

Iš šitų posmų ir daugelio ki
tų, kuriuos surašė mūsų poetai, 
yra aišku ir nepažįstančiam Lie
tuvos, kaip skaudu netekti lais
vės ir tėvynės. Tai labai gražiai 

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso reikalu tarėsi jaunimo atstovai 
ir PLB valdybos nariai Tabor Farm, Mich. Nuotraukoje — dalis 
pasitarimo dalyvių. Iš kairės: dr. T. Remeikis, “Lituanus” žurnalo 
red.; A. Lukoševičiūtė iš Montrealio; G. Rinkūnaitė iš Toronto; 
A. Mikalojūnaitė iš Montrealio.

ir trumpai apibūdina mūsų ra
šytojas Tumas-Vaižgantas:

“Laisvė tai siela, kuri gaivina 
mūsų tėvynę. Nėra laisvės — 
nėra nei tėvynės, nėra tėvynės 
— nebus nei laisvės. Mylėdami 
Lietuvą, mylime laisvę, kurią 
laiduoti gali nepriklausoma ša
lis. Ir mūsų tėvynė reali turi sa
vo vietą pasaulyje, iš kurios jos 
niekas netesės išstumti. Gali ją 
smaugti priešai ar broliai apsi
kabinę, tik visiškai užsmaugti 
negali. Ligi tik atsigniauš smau
gėjo rankos, tauta žioptelės gim
tojo kvapo ir sušuks: tebesu gy
va!”
Taip rašė Tumas - Vaižgantas 
anais rusų caro priespaudos lai
kais. Jo žodžiai tinka ir šių die
nų pavergėjams — Chruščio
vams ir kitiems, šiandien visa
me pasaulyje įvykiai keičiasi 
vienas po kito žaibo greitumu. 
Kas iš ryto nauja, vakare jau 
pasenę — užmirštos naujienos. 
Ateis laikas, kad staiga ir mūsų 
tauta žioptels to laisvės kvapo 
ir sušuks: tebesu gyva!

❖ ❖

Apie Lietuvą rašė graikai: 
Homeras — 790 m prieš Kristų, 
Herodotas — 450 m. Apie Lietu
vą rašė romėnai: Plinius — 70 
m. po Kristaus, Tacitas — 100 
m. po Kr. Graikai ir romėnai 
gyrė tų laikų lietuvius. Jie anų 
laikų lietuvius vadino “žmoniš- 
kiaušiais žmonėmis”. Apie Lie
tuvą labi gražiai atsiliepė ir anų 
laikų germanų tautos. Dar vė- 
liau Lietuvos vardas jau iškilo 
ir buvo garsus visoje Europoje. 
Mums visiems žinomi karaliai: 
Mindaugas, Gediminas. Iškilo 
Jogailaičių giminė. Atsirado kai
mynai iš rytų ir vakarų, kurie 
norėjo pavergti Lietuvą, bet 
Lietuvos kunigaikščiai nepasida
vė germanų ordinams. Vėliau 

Lietuvai vėl atėjo vargingos die
nos. Prasidėjo rietenos ir nesuti
kimai, žudynės. Pagaliau 1569 
m. nelemtoji Liublino unija ir 
dar vėliau — 1795 m. tapo pa
dalyta ir pateko anų laikų Rusi
jos vergi j on.

Jau buvo galvojama, kad lie
tuvių tauta išnyks ir ištirps kitų 
tautų mišinyje. Lygiai prieš šim
tą metų — 1864 m. vokiečių 
mokslininkai paskleidė tokį at
sišaukimą:

“Lietuvių kalba, viena svar
biausių mokslui, veikiai slenka 
į pražūtį. Vienu metu pasiduo
dama vokiečių, rusų ir lenkų įta
kai, ji jau ilgai 'nebegyvens. 
Drauge su ja žus ir savotišku

MES NORIME IŠMOKTI LIETUVIŲ KALBĄ!
Londono, Ont., mokytojos registruoja mokinius šeštad. mo
kyklai; kairėje mokyt. U. Blyskienė, dešinėje — mokyt. D. 
Čhainauskienė.

mas tos tautos, kuri ilgą laiką 
viešpatavo Vakarų Europoje, 
žus taip pat ir papročiai, padavi
mai, mitai, žus ir tos tautos po
ezija.”

Jie kreipėsi į visus mokslo 
vyrus, kad jie padėtų išlaikyti 
turtus, kuriems gresia išnyki
mas.

Tuomet grafas Von Kauf
mann su keliais savo pasekėjais 

apsiriko. Į jų atsišaukimą atsi
liepė, bet ne taip kaip jie tikė
jo. Neužilgo išėjo laikraštis 
“Aušra”, suskambo dr. Vinco 
Kudirkos “Varpas”, kurio aidas 
“Kelkite”, “Kelkite”, “Kelkite” 
nuaidėjo po visą Lietuvą. Po to 
rusų carai ir vokiečių kaizeriai 
iš didelės giminystės susipešė. 
Tuo Lietuvos vyrai pasinaudojo 
ir 1918 m., vasario 16 d., paskel
bė visam pasauliui Lietuvos ne
priklausomybės aktą.

Labai dažnai man tenka iš
girsti ir paskaitau vienoje ir ki
toje spaudoje įvairių kalbų apie 
dabartinę ir nepriklausomą Lie
tuvą. Vieni sako, kad buvo labai 
geras gyvenimas, kiti pasakoja, 
kad nebuvo teisybės ir buvo 
skurdas. Bet tai nelabai svarbu. 
Man teko gyventi Venecueloje, 
teko būti Meksikoje ir kitose P. 
Amerikos valstybėse. Visur’ aš 
mačiau gerai ir blogai gyvenan
čių. Taip pat ir čia Kanadoje nė
ra tos visiškos teisybės, netrūks
ta suktybių.

Maždaug prieš 50 metų Tu
mas-Vaižgantas rašė:

“Suvargus, lopyta ta mano 
Lietuva, bet ji mano Tėvynė; 
vyžoti, arielkiniai, kartais pad- 
lecai tie mano lietuviai, bet jie 
mano broliai.”

Manau, kad šie jo žodžiai tin
ka mums ir šiandien. Kokie mes 
čia bebūtume, visi — senieji ir 
jaunieji ateiviai — visi esame 
lietuviai. Taip pat kokie bebūtų 
studentai, kurie dabar gyvena 
Lietuvoje, kokias jie mokyklas 
belankytų, kokioms organizaci
joms priklausytų, jie yra mano 
broliai. Kai ten okupanto nebus, 
mes greitai su jais rasime kalbą 
— laisvą kalbą.

Tai klausimas, ties kuriuo ne 
vienas sustoja dabar, kai vaikus 
reikia siųsti šeštadieninėn mo
kyklon. Daugumai šis klausimas 
atrodo visai aiškus, tačiau beveik 
kiekvienoje apylinkėje atsiranda 
viena kita pora tėvų, suabejojan- 
čių atsakymo tikrumu: juk lietu
vių kalba vaikams čia nebus rei
kalinga, o jai mokytis sugaištas 
laikas galėtų būti sunaudotas stu
dijuoti tiems dalykams, kurių 
ateityje jiems daugiausia pri
reiks.

Jau čia tenka suabejoti nuomo
ne, kad lituanistikos laikas bus 
paskirtas kam nors naudinges- 
niam. Gal jis bus praleistas gat
vėje ar vaikų pasitarimuose, kaip 
nepasiduoti tėvų įtakai! žinome, 
kad gatvė yra bloga mokykla ir 
kad šiai “mokyklai” reikia palik
ti kuo mažiausiai laiko.

Pavyzdžiai kalba
Apie tokius abejojančius tėvus 

buvo užsiminta ir per Londono 
šeštad. mokyklos mokslo metų 
atidarymą nuosavose patalpose'.

Namas nuotakai, kuri neatkeliavo

Grižus iš tolimos Kanados šiaurės
Nutarėme pamatyti truputį Ka

nados, geriau pasakius, dalį On
tario provincijos, kuri ribojasi 17 
ir 11 plentu, jungiančiu Kanados 
rytus su vakarais.

* Patraukėme pro Georgian Bay, 
Parry Sound, Sudbury, Sault Ste. 
Marie, Superior ežero link. Buvo
me apsišarvavę visais reikmeni
mis, kurie reikalingi miškų gy
ventojams, įskaitant palapinę ir 
didoką” juodmargį šunį, kurių rei
kalingumą esame patyrę dauge
liu atveju ankstyvesnėse kelio
nėse.

Legendinėj gamtoj
Neilgai trukus paaiškėja, ko

dėl 17-tasis plentas taip mėgia
mas tiek Kanados, tiek Amerikos 
turistų. Kelias, kaip žaltys, vin
giuojąs! vingių vingiais per nesu
skaitomas kalvas ir slėnius, pro 
ežerus be skaičiaus, pro upes ir 
upelius. Vairuotojui reikia nuo
latinio budrumo. Pats plento pa
viršius nėra be ydų ir laikas nuo 
laiko išnyra įspėjimai: “Saugoki
tės krintančių uolų!”

Pravažiavę eilę įlankų, pava
dintų indėnų, prancūzų ir anglų 
vardais, apsistojame prie Mont
real upės nakvynei. Atostogauto
jų jau mažai. Kadangi mūsų ke
lionės tikslas — Shebandowan 
ežeras į vakarus nuo Port Arthur, 
kitą rytą per Superior ežero pro
vincinį parką keliaujame į Kaka- 
beka Falls vietovę, garsią natūra
lių krioklių grožiu ir indėnų1 le
gendomis. čia įrengtas Ontario 
prov. parkas su grįstais takais, 
gėlėmis, prausyklų namais. Nėra 
viešbučių ir krautuvių, kaip Nia
garoje, ir visa aplinka yra palik
ta natūraliame stovyje. Lentoje 
įrašyta Green Mantle legenda, sa
kanti, kad ji buvo indėnų vado 
duktė ir, priešų pagauta, žuvo 
kriokliuose drauge su savo gen
ties priešais, kuriuos ji tyčia nu
vedė klaidingu keliu. Esą ji budi 
prie krioklių ir uola jų viduryje 
kartais įgaunanti jos pavidalą.

Sekmadienio rytą mėginome 
patekti į pamaldas Pt. Arthure, 
bet patyrėme, kad vietos laikro
džiai vieną valandą vėluoja, nes 
jie čia nesuka laikrodžių viena 
valanda pirmyn.

Shebandowan ežeras
Palikę 17-tą plentą, pasiekia

me savo kelionės tikslą — She
bandowan ežerą. Jau nuo seno 
mano vyras svajojo čia atostogau
ti. Nuėjęs į vietinį vasarnamį, sa
ko jis savininkei Burstrom, kad 
mes norime užsisakyti stovykla
vietę dviem savaitėm. Jinai išpu
čia akis ir sako: “Bet kad čia nie
kas neapsistoja dviem savaitėm! 
Pernakvoję keliauja toliau!” Ki
tą rytą paaiškėjo ir priežastis. 
Mat, rytais čia apsilanko lokio 
vaikas. Be to, įsitikinam, rugsėjo 
klimatas nėra palankus gyventi 
atvirame ore. Burstrom pasiūlė 
mum savo vasarnamį palankiom 
sąlygom, ir mes prie Rosmere 
įlankos praleidom ištisą savaitę.

E. DANILIŪNAS

Pvz. p. Kriaučiūnas tvirtino: 
“Juo daugiau laisvo laiko vaikui 
duosi, juo daugiau jam jo reiks.” 
Bent Londone šitokį teigimą pa
vyzdžiai šimtu nuošimčių patvirti
na: tie vaikai, kurie lanko šeštad. 
mokyklą ir net dvejas ar trejas 
muzikos pamokas, mokosi daug 
geriau, negu tie, kurie lanko tik 
vietinę, t.y. vieną mokyklą. La
biausiai įtikinanti patirtis — J. 
Čegio. Jis pareiškė: “Vaikystės 
dienas man teko praleisti Rusi
joje. Rusų kalba mums patiko, 
bet lietuvių atrodė visai nereika
linga. Mes jos nenorėjome mo
kytis, kaip ir čia šių dienų jauni
mas. Tačiau tėveliai nepasidavė 
ir prievarta mus mokė lietuviškai. 
Jie mums daug aiškino apie Lie
tuvą. Pradžioje mes, vaikai, prie
šinomės ir stengėmės tų pasako
jimų nesiklausyti. Vieną sykį 
mus'labai sudomino pasakojimas^ 
kuriame buvo šis sakinys: ten ir 
juoda duona daug gardesnė... 
Mūsų galvoje vis sukosi klausi
mas: kaip tai gali būti, kad ten 
juoda duona gardesnė, negu čia 
balta?!... Tai buvo lyg savotiš
kas mūsų persilaužimas. Nuo to 
laiko mes patys pradėjome do
mėtis Lietuva ir gerai išmokome 
lietuvių kalbą. Rusijoje kilo re
voliucija su bado šmėkla ir visais 
kitais nežmoniškais žiaurumais. 
Mūsų visų akys nukrypo Lietu
von. Su dideliu susidomėjimu ir 
noru visa šeima pasileidome jos 
link. Ten nuvykę neturėjome jo
kių sunkumų prisitaikyti, nes 
apie Lietuvą buvome daug girdė
ję ir mokėjome kalbą. Lietuva 
tada mums buvo kaip išsigelbėji
mo sala — užuovėja nuo visų re
voliucijos baisybių. Mes jautėmės 
tikrais lietuviais, buvome laimin
gi, kad buvome išmokę lietuvių 
k., ir dėkingi savo tėveliams už 
jos išmokymą. Man atrodo neiš

ST. PRAPUOLENYTĖ-BUNKER

Shebandowan ežeras tęsiasi 
tarp Kashabowie ir Mabelle, tai 
yra lyg ežerų junginys, kurių il
gis — 38 mylios. Su maža valtele, 
kuri sudaro dali mūsų kelionės 
reikmenų, plaukėm daugeliu įlan
kų. Matėm smėlėtas, neišbrenda
mas, miškais apaugusias pakran
tes. šiaurinis ežero krantas jau 
išgrobstytas ir Lands & Forests” 
žinioje buvusios žemės apstatytos 
naujais vasarnamiais. Pietinis 
krantas tebestovi kaip stovėjęs 
prieš tūkstantį metų, neprieina
mas jokiu keliu, tiktai valtimi ar 
žiemą ledu pasiekiamas. Lydeka, 
pikerelė, basas, o žiemą ir balt- 
žuvė čia pagaunama. Tai vilioja 
žvejus.

Europiečiai pijonieriai
Vietovardžiai ir pavardės čia 

rodo gyventojų europietišką kil
mę: Finmark, Kašabuvie, Buda, 
Ozala (Ožalas?), Ole Burke. Pas
tarąjį mes sutikome Pelkių įlan
koje. Jis mums aprodė savo iš 
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mintinga manyti, kad lietuvių k. 
mūsų vaikams yra nereikalinga. 
Nė vienas nežinome savo ateities. 
Gal vėl ateis laikas, kad mūsų 
vaikams teks grįžti Lietuvon. Ką 
jie ten darys, jei jie nemokės lie
tuvių kalbos?”

Ne tiktai kalba
Dar vienas dalykas atsiminti- 

nas — vaikas šeštad. mokykloje 
išmoksta ne tik kalbos. Jis ten 
susipažįsta su tautos istorija, mū
sų iškiliuoju menu ir t.t. Nema
žiau svarbu — ten jis praleidžia 
porą valandų skirtingoje atmos
feroje: jei kaikuriose vietinėse 
mokyklose didvyriais jaučiasi tie 
mokiniai, kurie mažiausia moko
si, šeštad. mokykloje jiems yra 
kalte kalama, kad tik mokslo dė
ka yra įmanoma susikurti gražes
nę ateitį ir būti pilnesne asme
nybe. Įvertinkim lituanisti
kos reikalingumą, mūsų mokyto
jų pasišventimą ir iš to padary
kime reikiamas išvadas: visi lie
tuvių vaikai turi lankyti šeštadie
ninę' mokyklą, o jos mokytojai 
nusipelno veiksmingesnės mūsų 
paramos.

Mokyt. L. Eimantas Londone, 
Ont., moko jaunimą lietuvių 
kalbos.

rąstų pastatytus namus, savo pra
kaitu padirbtas valtis ir įdomius 
iš beržo kelmų ir šaknų padirb
tus baldus. Prieš daugelį metų 
atvykęs iš Norvegijos, jis su drau
gais šitą pelkių įlanką pavertė 
žaliuojančia ir žydinčia gyvenvie
te. Gėlės ir daržovės čia auga to
kios pat. kaip apie Torontą, tik 
viskas vėliau užauga.

Šitie pijonieriai neturėjo iš 
anksto paruoštos statybai medžia
gos. Jie patys kirto medžius, ta
šė rąstus ir medinėmis vinimis 
jungė. Mes matėme fotografiją 
tokio namo su keturių augštų 
bokštu, pastatyto miškų gilumo
je. Vienuolika metų dirbo Ško
tijos emigrantas juos statydamas 
savo būsimai nuotakai, kuri ta
čiau neatkeliavo ir juose neapsi
gyveno. Taip ir mirė žmogus, ne
sulaukęs savo troškimų išsipildy
mo. Jo gyvenimas betgi praturti
no vietos folklorą. Vietiniai gy
ventojai apie jį pasakoja čia va
saromis užklystantiems turistams. 
Tai jau Kanados folkloras, kuria
me atsispindi pijonierių dvasia.

Ps.D.RJMLN.Pt
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A. SNIEČKUS ESTIJOJE
Lietuvos potitrukas A. Sniečkus 

buvo nuvykęs į Estiją, kuri šventė 
XX-tąsias sovietinio “išlaisvinimo” 
metines. Lietuvos kompartijos, minis- 
terių kabineto ir ’lietuvių tautos var
du” jis pasakė maskvinio stiliaus kal
bą: “Rūsčiais Didžiojo Tėvynės karo 
metais estų tauta, kaip ir visos mūsų 
didžiosios Tėvynės tautos, stojo ginti 
Tarybų valdžios. Toje kovoje dar la
biau sutvirtėjo mūsų tautų draugys
tė, kuri vis labiau vystosi ir stiprėja 
pokario metais, komunizmo statybos 
sąlygomis ..Keista, kad žmogus, 
kuriam tėvynė yra Sov. Sąjunga, drįs
ta kalbėti lietuvių tautos vardu.

AKLI JAUNIMO VADOVAI
Penkias dienas Lietuvoje viešėjo iš 

Maskvos atvykę pasaulinio jaunimo 
forumo Afrikos, Azijos ir Europos 
kraštų atstovai. Lietuvos kompartijos 
globoje jie lankėsi Vilniuje, Druski
ninkuose, Rūdininkų girioje ir kt. 
ši propagandinė kelionė apdūmė akis 
kadaise su kolonizmu kovojusiems 
jaunuoliams. P. Džimaldetas, moky
tojas iš centrinės Afrikos, atsisvei
kindamas tarė: “Mane iš širdies gel
mių sujaudino susitikimas Lietuvos 
partizanų žeminėse su šiais drąsiais 
kovotojais už savo gimtojo krašto 
laisvę prieš fašizmą”. Komjaunimo 
sekretoriai A. česnavičius, J. Bete- 
vas, V. Morkūnas, savaime supranta
ma, nutylėjo, kad tų partizanų kova 
turėjo tikslą užkrauti Lietuvai so
vietinį kolonizmą. Jeigu negriukas 
būtų daugiau susigaudęs pavardėse, 
jis tikriausiai būtų paklausęs — ką

Lietuvos komjaunimo vadų tarpe vei
kia toks J. Betevas?

KULTŪROS DIENA
Maskvos liaudies ūkio parodos 

aikštės “tarybinės kultūros” paviljo
ne buvo surengta lietuvių kultūros 
diena. Kompartijos atstovai į ją nu
sigabeno eilę menininkų, literatų ir 
dainininkų. Partiečiams padėkojus 
Sov. Sąjungai už “draugišką” para
mą, sol. J. Stasiūnas padainavo A. 
Doluchanjano dainą apie draugystę 
“Mano tėvynė”. Dalyvavo sol. E. Čiu
dakova, A. Livontas, P. Tamošaičio 
vad. liaudies instrumentų ansamblis, 
sol. V. Noreika ir kt. Propagandinį 
šios kultūros dienos pobūdį liudija 
tolimesni dalyvių žingsniai — inter
nacionalo šimtųjų metinių paminėji
mas, vainikai prie K. Markso pamink
lo. Pranešimą iš Maskvos “Tiesos” 
korespondentė D. Kadžiulytė užbai
gia nieko bendro su lietuviškąja kul- 
tūra neturinčiais žodžiais: “Šiandien 
Tarybų Lietuva — lygi tarp lygių, 
laisva tarp laisvųjų tarybinių tautų 
šeimoje — atsiskleidžia visu savo 
grožiu”.

ATEIZMO KOKYBE
Vilniuje posėdžiavo Lietuvos kom

partijos ateistinės propagandos res
publikinė taryba. Ji aptarė pastarai
siais metais išleistą ateistinę litera
tūrą ir jieškojo būdų šio niekalo lei
dimui pagerinti. Posėdžiui vadovavo 
kompartijos ideologinio skyriaus ve
dėjas P. Mišutis. V. Kst.
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LENGVA NUPIRKTI
Galite Kanados taupomuosius lakštus pirkti grynais pinigais arba 
dalimis išmokėtinai. Pirkite juos darbovietėje pagal algos taupy
mo planę arba bankuose, pas oficialius investavimo agentus, 
biržos tarpininkus, pasitikėjimo ar paskolų bendrovėse. Lakštai 
gaunami po $50, $100, $500, $1000, iki 10.000 vienam asmeniui.

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

f

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

Kiekvienas turi kam nors taupyti

TORONTO VYR. MOKSLEIVIAI 
ATEITININKAI kviečia Hamiltono 
moksleivius į ateitininkų jaunimo šo
kius sekmadienį, spalio 25 d., Prisikė
limo par. salėje. Laikas: 7.30—10.30. 
Norime kartu draugiškoje nuotaikoje 
pasilinksminti ir pabendrauti. Laukia
me — Moksl. at-kai

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄ
JUNGOS dv. vadas kun. G. Kijauskas, 
SJ, iš Čikagos spalio 14 d. posėdžiavo 
su moksleivių ateitininkų kuopos val
dyba ir turėjo pasikalbėjimą su globė
jais. Ta pačia proga jis aplankė mons. 
dr. J. Tadarauską, apžiūrėjo Jaunimo 
Centro statybą, naujai išpuoštą baž
nyčią, stebėjosi hamiltoniečių judru
mu ir gražia veikla.

JAUNIMO CENTRO statyba spar
čiai eina pirmyn. Išliejus pamatus, 
pradėtos mūryti sienos. Lapkričio vi
dury JC pastatas turės jau ir stogą. 
Jaunimas turės erdvias patalpas savo 
kultūrinei ir sportinei veiklai.

LOTERIJOS KNYGUTES, išplatin
tas, prašome grąžinti sekmadieniais 
po pamaldų spaudos kioskan, kuris 
atidarytas po 10 ir 11 vai. pamaldų. 
Šios loterijos traukimas — lapkričio 
7 d., Royal Connaught viešbučio Crys
tal Ball salėje. Baliaus koncertinė 
programa jau paruošta. Baliaus metu 
bus išrinkta spaudos baliaus karalie
nė, kuri gaus dovanų tautinius drabu
žius. Ruoškimės visi— seni ir jauni! 
Rengėjai laukia visų hamiltoniečių ir 
apylinkės lietuvių šiame baliuje. Šio 
vakaro pelnas, pagal tradiciją, skiria

mas vaikų laikraštėliui “Eglutei” ir 
“Ateities” žurnalui.

KLK MOTERŲ DR—JOS Hamiltono 
skyrius ruošia vakarienę parapijos 
salėje lapkričio 21 d. Pelnas skiriamas 
Jaunimo Centro statybai.

“AUKURAS”, vad. E. Dauguviety- 
tės-Kudabienės, lapkričio 15 d. stato 
naują 3 v. veikalą “Pavojingas posū
kis” Knights of Columbus salėje. Vei
kalas yra modernus, taip pat ir jo pa
statymas.

V. ŠOPYTE MvMaster un-te studi
juoja humanitarinius mokslus.

P. LATAUSKAS paguldytas kelioms 
dienoms Šv. Juozapo ligoninėje svei
katai patikrinti. J. P.

JAUNIMO VADOVŲ PAREIŠKI
MAS “TŽ” 40 nr. atkreipė visų dėme
sį. St. Bakšys, atsiliepdamas į tą pra
nešimą atsiuntė pareiškimą, esą jo 
autoriai “labai gražiai ir entuziastiš
kai nusako apie liet, jaunimo veiklą.” 
Spaudoj pasirodžiusios korespondenci
jos nebuvusios priekaištaujančios ar 
kritikuojančios liet, jaunimo veiklą. 
“Ham. jaunimo vadovai, pasirašę mi
nėtą pareiškimą, dirba įstaigose ar 
fabrikuose, turi šeimas, ir tas užima 
didžią jų Jaiko ir rūpesčių dalį.” Ta 
prasme, jų, kaip pasauliečių veikla ga
linti būti tiktai pripuolama. Pastaruo
ju metu vykusi polemika spaudoje 
esą tiesiogiai lietė tik eventualią ga
limybę — dviejų lietuviškų salių at
siradimą Hamiltone, bet ne patį jau
nimą ar jo vadus.
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apylinkės, Alberta
— V. Jauga, senosios kartos ateivis, 

smarkokai susirgo net du kartus ir bu
vo paguldytas ligoninėje. Jis yra tė
vas C.L. Draugijos buv. pirmininko 
Balio Jaugos.

— KLB Lethbridge apylinkės val
dyba ruošia šokių vakarą spalio 24 d. 
vengrų svetainėje. į šį parengimą val
dybos pirm. p. Noreika visų Leth
bridge lietuvių vardu pakvietė kalga- 
riečius. Calgary B-nęs valdyba organi
zuoja ekskursiją autobusu į minėtą 
parengimą.

— L. Brūzgai iškėlė šaunias vestu
ves savo vienturčiui sūnui Vytautui, 
kuris vedė vengrę mokytoją. Jungtu
vės įvyko vengrų katal. bažnyčioje. 
Vestuvės buvo vienos iš šauniausių iki 
šiol įvykusių Calgary lietuvių koloni
joje. Dalyvavo ko ne visi Calgary lie
tuviai, taipgi iš Lethbridge, Coleman, 
Blairmore ir kitų vietovių. Brūzgai 
yra naujos kartos ateiviai, kilę nuo 
Marijampolės.

— Nuoširdi lietuvė ir uoli B-nės rė
mėja p. Andersonienė, Tomo Ander
sono žmona, sunegalavo ir kiek laiko 
gulėjo ligoninėje; dabar ilsisi namuo
se. P. Andersonai yra vieni iš seniau
sių ateivių Calgary; į Kanadą atvykę 
po rusų-japonų karo.

— B-nės šokių vakaras ir gegužinė 
sutraukė gausią publiką ir davė gra
žaus pelno. Į gegužinę atsilankė iš to
limo Lethbridge gerokas būrys links
mų ir malonių tautiečių.

— C.L. Drg. parengimas — gegužinė 
įvyko tą pat dieną pirm. Žuko namuo
se, kaimynistėje arklių skerdyklos, ži
nomos kaipo Calgary Dog Food Co.

SUNDRE. Senosios kartos p. Liukų 
sūnus vedė anglę. Tėveliai iškėlė pui
kias vestuves.

BROOKS. Rugpjūčio mėn. širdies 
priepuoliu mirė sen. kartos Hermanas 
Albrechtas, kilęs iš Starkų km., Vilka
viškio apskr. Buvo vokiečių kilmės, 
bet namuose ir visur vartojo lietuvių 
kalbą, išmokė sūnų, kuris ir šiandien 
puikiai kalba lietuviškai. Jis didžiavo
si lietuvybe ir savo karo tarnyba Lie
tuvos ulonų pulke. Paliko žmoną Li
diją, sūnų Valterį, du brolius ūkinin
kus — Otto ir Edvardą.

— Sunkiai serga Edvardas Albrech
tas, naujosios kartos ateivis — ūkinin
kas; paguldytas Medicine Hat ligoni* 
nėję. Jis yra malonaus, linksmo būdo, 
ir pobūviai be jo— apmirę. Apylinkės 
valdyba ir visi susipratę lietuviai iš
reiškė nuoširdžius linkėjimus greitai 
pasveikti ir sugrįžti namo pas šeimą.

— Liepos mėn. p. ir p. V. Rutkaus
kai iškėlė šaunias vestuves savo dūk- 
rai Monai, kuri ištekėjo už ukrainiečio 
mokytojo. Dalyvavo Calgary, Brooks 
ir kitų vietovių lietuviai.

— Liepos mėn. p. A. Skaisgiris iš
leido savo dukrą už anglo policininko.

— Rugpjūčio mėn. p. ir p. P. Jan
kauskai išleido savo dukrą Jean už 
anglo mokytojo. Abejose vestuvėse 
buvo pusiau svetimtaučių ir lietuvių 
dalyvių. Korespondentas

SUDBURY, Ont.
LB VALDYBA praneša, kad A. Stra- 

kauskas atsisakė iš valdybos nario pa
reigų. Į jo vietą iš kandidatų įėjo Ir. 
Račinskienė. LB valdyba A. Strakaus- 
kui už atliktą darbą nuoširdžiai dė
koja.

SPALVOTAS FILMAS. — Lapkri
čio 8 d., sekmadienį, Christ the King 
bažnyčios salėje LB valdyba ir Tumo - 
Vaižganto lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas rengia jaunimo ir lietuvių 
visuomenės pobūvį — šokius. LB val
dyba parodys spalvotą filmą iš Sud- 
burio lietuvių gyvenimo. Kiekvienam 
bus įdomu pamatyti save spalvotame 
filme. Taip pat bus daug kitų įvaire
nybių. Kviečiami visi dalyvauti. Pobū
vio pelnas skiriamas mokyklos išlai
kymui.

RADIJAS LIETUVIŠKAI. — Lap
kričio 15 d., sekmadienį, 1.30—2 v. 
p.p. kviečiame visus pasiklausyti lie
tuviško radijo pusvalandžio per CHNO 
radijo stotį.

KARIUOMENES ŠVENTE. — Lap
kričio 21 d., šeštadienį, 6.30 v.v., uk
rainiečių salėje, 130 Frood Rd., įvyks

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
Be muito dovanos 

į Lietuvą.
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 Lietuvą
PILNAI GARANTUOTI

Kursas: 9 rubliai už $10. Mokestis: 
iki $30 — $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.

O LIETUVIAI PASAULYJE

LONDON, Ont.

J. A. Valstybės
MARIJA ULVIGIENE, ilgamete 

darbuotoja labdaringosios Vaikelio Jė
zaus Dr-jos, kuriai vadovavo mons. 
Pov. Januševičius, rugsėjo 27 d. at
vyko iš Kauno į Čikagą pas sūnų Bo- 
lesvovą Rimantą ir jo žmoną dantų 
gydytoją Teofilę Jurkūnaitę. Ji iš Lie
tuvos išvyko rugsėjo 25 d. Į Čikagą 
skrido lėktuvu iš Maskvos per Kopen
hagą. Pati buvo susitaupiusi pinigų 
kelionei, kuri kainavo 420 rb. Gauda
vo siuntinių iš JAV. Ji pasakoja, kad 
Kaune uždaryta Švč. Trejybės, Vytau
to D., Jėzuitų, Seminarijos, Šaričių ir 
Įgulos bažnyčios. Arkivyskupo rūmuo
se gyvena kareiviai, o daugumoj baž
nyčių — įrengti sandėliai.

DR. R. SIDRYS paaukojo $25 “Tė
vynės žvaigždutės”, vaikų priedo 
“Drauge” straipsnelių, eilėraščių ir 
piešinių konkursui permijuoti.

E. GARMIENE, vasarvietės Echo 
Valley Pocono kalnuose savininkė, iš
vyko atostogų į Europą aplankyti duk
ters Ritos, gyv. Vokietijoj.

J. GRIBINAS, gyv. Scottlande, Ari
zonoje, automobilių susidūrime buvo 
sunkiai sužalotas.

AUG. VAINAUSKAS, čikagietis, 50 
metų, pravažiuojančio automobilio bu
vo užkliudytas ir sužalotas. Automo
bilio vairuotojas pabėgo. Dabar jo 
jieško policija.

PROF. J. STUKAS, lietuviškos ra- 
dijo programos vedėjas New Jersey 
valstijoje ir energingas lietuvybės vei
kėjas, spalio 10 d. susituokė Čikagoje 
su p-le Loreta Kassell, kuri yra la
bai energinga Lietuvos vyčių veikėja.

KREPŠININKŲ IŠVYKA I AUS
TRALIJĄ kainavo $19.000. Dalį šios 
sumos $4.000 surinko Australijos lie
tuviai iš įvairių parengimų. Apie 
$15.000 sudėjo JAV ir Kanados lietu
viai.

MIRĖ JONAS BRAZAUSKAS — se
nosios kartos ateivių veikėjas, ilgame
tis SLA, Sandaros, Tėvynės Mylėtojų 
Dr-jos, Lietuvių Kultūrinio Darželio 
ir kitų organizacijų v-bos narys ir pir
mininkas. Mirė po ilgos ir sunkios li
gos Klevelande, kur spalio 3 d. pa
laidotas Whitehaven kapinėse,

IŠKELIAVO AMŽINYBĖN. — Rug
sėjo 24 d. iš mūsų tarpo staiga išsi
skyrė Antanina Jonynienė-Beinoravi- 
čiūtė, kilusi iš Suvalkijos. Ji buvo 
baigusi Vilniaus Pedagoginį Institutą 
ir mokytojavusi porą metų. Londone 
su šeima gyveno nuo 1949 m. Netikė
tas žmonos ir mamytės išsiskyrimas iš 
šeimos židinio sukrėtė likusiuosius 
šeimos narius. Jie tarėsi ką rugsėjo

Lietuvos kariuomenės šventės minėji
mas. Programoje: vietoje paskaitos — 
partizanų dainų montažas, meninė da
lis, šokiai. Veiks bufetas. Kviečiame 
visus tautiečius dalyvauti ir pasikvies
ti draugų.

TUMO-VAIŽGANTO lituanistinė 
mokykla gerai veikia, ją lanko daug 
jaunimo, bet galėtų būti dar didesnis 
skaičius. Kaikurie tėvai delsia ir tik 
dėl jiems žinomų priežasčių jaunimo 
į mokyklą neleidžia. Tikimės, kad mie
li tėvai savo nuomones pakeis, nes pa
matys, kad daro didelę klaidą ir žala 
sau, o ypatingai savo jaunajai kartai. 
Nekirskime šakos, ant kurios sėdime 
patys. LB valdyba

WELLAND, Ont.
Pranešame, kad spalio 24 d., šešta

dienį, 7 v.v., 53 Ontario Rd., Crow
land Hotel salėje įvyks apylinkės val
dybos rengiamas šokių vakaras. Graži 
muzika, loterija, bufetas su įvairiais 
gėrimais. Būtų labai malonu matyti 
šiame parengime visus apylinkės lie
tuvius. Taip pat kviečiame amerikie
čius — Buffalo, Niagara Falls, tautie
čius. Apylinkės valdyba

Owners 
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.

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

Vn Az-r KJ AC Visais kelionių reikalais, visame pašau* 
. DAL t iX Aj iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje z'T ALK A”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, 
paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokomas gyvybės iv paskolg 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais —- penktadieniais 9 vol.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakora .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — TeUfoncs JA 8-OS11

J. STONYS, 56 m., buvęs Kauno ra- 
dijofono ilgametis pranešėjas, staiga 
mirė spalio 5 d. Brooklyne. Velionis 
buvo ir Vilniaus radijofono vedėju, 
o šiapus Atlanto bendradarbiavo “Voi
ce of America”. Taip pat rašė spau
dai, pasirašydamas Jono Viekšnio ir 
S. Jaro slapyvardžiais.

Britanija
MIRĖ: Ona Tumosienė, 88 metų; 

kilusi iš Kudirkos Naumiesčio; skaity
ti išmoko pas kaimo “daraktorių”; la
bai mėgo lietuvišką spaudą ir gausiai 
ją prenumeravo iki paskutiniųjų gy
venimo dienų; išaugino 9 vaikus. Ona 
Kevalaitienė, 74 metų, kilusi iš Liu
bavo apylinkės. Jonas Tutinas; Į Bri
taniją atvyko po II D. karo; giminės 
liko Lietuvoje. Visi palaidoti lietuviš
kam kapų plote.

A. A. ANDRIUS KAZIuNAS, buvęs 
Lietuvos policijos tarnautojas, mirė 
Stroud mieste.

Vokietija
PASITARIMAS SU UKRAINIE

ČIAIS. VLIKo vykd. tarybos nariai 
Miunchene turėjo pasitarimą su uk
rainiečių tautinės tarybos atstovais.

Urugvajus
KAIKURIE URUGVAJAUS LIETU- 

VIAI yra grįžę pavergton Lietuvon. 
Daugelis jų vėl labai norėtų sugrįžti 
Urugvajun ir rašo visur laiškus, kla
bena duris, štai, vienas laiškas, gau
tas vieno urugvajiečio lietuvio: “Troš
kau tėvynės Lietuvos ir jau esu čia, 
bet vis galvoju ir sapnuoju, kad jau 
Urugvajun grįžau. O kai nubundu, vis 
širdį spaudžia: kodėl aš buvau toks 
kvailas, kam iš tos šalies čia atvykau! 
Pensijos gaunu tik 50 rublių, gi vis
kas taip brangu. Noriu prašyti valdžią 
ir visus gerus žmones, kad padėtų 
grįžti į Urugvajų. Daug kas ruošiasi 
grįžti. Viltis, kad ir mane gal išleis, 
mane sustiprina ir net ant širdies pa
lengvėja. Šiaip jau sirginėju, o vais
tų nėra... Aš negaliu ant nieko pyk
ti, nes iš Urugvajaus išvažiavau laisva 
valia. Kalta tik mano žmona (kuri gy
veno Lietuvoj), kam melavo, kad gy
vena gerai...”

26 d. jie turėtų jai padovanoti 46-tojo 
gimtadienio proga.

* Staigi jos mirtis sujaudino ir visus 
Londono apylinkės lietuvius. Jų nuo
širdumą ženklino gėlių ir ypač užpra
šytų šv. Mišių skaičius ir tautiečių 
gausus dalyvavimas Rožinyje bei pa
lydėjime į amžinojo poilsio vietą. Į 
laidotuves buvo atvykę ir velionės vy
ro broliai ir kiti artimieji iš Niujor
ko, Čikagos, Detroito ir kitų vietovių. 
Laidotuvių apeigas atliko Šiluvos Ma
rijos parap. klebonas kun. B. Pacevi-
čius, dalyvaujant ir mons. Flannery, 
kurio parapijos ribose velionė gyveno. 
Gražų atsisveikinimo žodį šv. Petro 
kapinėse tarė dail. V. K. Jonynas, ve
lionės vyro brolis, ir Bendr. apylinkės 
v-bos pirm. J. Butkus. Po laidotuvių 
tartame žodyje V. K. Jonynas padė
kojo Londono kolonijai už tokį didelį 
nuoširdumą, parodytą jo brolio šei
mai nelaimės metu.

Užbaigusi karo audros nuskurdintą 
žemės kelionę, tegul ji randa amžiną 
ramybę gerojo Visagalio Tėvo glo
boje. D. E.

EDMONTON, Alta.
ATSKRIDO IŠ LIETUVOS p. Kan 

tautienės ir p. J. Augio mamytė Justi
na Augienė, 77 m. amžiaus. Vietinis 
dienraštis įsidėjo didelę susitikimo 
nuotrauką ir aprašymą. Pasak kores
pondento, viešnia iš Lietuvos apkabi
nusi savo dukrą ir ašarodama tarusi: 
“Aš nebebijau.” Jos atvykimu p. Kan
tautai rūpinosi eilę metų per R. Kry
žių. Ad. Kantautas yra Albertos un-to 
bibliotekininkas, baigęs mokslus Da
nijoj ir JAV. J. Augis dirba statybos 
srityje. Laikraštis priduria, kad šis 
susitikimas buvęs atsakymas į šeimos 
maldas.



SOLISTĖ ALDONA STEMPUŽIENĖ, 
garsėjanti savo koncertais laisvajame pasaulyje.

A. Stempužienės koncertas 
Montrealyje

Lietuviai Vilniaus krašte

Aldona Stempužienė, mezosop- 
ranas, pirmą kartą koncertuos 
Montrealyje Katalikių Moterų 
Dr-jos parengime spalio 24 d., 
šeštadienį, 7.30 v.v. Solistei 
akomponuos U. K. Clutterbuck. 
Tai paskutinis š.m. A. Stempu
žienės pasirodymas Amerikos že
myne, nes netrukus ji išvyksta į 
Vokietiją koncertuoti ir Įdainuoti 
lietuviškos plokštelės.

Nors lyginti vieną solistę su ki
ta yra neįmanoma, bet A. Stem
pužienė yra viena labiausiai me
niškai subrendusių mūsų daini
ninkių, pasižyminti balso švelnu
mu, muzikalumu ir vaidybiniu ta
lentu. Po jos rečitalių ar operų 
nesigaili jai labai šiltų kompli
mentų nei lietuviškoji, * nei kita- 
tautiškoji spauda, nei prityrusieji 
meno kirtikai.

Po jos pasirodymo Čikagos lie
tuvių “Carmen” operoje prof. V. 
Jakubėnas “Aiduose” rašė, kad 
jos muzikinis ir vokalinis pasiruo
šimas buvo labai augšto lygio. 
“Draugas” rašė, kad A. Stempu
žienė buvo tikra Carmen, tiek 
balso, tiek vaidybos interpretaci
ja pasiekusi beveik tobulumo. 
“Naujienos” gėrėjosi, kad Stem- 

‘ pužienė nuo pat pirmosios scenos 
įtikinančiai parodė Azučenos iro
niją ir moterišką kerštą, kad ji 
puikiai sugebėjo parodyti tą bai
sų vidujinį vaizduojamo charak
terio pergyvenimą. Panašiai ją 
įvertina ir amerikiečių spauda, o 
Worcesterio “Sunday Telegram” 
dar pastebi, kad “in addtion, 
Miss Stempužis is a beauty”.

A. Stempužienė 1944 m. baigė 
Jurbarko gimnaziją ir, pasitrau
kusi į Vokietiją, 1946 m. įstojo Į 
Čiurlionio ansamblį, kuriame dai
navo per 300 koncertų. Atvykusi 
į Ameriką dainavimo mokėsi pas 
buvusią Metropolitan operos so
listę, Western Reserve universi
teto lektorę Lilą Robeson. 1955 
m. įstojo į Cafarelli operos stu
diją Klevelande. Tais pačiais me

tais Klevelande laimėjo “Plain 
Dealer” ir “Cleveland News” 
dienraščių rengtame dainininkų 
konkurse pirmą vietą moterų bal
sų grupėje, o Chicagoland muzi
kos festivalyje laimėjo pirmą vie
tą ir aukso medalį kontraltų gru
pėje. Po to ji yra davusi daug re
čitalių ir dainavusi įvairiose ope
rose §. ir P. Amerikoje. Kritikų 
atsiliepimai visur buvo labai ge
ri. Užteks paminėjus, ką rašė Ko
lumbijos laikraštis “Colombia- 
no”: “Balsas, technika, gilus jaus
mas ir absoliutus muzikinis ap
valdymas reiškėsi visuose veika
luose. Tai geriausias kontraltas, 
girdėtas šiame mieste paskutinių
jų metų laikotarpyje.”

A. Stempužienė, be abejonės, 
patiks ir jaunimui, nes E. Vasy- 
liūnienė apie jos dainavimą taip 
rašė: “Mes esame dėkingi A. 
Stempužienei, kad ji laužo senus 
ledus ir mūsų klausytoją pratina 
prie moderniosios muzikos.”

J. V.

Atsiųsta
Aleksandras Merkelis, ANTANAS 

SMETONA. Jo visuomeninė, kultūrinė 
ir politinė veikla. XVI ir 740 ir 28 psl. 
Pastarieji nenumeruotų iliustracijų 
psl. Formatas 6x9 colių. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos leidinys. 
1964 m. New York, N.Y. Kaina $12,50. 
Monografijos užsakymus priima K. 
Pocius, 3908 Fir St., East Chicago, 
Indiana 46313, USA.

TAUTOS PRAEITIS. Istorijos ir 
gretimųjų sričių neperiodinis žurna
las. Tomas II, knyga 1(15). Chicago, 
Ill., USA — Roma 1964. Redaktorius 
J. Dainauskas, adm. kun. dr. A. Ma
tulaitis, MIC. Leidėjas — Lietuvių Is
torijos Draugija Čikagoje. Knygoje 
198 psl., kaina $5. Prenumeratos kai
na 4 knygų — vieno tomo $16,00. 
Spausdinta Pontificia Universita Gre- 
goriana Romoje. Turinyje: J. Jakštas,

(Atkelta iš 2 psL) 
kiškumas yra seniausios datos, 
lietuvių kalba pereito šimtmečio 
pirmoje pusėje džiaugėsi gyvybės 
pilnuma. Tai liudija toji aplinky
bė, kad visi mano užtikti 90 me
tų amžiaus ar senesni vietos vals
tiečiai mažesniame ar didesniame 
laipsnyje lietuvių kalbą žino; be 
to, jų tos kalbos žinojimas didėja, 
juo ilgiau galvoja ir prisimena. 
Nukrypimas nuo lietuvių kalbos 
prasidėjo čia XIX amž. trečiame 
ketvirtyje ir tai buvo nukrypimas 
toks staigus, kad žmonės, gimę 
devintoje, aštuntoje, o netgi sep
tintoje to šimtmečio dešimtyje, 
nieko arba beveik nieko tos kal
bos nesupranta, kas liudija, kad 
priklauso kartai, kuri jau išaugo 
lenkų tradicijoje (H. Turska, O 
powstaniu polskich obszarow ję- 
zykowych na Wilenszczyznie, 33 
pusi. Prasidėjus 1939 m. karui 
nebaigta spausdinti Vilniuje).”

Autorius, apžvelgęs rusų ir len
kų statistikas, kurios nurodo la
bai nevienodą lietuvių skaičių 
Vilniaus krašte, sustoja prie kitų 
būdų lietuvių skaičiui ten nusta
tyti. Išnagrinėjęs lietuvių švieti
mo įstaigas, kurios lenkų tais lai
kais toli gražu nevisur buvo leis
tos, autorius randa, kad pagal tą 
kriterijų lietuvių turėjo būti 
apie 200.000, o ne 82.000, kaip 
rodė 1931 m. lenkų statistika. To
liau autorius rašo:

“Lietuvių gyventojų skaičiui 
nustatyti paimsime dar trečią 
kriterijų — lietuvišką spaudą Vil
niaus krašte. Po 1920 metų Vil
niuje visuomet ėjo keli lietuviški 
laikraščiai įvairiais pavadinimais. 
1934 m. ėjo 4 periodiniai laikraš
čiai, skirti liaudžiai: “Vilniaus 
Rytojus”, “Vilniaus žodis”, “Vil
niaus Aušra” ir “Jaunimo Drau
gas”. Daugiausia prenumeratorių 
—per 5000 — turėjo “Vilniaus 
Rytojus”. Beveik visi jie gyveno 
Lenkijos teritorijos ribose. Skai
tydami, kad .vienoje šeimoje yra, 
vidutiniškai imant, 5 asmens, ran
dame 25.000 lietuvių, kuriuos pa
siekdavo “V. R.” Per ne viešai 
surinktas “Ryto” draugijos mo
kytojus žinias paaiškėjo, kad tas 
populiariausias laikraštis pasie
kia vos 8 lietuvišką šeimą. Dary
dami iš to išvadą, randame 200. 
000 lietuvių.

Toliau. “Vilniaus žodį” prenu
meruodavo apie 4000 žmonių, 
“Vilniaus Aušrą” taip pat apie 
4000 ir “Jaunimo Draugą” apie 
3000 žmonių. Kartu 11.000 pre- 
numeratoruL P r e n umeratorių 
daugumas taip pat gyveno Vil
niaus krašte. Gal būt, kad didelis 
lietuvių skaičius prenumeruoda- 
vosi ne vieną laikraštį, bet du ir 
daugiau. Tačiau, iš kitos pusės, 
žinant Vilniaus krašto gyventojų 
neturtingumą, turime konstatuo
ti, kad negalėjo būti didelio skai-

paminėti
1863 m. sukilimas Lietuvoje; K. Ma
tulaitis. Kronikininkų Mindaugas; J. 
Bičiūnas, Apaštalų Sosto ir jėzuitų 
ordino pirmieji bandymai jėzuitus 
įkurdinti Lietuvoje; Vilniškis, Lietu
viai Vilniaus krašte ir kt. Recenzijos, 
kronika, bibliografija, iliustracijos, pa
stabos anglų kalba.

Muzikos žinios, nr. 1-172, 1964 m. 
ir nr. 3-4, 170-171, 1964 m. Leidžia 
Amerikos Liet. R. Katalikų Vargonin- 
kų Sąjunga. Adresas: 1602 So. 48 Ct, 
Cicero 50, III., USA.

Pasaulio Lietuvis, nr. 9, 1964 m. Lei
džia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Adresas: 1118 Rutherford 
Rd., Cleveland Hts., Ohio, USA.

Skautų Aidas, nr. 9, 1964. Vyr. red. 
A. Saulaitis, Old Colonial Road, Oak
ville, Conn., 06779, USA.

Krivūlė, nr. 3, rugsėjis 1964 m.

čiaus lietuvių, kurie išgalėtų pre
numeruotis po kelis laikraščius. 
Tad negali būti abejojimų, kad 
šie paskutinieji trys laikraščiai 
turėjo sudaryti bent trečdalį “V. 
R.” prenumeratorių, kurie “Vil
niaus Rytojaus” neskaitė, o skai
tė kitus laikraščius. Tada išeina, 
kad lenkų valdymo metais Vil
niaus krašte buvo apie 300.000 
sąmoningų lietuvių.

Nuo 1936 m. iki 1940 m. Vil
niuje kasmet buvo leidžiamas sie
ninis kalendorius. 1936 m. jo ti
ražas buvo 3000, 1937 m. —*5000, 
1938 ir 1939 m. po 10.000 egz. 
Reiškia, lietuvišką kalendorių sa
vo namuose turėjo 10.000 šeimų. 
Skaitant, kad vienoje šeimoje yra 
5 asmens, tose šeimose randame 
50.000 žmonių. Redakcija, norė
dama aprūpinti kalendoriumi vi
sus tautiečius ir padidinti jo ti
ražą, patyrė iš kaimo inteligentų, 
kad kalendorius patenka vos į 
5-6 lietuviškus namus. Iš to taip 
pat išeina, kad lietuvių Vilniaus 
krašte turėjo būti apie 300.000.

Iš lietuviško organizacinio ir 
švietimo darbo matome, kad, 
skaičiuojant pagal draugijų vei
kimą, randame Vilniaus krašte 
sąmoningų lietuvių mažiau (apie 
200.000), negu remiantis spauda 
(apie 300.000). Priežastis glūdi 
tame, kad spauda galėjo greičiau 
pasiekti tautiečių pastoges, negu 
organizacija. Kaimo žmonės grei
čiau išdrįsdavo prenumeruotis 
lietuvišką laikraštį ar laikyti savo 
namuose lietuvišką kalendorių, 
negu dėtis į lietuvišką draugiją 
arba prašyti lietuviškos mokyk
los. Praktika parodė, kad su lie
tuviškos mokyklos ar draugijos 
skyriaus įsisteigimu pasipildavo 
kaimiečiams protokolai, baudos 
ir suėmimai. Tad aišku, kad nei 
lietuviškos draugijos, kurių vei
kimas buvo visaip varžomas, nei 
lietuvių spauda, kuri nuolat bu
vo kanfiskuojama, negali atvaiz
duoti tikro lietuvių skaičiaus Vil
niaus krašte. Bet pats faktas, kad 
Vilniuje veikė net 19 įvairaus po
būdžio draugijų, kurios, kad ir 
įvairiai varžomos, savo veikimą 
nuolat plėtė (pav., šv. Kazimiero 
Draugija 1927 m. turėjo 10 sky
rių, 1932 m. — 386, o 1935 m. — 
477), parodo Vilniaus krašte pla
tų lietuvišką pagrindą. Lenkų 
valdžiai, kuri tvirtino, kad lietu: 
vių Vilniaus krašte kaip ir nesą, 
lietuviškų draugijų veikimas, ma
tyti, buvo toks nepatogus, kad 
1936-37 m. sulikvidavo ne tiktai 
mokyklas, skaityklas, skyrius ir 
vaikų darželius, bet ir pačius 
centrus. Taip pat uždarė ir popu
liariausius lietuviškus laikraš
čius. Sąlygos galėjo pasikeisti tik 
žlugus Lenkijos valstybei.

Kai 1939 m. Lietuva atgavo 
Vilniaus miestą ir sritį, gyvento
jai, išsiimdami pasus, savo tauty
be pažymėjo šitaip: lietuviu 110. 
117 — 64%; lenkų 30.679 — 
18%; gudų 20.380 — 12%; rusų
— 4.092 — 2,4%; vokiečių 33 — 
0,02%; žydų 4,116 — 2,4%; toto
rių 233 — 0,24%; iš viso — 169. 
646 gyventojai. (Autoriaus patei
kiama detali tabelė praleidžiama
— Red.)

Iš šių duomenų (jie surinkti iki 
1941 m. rugppiūčio 15 d.) mato
me, kad ir tose apylinkėse, kur 
lietuviškas elementas yra dau
giausia nutautėjęs (artį miesto), 
gyventojai niekeno neverčiami 
64% pasisakė esą lietuviai. Dar 
stipresnis lietuviškas elementas 
yra toliau nuo. Vilniaus miesto.

Suglaudžiant truputį anksčiau 
surinktus iš kitų apskričių statis
tinius duomenis apie gyventojų 
tautybę, Vilniaus mieste ir srity: 
je randama: lietuviu 364.645 — 
51%; lenkų 196.097 — 27%; gu
dų ir rusų 52.320 — 7%; iš viso

— 707.894 — 100% (detali tabe
lė praleidžiama, Red.).

Negali būti abejojimų, kad ir 
tose srityse, kurios nebuvo įėju
sios į Lietuvos Respublikos teri
toriją, bet etnografiškai surištos 
su Lietuva, atsirastų toks pat lie
tuvių nuošimtis. Tai galima spręs
ti iš gyventojų kovų dėl lietuvy
bės lenkų valdymo metais ir iš jų 
nuotaikos, kai 1939 m -buvo at
skirti nuo Lietuvos ir prijungti 
prie Gudijos Respublikos.

Kyla klausimas, iš kur toji gy
ventojų lietuvišką sąmonė? Ne
žiūrint nepalankių sąlygų, visame 
Vilniaus krašte (vietomis tik sale
lėmis) išliko lietuvių kalba. Ji lie
tuvybės palaikytoja. O ten, kur 
vietomis žmonės lietuviškai jau 
nekalba, išliko prisiminimai, kad 
jų tėvai ar seneliai lietuviškai 
kalbėjo. Išliko lietuviški vieto
vardžiai, gyventojų lietuviškos 
pavardės, lietuviški papročiai. Vi
sas kraštas nusagstytas Lietuvos 
praeities paminklais — pilimis 
(Trakuose, Gardine, Lydoje, Me
dininkuose, Krėvėje ir kt.). Visa 
tai ragina žmones neišsižadėti to, 
ką bočiai statė, kūrė, už ką ko
vojo.

Kitų tautybių pagrindas Vil
niaus krašte labai silpnas. Patys 
lenkų mokslininkai randa Vil
niaus krašte tik vėliau atsiradu
sias lenkų kalbos salas. Gudai ir 
rusai taip pat neturi čia savo pra
eities, ne bent tiek, kad XIX ir 
XX šimtm. lietuvių žymią dalį 
kalbos atžvilgiu nutautino. Todėl, 
kada leidžiama žmonėms laisvai 
pasisakyti, — praeitis grįžta, tam
pa dabartimi, tautiniu gyventojų 
apsisprendimu lietuvių tautos 
naudai.”

ALTA gavo prašymą iš Herbert Ho
over Presidential Library atsiųsti 
įvairios medžiagos iš neprikl. Lietu
vos gyvenimo — liaudies papročių, 
kultūros, istorijos ir kt. Biblioteka 
rengia Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraš
tų skyrių ir rusų imperializmo sieki
mus. Tame pačiame skyriuje bus pa
vaizduotos buv. prez. Hooverio pastan
gos padėti Baltijos kraštams.

“RŪTOS” LEIDYKLA Hamiltone 
jau pradėjo siuntinėti skaitytojams 
savo naujausią leidinį Broniaus Mila
šiaus “Žvilgsnis atgal”. Knygą reda
gavo ir kalbą taisė rašytojas J. Krali- 
kauskas.

JER. IGNATONIS, JAV LB centro 
v-bos vicepirm. ir švietimo tarybos 
pirm., sudarė naują JAV LB švietimo 
tarybą: J. Ignatonis — pirm.; nariai— 
dr. Z. Ašoklis, D. Bindokienė, Vikt. 
Binkis, J. Kavaliūnas, J. Plačas, Pr. 
Razminas ir J. Tamulis. Centro v-ba 
ją patvirtino.

RAŠYT. B. BABRAUSKAS paskir
tas Čikagoj augštesniosios mokyklos 
mokytoju ir nuo rudens jau pradėjo 
darbą. Pensylvanijos un-tas Babraus- 
ko išeitą mokslą Lietuvos un-te įver
tino magistro laipsniu. Kitą magistro 
laipsnį iš rusų kalbos ir literatūros 
Babrauskui pripažino valstybinis Illi
nois un-tas. Išklausęs Northwestern 
un-te ir išlaikęs JAV istorijos kurso 
egzaminus, Babrauskas gavo Illinois 
valstybės augštesniosios mokyklos mo
kytojo antro laipsnio, ty. magistro 
pažymėjimą. Čikagos miesto švietimo 
tarybos paskirtas rusų ir vokiečių kal
bų mokytoju. Pr. Al.

Gyvenimas filmuose

Julie Andrews debiutas ekrane
KORNELIJUS BUCMYS, OFM

’’Mary Poppins”. Lygiai prieš 
8 metus Broadway teatrų scenose 
Julie Andrews pradėjo savo 
triumfo dienas su pagrindine ro
le muzikinėje komedijoje “My 
Fair Lady”, šį rudenį sulaukta 
jos debiuto filmuose. Pirmajame 
savo filme “Mary Poppins” ji pa
sirodo pasigėrėtinai. Poros mėne
sių laikotarpyje bus išleisti ir kiti 
du jos filmai: “The Sound of Mu
sic” ir “The Americanization of 
Emily”.

Walt Disney, per eilę metų pa
statęs puikių filmų jaunimui, su
sidomėjo ir P. L. Travers knygo
se pavaizduotu auklės Mary Pop
pins charakteriu. Filminis pasta
tymas vispusiškai pasisekęs. Fan
tastiškas knygų auklės pobūdis 
išlaikytas nesugadintas, o lengvo 
sentimentalizmo momentai įmai
šyti labai nežymioje dozėje ir vi
siškai paskęsta muzikos, dainų, | 
baleto ir techniškų išradingumų 
darniam junginy.

Filmų menas, galįs pateikti 
akiai vaizdų, kurie būtų neįmano
mi teatro scenoje, šiame filme pa
kartotinai pasirodo savo tobulu
me. Painiame montaže gyvieji ar
tistai darniai jungiasi į bendrą 
visumą su pieštais veikėjais. Tarp 
gausių nuotykingų ir efektingų 
momentų ypač paminėtinas auk
lės baletas ant stogų su kamin
krėčių būreliu.

Julie Andrews žavi ne vien sa
vo balsu ir vaidyba. Dick Van 
Dyck, turėjęs progų parodyti sa
vo muzikinius ir komiškus suge
bėjimus filmuose ir televizijos 
programose, šiame filme pasiro
do visoje savo talentų aukštumo
je. Žaviai į bendrą eigą įsijungia 
ir pora vaikų. Matthew Garber ir 
Karen Dotrice gabioje Robert
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<1 KLILTMEJE VEIKIOJE
DAIL. V. K. JONYNO kūrybos pa

roda atidaryta spalio 17 d. Klevelan
de Gallery International, 13218 Supe
rior Ave., East Cleveland. Ji bus ati
daryta iki lapkričio 19 d. Išstatyta: pa
veikslai, akvarelės, skulptūros ir at
spaudai. Lankymo valandos: kasdien 
6-9 v.v.; šeštadieniais ir sekmadieniais
— 2-7 v.v.

DAIL. ANT. TAMOŠAITIS surengė 
naują savo darbų parodą spalio 17-25 
d. Filadelfijoj; išstatyta — 25 tapybos 
darbai, 10 akvarelių, 15 grafikos kū
rinių. Dr. H. Nagys kataloge rašo: 
“Tamošaičio tapyba yra dekoratyvi ir 
statiška. Lygiai kaip ir liaudies tapy
ba. Tamošaičio tapyba yra lyriška ir 
patenkinanti paprastutėm užuomi
nom ... Skirtinga Tamošaičio tapyba 
tačiau nuo mūsų liaudies kūrybos tuo, 
kad ji yra šio mūsų šimtmečio žmo
gaus žvilgsnis į pasaulį.”

Okupuoto} Lietuvoj
KAUNO PILIES restauruotame kuo

re atidarytas muzėjus miesto senajai 
praeičiai atskleisti. Eksponatų tarpe 
yra XIII-XIV a. lietuvių ir kryžiuočių 
ginklų’ šarvų, tų laikų Kauno pilies 
modelis. Muzėjaus medžiaga pasakoja 
apie šios pilies strateginę reikšmę 
Žalgirio ir Saulės mūšiuose, jos gyni
mą 1362 m. Parodytas miesto augimas 
bei jo praeitis paskutiniųjų karų lai
kotarpyje. Šį muzėjų jau yra aplankiu
sios ekskursijos iš Estijos ir Latvijos. 
Muzėjaus vertę menkina propagandi
nis skyrius “XX amžiaus kryžiuočiai”, 
skirtas tariamajam V. Vokietijos re- 
vanšizmui. '

V. USINAS, lig šiol epizodiniuose 
vaidmenyse reiškęsis Vilniaus operos 
solistas, pasirodė Don Chozė rolėje G. 
Bizet op. “Carmen”. Dainininkas turi 
stiprų dramatinį tenorą, kuriam trūk
davo platesnio diapazono. Kliūtis pa
šalinta, padedant sol. K. Gutauskui. 
Vokalinė pažanga labiausiai pastebi
ma II ir III veiksmo dramatinėse sce
nose. Kiek silpniau praskambėjo I v., 
kur reikia gerokos dozės lyriškumo.

PROF. J. KUZMINSKIS, Lietuvos 
Dailininkų S-gos pirm., su sovietinių 
dailininkų grupe išvyko 3 savaičių 
viešnagei į Italiją, kur šį laikotarpį 
stengsis panaudoti kūrybai bei kūry
binių horizontų praplėtimui.

BLAŽYS SAJA, jaunosios kartos dra
maturgas, baigia kurti naują komediją 
“Trys Vabalo vasaros”. Pavadinimas 
tebėra provizorinis ir, galimas daly
kas, jį teks pakeisti. Apie šį savo kū
rinį rašytojas sako: “šioj komedijoj
— mano pamėgta moralės problema. 
Kausiuos juoku prieš amoralumą, pa
razitavimą ...” Panašias mintis jis 
jis yra gvildenęs neseniai rampos švie
są išvydusioje dramoje “Saulė ir stul
pas”. Ateities planuose numatyti 3 
dramos kūriniai — Šiaulių, Panevėžio 
ir Vilniaus teatrams.

AKT. JUOZAS KANAPKA paminė
jo 60 m. amžiaus sukaktį. Jis yra gi
męs Vilniaus krašte, kur lenkų okupa
cijos metais suorganizavo vaidintojų 
grupę, vėliau tapusią keliaujančiu 
“Vaidilos” teatru. Tada jis buvo ir ak
torium, ir režisorium, ir netgi veika
lėlių kūrėju, ši jo trupė lankydavo 
lietuvių apgyvendintas vietoves Vil
niaus krašte. Vaivados Bocianskio iš
tremtas į Lietuvą, J. Kanapka į Vil
nių grįžo jį Lietuvai atgavus, šiandien 
jis dirba Vilniaus dramos teatre, kur 
yra sukūręs eilę svarbių vaidmenų: 
Sidabrą B. Dauguviečio “Žaldokynėj”, 
Brigelą “Dviejų ponų tame”, kleboną 
A. Vienuolio “Paskenduolėje”, Avižų 
Paplotį komedijoj “Daug triukšmo dėl 
nieko” ir kt. Laisvalaikiais jis rašo 
veikalėlius mėgėjų scenai. Neseniai 
Kauno pieno kombinato mėgėjdi su
vaidino jo komediją “Namelis Vėjo 
gatvėje”, o Druskininkų kultūros na
mų vaikų grupė jau net 100 kartų žiū
rovams yra parodžiusi jo inscenizuotą 
pasaką. V. Kst.

Stevenson priežiūroje atskleidžia 
jaunų talentų sugebėjimus.

Sis' spalvų^ garsų ir vaidybos 
darnus junginys rekomenduoti
nas ypač jaunimui. Tačiau ir su
augusieji, neapsiriboją tik aštrių 
intrigų filmais, neturėtų nuobo: 
džiauti.

“Black Fox”. Originaliu stiliu
mi pavaizduojama A. Hitlerio vai
kystė, iškilimas į diktatorius ir 
valdymas. Dvylikto šimtmečio 
legendoje “Reynard the Fox”, 
kurią vėliau atkūrė ir perdirbo J. 
W. Goethe, gudrus lapinas apgau
lėmis ir pažadais užsitikrina kitų 
gyvulių palankumą kol paima 
valdžią. Amerikietis filmų staty
tojas ir režisorius L. C. Stoumens 
pats paruošė šio filmo tekstą, pra- 
vesdamas paralelę tarp lapino le
gendos ir Hitlerio. Vaizdų atžvil
giu taip pat vedama paralelė tarp 
XIX š. Wilhelm von Kaulbach 
minėtai legendai sukurtų iliustra
cijų ir ištraukų iš filmų naujienų 
kronikų. Nors nei kartą nepasiro
do, viso filmo eigą savo komen
tarais lydi Marlene Dietrich. Kai- 
kurie kronikose rodomi nacių 
žiaurumai patiems mažiesiems 
gali padaryti perdaug sukrečiantį 
įspūdį.

“Murder Ahoy”. Padrąsintas 
ankstesnių panašių filmų pasise
kimo, režisorius George Pollock 
ir vėl panaudoja gabią Anglijos 
senutę aktorę Margaret Ruther
ford seklės rolei. Šį kartą ji tiria 
nusikaltimus laive, skirtam jaunų 
nusikaltėlių perauklėjimui. Nors 
ir pasitaiko komiškų momentų, 
filmas nesuteikia galimybių pil
nai pasireikšti M. Rutherford ta
lentams. Moraliniu požiūriu šia
me filme nėra priekaištų jokiai 
žiūrovų kategorijai.

Žvilgsnis į Donelaitį
VINCAS MACIŪNASpo 200 melU'

NAUJAS KAIMO BEI JO ŽMONIŲ 
VAIZDAVIMU

Panašiai kaip savo gamtos aprašymais, iš
siskyrė Donelaitis iš savo amžiaus literatūros 
ir kaimo bei jo žmonių vaizdavimu. Ano meto 
literatūra buvo aristokratų ir miestiečių ra
šoma ir tiems patiems sluogsniams skiriama. 
Valstietis buvo joje tik svečias, ir buvo vaiz
duojamas taip, kaip jį matė ir norėjo matyti 
anie kiti luomai. Prancūzų aristokratuose bu
vo mėgstama pramoga — persirengus kai
miečiais ar piemenėliais, saloniškai šneku
čiuoti ir galantiškai flirtuoti ar dūsauti savo 
puikiuose soduose. B. Fontenelle reikalavo iš 
idilių ne tikrą kaimietį, stačioką ir neišlavin
tą. o sąmojingą ir galantišką kaimiečiu persi
rengusį aristokratą. Vėliau idilėn atėjo kitoks 
dirbtinumas. Išpopuliarėjo Rousseau mintis, 
kad civilizacija ir visuomenės gyvenimas su
gadinęs žmogų, kuri gamta sukūrusi gerą, 
laisvą ir laimingą. Drauge ateina ir kaimo 
žmogaus, kaip artimo gamtai, idealizacija. Do
nelaičio amžininko šveicaro S. Gessnerio po
puliariose tada idilėse vaizduojamas savotiš
kas aukso amžius, kuriame viešpatavo dora, 
laimė, gailestingumas, žodžiu tariant, dvasi

nis skaidrumas, lyg kokiame bibliniame 
rojuje.

Nėra ko ir sakyti, kad Donelaičio būrai, 
kaip dangus ir žemė, skyrėsi nuo anų senti
mentalių dūsautojų ar kaimiečiais persiren
gusių galantiškų aršitokratinio salono žmonių, 
kurie iš nuobodulio ar persisotinimo rafinuo
tu gyvenimu jieškojo tame pasaldintame pa
prastume sau naujos pramogos. Tai buvo be- 
kraujai, idealizuoti žmonių pavidalai. Tuo tar
pu didžiojo realisto Donelaičio būrai — tai 
kaimiečiai su kūnu ir krauju. Jie nedūsauja 
manieringai ir sentimentaliai nesižavi sulite
ratūrintomis gamtos grožybėmis, o rūsčiai de
juoja dėl baudžiavų vargo ir savo prakaitu 
gausiai laisto tėviškės dirvą:

Ak! kas tai darbai, karinos atlikt triūsinėjom. 
Lytas mums daugsyk, taip dirbant, nugara prausė. 
Ir tais tvankas Įžarstytas daug kepino kiaušę. 
Mes besidovydami daugsyk kruopas nedarytas 
Ir pintas menkas blogai kramtydami valgėm. 
Tankiai mes tvanke, prastai maišydami skinkį 
Ir vandens malkas iš klano semdami, gėrėm. 
Prakaito taip daug nao veido mums nulašėjo, 
Kad per nosĮ teškančios vis ritos srovės.
Ak, mes bėdžiai, ak, visur didiai prisivargom!

Skaitant Donelaičio “Metus”, jo Pričkai, Sei
mai, Krizai ir kiti Vyžlaukio būrai nemeluotu 
ryškumu įstringa mūsų sąmonėn, lyg jie te
begyventų greta mūsų.

Tas įsidėmėtinas anuo laiku Donelaičio 
realizmas neliko nepastebėtas ir kitataučių li
teratų. Štai 1869 m. žinomame Londono žur
nale “The Saturday Review” išspausdintame 
straipsnyje apie Donelaitį nurodoma, kad 
XVIII amž. anglų poetas G.* Crabbe, nors atsi
sakęs pagražintai idilinio kaimo vaizdavimo, 
visdėlto nepasiekiąs Donelaičio stipraus re
alizmo, kurį straipsnio autorius sugretino su 
senąja olandų tapyba.

Dar ryškiau tuo klausimu pasisakė iš Ryt
prūsių kilęs vokiečių literatas L. Passarge, ku
ris 1894 m. išleido Donelaičio kūrybos verti
mą. Knygos įvade jis rašė: “Reikia beveik 
stebuklu pavadinti tai, kad antrojoje XVIII 
amž. pusėje, kai Lessingo, Schillerio, Goethės 
ir Kanto vardai nuošalioje Lietuvoje dar bu
vo visai nežinomi, tuo metu, kai tokio Gessne
rio idilėmis žavėtasi ir nebent koks Hagedor- 
nas ar Halleris kiek pranašavo naujus laikus, 
— toks ryškus realistinis kūrinys kaip Metai 
iš viso buvo galimas”.

Ta mintis jau ir pačių lietuvių buvo paste
bėta. Štai “Aušroje” (1883, nr. 7) skaitome: 
“Tame tai ir svarba yra Donelaičio, kad jis 
laikėsi gyvenimiškų atsitikimų, ir tokiu būdu 
jis mums paliko gyvą vaizdą numaliavojęs iš 
baudžiavų gadynės; kas taip-gi patėmytina 
yra ir kas nurodo ant savistovumo pažvalgų 
Donelaičio, yra tai ta aplinkybė, kad jis dėl 
savo eposo sutvėrimo neturėjo modelio tarp 
kitų tautų, nesą pašalinių tautų poetai, k.a. 

Klopštokas Vokietijoje, skraidė toli toli nuo 
žemės, paskendę į negalimas ir nebūtinas 
svajones.”

NAUJOVININKAS 
SAVO EILĖDAROS FORMA

Dar vienas dalykas iškeltinas, kalbant apie 
Donelaičio novatoriškumą, būtent, jo naujo
ji eilėdaros forma. Kaip žinome, savo kūrinius 
Donelaitis rašė hegzametru. Antikinėje poezi
joje tai buvo labai populiari eilėdaros rūšis, 
vad. heroinis metras, kuriuo buvo sukurti Ho
mero veikalai, Vergilijaus Eneida ir kiti he- 
roiniai epai. Vėliau hegzametras išnyko, kaip 
išnyko ir visa antikinė eilėdara. Mat, viduram
žinėje lotynų kalboje dingo skirtumas tarp il
gųjų ir trumpųjų skiemenų, kurių tam tikru 
besikaitaliojimū ir buvo paremtas antikinis 
eiliavimas. įsigalėjo rečitatyvinis skaitymas, 
kuris ir dabar girdimas bažnytinėse apeigo
se. Ne skiemenų ilgumas ir trumpumas, o jų 
vienodas skaičius buvo dedamas eiliavimo pa
grindam Atsirado siliabinė (skiemeninė) eilė
dara, kuri lietuvių literatūroje buvo dar ir 
XIX amžiuje (pvz. ja parašytas Baranausko 
“Anykščių šilelis”). Ilgainiui naujose kalbose 
įsigalėjo vad. toninis (garsinis) eiliavimas, pa
remtas tam tikru kirčiuotų ir nekirčiuotų 
skiemenų suskirstymu eiluteje.

. XVIII amžiuje kaikurie rašytojai bandė 
sugrąžinti poezijon hegzametrą. Jų tarpe vie
nas pirmųjų buvo ir Donelaitis, šalia vokiečių 
poeto Klopštocko, 1748 m. išleidusio savo iš
garsėjusią poemą “Messias”. Tiesa, tai nėbu- 
vo antikinis skiemenų ilgumu ar trumpumu, 
o ju kirčiuotumu paremtas hegzametras. Bet
gi Donelaitis taip meistriškai jį panaudojo, 

kad jo veikalai ligi šiol yra geriausi hegza
metro pavyzdžiai lietuvių literatūroje. Ir vėl 
iškyla Donelaičio didybe, ypač prisimenant, 
kad visą rašytinę lietuvių poeziją tada suda
rė nepersklandžiai sueiliuotos giesmės ir vie
nas kitas pasaulietinio pobūdžio eilėraštis.

KODĖL NESIRIKIAVO 
DIDŽIŲJŲ DAINIŲ EILĖN?

Po šių kelių pastabų apie Donelaičio po
eziją, rodos, reiktų sutikti su kalbininko Alek
sandrovo nuomone, kad Donelaitis būtų galė
jęs įsirikiuoti didžiųjų dainių eilėn. Bet kai- 
kam vėl gali kilti abejojimų. Tiesa, XVIII am
žiuje Donelaičio raštai nebuvo spausdinti ne 
tik svetimomis kalbomis, bet net ir lietuviš
kai. Tik nedideliame Donelaičio draugų būre
lyje sklido jo poezijos nuorašai. Tačiau 1818 
metais Rėza iš tų rankraščių išspausdino (tie
sa, kiek patrumpintus) Donelaičio “Metus”, 
pridėdamas vokišką vertimą ir tuo padaryda
mas jo poeziją prieinamą ir lietuviškai nemo
kantiems. žinomame ano meto laikraštyje 
“Jenaische Allgemeine Literatur Zeitung” 
buvo netgi įdėta palanki Rėzos leidinio recen
zija. bet Donelaičio poezija didesnio susido
mėjimo nebesukėlė. Tai visai nenuostabu. 
Mat, jau buvo praėjęs jos laikas. Po gausių ir 
stambių XVIII amž. pabaigos ir XIX amž. pra
džios laimėjimų vokiečių, anglų, prancūzų ir 
kitose literatūrose Donelaičio kūryba nebete
ko savo novatorinės svarbos, išlikdama beveik 
tik kalbininkų dėmesio ribose. 1865 m. jo po
eziją išleido garsusis lingvistas A. Schleicne- 
ris, o po kelerių metų naują leidimą parūpino 
Karaliaučiaus universiteto kalbininkas G. H. 
F. Nesselmannas. (Bus daugiau)



Mann & Martel
2320 Bloor St. W? ’ ° “Tel. RO 2-8255

INDIAN RD. — BLOOR
$4,900 Įmokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; moderniš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

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

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

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.

Tarpt, olimpijadoje daugiausia me
dalių iki šiol yra laimėję amerikie
čiai, palikdami rusus II vietoje. Ame
rikiečiai labai stiprūs lengv. atletiko
je ir plaukime. Beveik visose sporto 
šakose matėsi amerikiečių laimėtojų 
vėliavos. Gerai reiškiasi lenkai, vo
kiečiai, anglai, australai ir kt.

B. Kalėdienė jieties metime laimė
jo IV vieta su 184 - 9 pasekme. A. Va- 
ranauskas nustūmė rutuli 60-4%, ta
čiau to užteko tik VIII vietai laimė
ti. Bėgikas A. Aleksėjūnas 3.000 mt. 
kliūtiniame bėgime buvo VIII su pa
sekme 8:39,0; K. Orentas 5.000 mt. 
užbėgime — V, per 13 :54,0.

Kanadiečiai dvivietėje valtyje G. 
Hungerford ir R. Jackson laimėjo 
aukso medalį. Torontiškis W. Croth- 
ers 800 mt. bėgime atbėgęs Il-ju lai
mėjo sidabro medalį. H. Jarome 100 
mt. bėgime — bronzos medalį ir 200 
mt. bėgime IV. D. Gerace šuolyje į 
augštį peršokusi 5 - 7% buvo V. Labai 
gerai pasirodė ir Kanados plaukikai, 
nors medalių nelaimėjo.

Olimpiniai žaidimai dar užtrūks šią 
savaitę. A.S.

VYČIO ŽINIOS
Stalo tenisininkai dalyvavo centr. 

Kanados stalo teniso pirmenybėse 
Niagara Falls, Ont. Gerai pasirodė 
E. Sabaliauskaitė pusbaigmėje nuga
lėjusi Kanados meistrę montrealietę 
Hunnius; baigmėje pralaimėjo latvei 
Adminis. Taip pat gerai žaidė ir jaun. 
V. Nešukaitytė laimėjusi moterų B 
klasėje I vietą, žaidime su forais I 
vietą ir moterų dvejete II vietą. E.

Savaitės
(Atkelta iš 1 psl.) 

čios, kad komunistiniame bloke 
gali prasidėti sąmyšio tarpsnis. 
Amerika pasiruošusi laikytis tei
singumo ir jėgos.

Maršalas S. Biriuzovas, Sov. 
Sąjungos armijos štabo virš., žu
vo lėktuvo nelaimėje su kitais 17 
sov. pareigūnų. Jie skrido i Ju
goslaviją dalyvauti Belgrado iš
laisvinimo 20 m. sukaktyje. Mar
šalas buvo Chruščiovo šalininkas.

Darbo partija Britanijoj laimė
jo labai nedidele dauguma: iš 630 
atstovų gavo 317, konservatoriai
— 303 ir kiti likuti. Min. pirm.
— H. Wilson, užs. r. min. — P. 
G. Walker.

Kinija išsprogdino pirmą ato
mini sprogmenį. Taigi, penktoji

Kun. B. SAKAVIČIUI Lietuvoje mirus, 
jo brolį Vinco Sakavičių su šeima 

nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdim —

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR — JANE, $5.000 Įmokėti, mūro, atskiras. 7 kambariai per du 

augštus, 8 pėdų šoninis įvažiavimas. Prašoma $21.900.
SWANSEA, ramioj, gražioj vietoj, atskiras mūro. 6 kambariai per 2 augš

tus. platus šoninis ivažiav.. garažas. Prašoma $18.000. Namas išmokėtas.
RONCESVALLES — GEOFFREY, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 butų, 

17 kambarių namas. Pirmame augšte 3-jų miegamųjų butas. Kiekviena
me bute vonia. Mėnesinės pajamos $460. Geras įvažiavimas, 3 garažai. 
Svarus namas. Prašoma $38.000.

INDIAN RD. — HUMBERSIDE, S 1.500 įmokėti, mūro, 6 kambarių, dvi 
virtuv. Užpakalinis įvažiav., 4-riom mašinom pastatymas. Prašo $12.000.

RUSHOLME RD. — DUNDAS. $3.000 įmokėti, mūro, 12 kambarių, 3 vir
tuvės. Prašo $17.900. Skolų nėra.

KIPLING, $10.000 imok., 6 m. senumo, 5 butų apartmentas. Prašo $43.000.
BLOOR — KIPLING, $3.000 įmokėti, 6 kambarių bangaliukas, gražus skly

pas, privatus įvažiavimas. Prašo $16.000.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina. 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

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- 
rąžąs
BLOOR — BERRY RD.

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

S PO ETAS
Sabaliauskaitė gali pakliūti Kanados 
moterų stalo teniso rinktinėn, kuri 
šį pavasarį vyks Jugoslavijon pasau
lio pirmenybėms.

Krepšinio treniruotės vykdomos šė
ma tvarka: 7 v. jaun., 8.30 — suaugu
siems.

Jieškoma naujų krepšininkių dviem 
komandom 12 ir 13 m. Norinčios žais
ti prašomos atvykti į treniruotę arba 
kreiptis pas vytiečius. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio treniruotės — pirmadie

niais ir trečiadieniais 4.30 — 6 v.v. 
berniukams 9-12 m.; 6-7.30 berniu
kams 12 -15 m.; 7.30 — 9 v.v. vyres
niems; antradieniais ir ketvirtadie
niais 4.30 — 6 v.v. mergaitėms 9-12 
m.; 6 — 7.30 mergaitėms 13 -15 m.;
7.30 — 9 v.v. vyresnėms.

Šį sezoną įvairiose Toronto miesto 
lygose žais 14 Aušros krepšinio ko
mandų — 9 berniukų ir 5 mergaičių.

Bathurst - College lyga pradės veik
lą lapkričio 1 d.

Toronto moterų krepšinio lygos 
rungtynės prasidės spalio 24 d. šį ket
virtadienį, 8 v.v., mūsų salėje Aušros 
moterų komanda žais draugiškas krep
šinio rungtynes su Hamiltono Stefalco 
komanda, kuri praėjusį sezoną išsiko
vojo Kanados čempijonatą.

Toronto C.Y.O. plaukimo pirmeny
bės — lapkričio 13 ir 20 d.

Kanados pabaltiečių krepšinio ir 
tinklinio pirmenybės — lapkričio 28 
ir 29 d.

Aušros priešadventinis parengimas 
— lapkričio 28 d.

įvykiai
valstybė atėjo i atominių galybių 
tarpą. Kinijos autoritetas ypač 
pakilo ir Azijoj ir Afrikoj.

JAV kilo skandalas su Baltųjų 
Rūmų žymiu pareigūnu ir prezi
dento patarėju Jenkins, kuris bu
vo suimtas ir turėjo pasitraukti 
iš pareigų. Kaltintas nemoraliu 
elgesiu. Demokratų partijai ir pa
čiam prezidentui tai sudari) daug 
nemalonumų, ypač kai rinkimai 
jau čia pat.

Popiežius Paulius VI vyks Į In
diją, tarpt, eucharistinį kongresą 
lapkričio pabaigoj ar gruodžio 
pradžioj.

Dr. Martin L. King, faktinas 
JAV negrų vadas, laimėjo Nobe
lio taikos premiją. Taika tai buvo 
nekokia, nes buvo lydima visą 
laiką dideliu riaušių ir netvarkos.

Danutė ir Juozas Trečiokai 
Marija ir Antanas Garkūnai

Lietuvių studentų 
žinios

Lituanistinis seminaras studentams 
ir moksleiviams organizuojamas stu
dentų būstinėje. Seminaras bus tvar
komas moderniu metodu. Jame stu
dentai bei moksleiviai galės patys siū
lyti temas, kurioms nagrinėti bus kvie
čiami atitinkamų sričių specialistai. 
Diskusijose dalyvaus visi. Seminaro 
vadovu pakviestas ped. A. Rinkūnas, 
reikalų vedėja mokyt. E. Krikščiūnie
nė, ūkinių reikalų tvarkytoju — Stud. 
Remti Būrelio pirm. Seminaro pirmo
ji sueiga — spalio 30 d., penktadienį,
7.30 v.v. Seminaras veiks kas dvi sa
vaitės. Kviečiami dalyvauti visi stu
dentai ir moksleiviai.

Studentų ateitininkų susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, spalio 23 d., 7 
v.v., 102 Quebec Ave., tel. RO 2-8067. 
Visi studentai at-kai ir neat-kai kvie
čiami dalyvauti. Valdyba

Akademikų Skautų Sąjungos Toron
to skyr. sueiga — šį sekmadienį, spa
lio 25 d., 5 vai. p.p., salėje virš “T.Ž.” 
Visi nariai ir norintieji į šią organi
zaciją įsijungti kviečiami dalyvauti.

Hamiltono liet, studentai, kurių yra 
apie 20, kviečiami siųsti žinias šiam 
skyriui “T.Ž.” redakcijos vardu. Pir
miausia laukiame studentų sąrašo ir 
kviečiame užmegzti ryšius su Toronto 
studentų pirm. A. Šileika. Taipgi lau
kiame žinių dr iš kitų vietovių lietu
vių studentų.

Toronto studentų būstinėje spalio 
18 d. įvyko liet, studentų susirinki
mas. Džiugu buvo matyti visą eilę nau
jų veidų. Daug klausimų buvo disku
tuota, jų tarpe studentų namai, pa
siūlymas suorganizuoti tėvų arbatėlę, 
neformalius studentų šokius, paskaitą 
ir kt.

Visus lietuvius studentus prašome 
užsimokėti nario mokestį — $2 me
tams ir gauti nario korteles. Tik jas 
turintieji turės teisę balsuoti susirin
kimuose ir gaus specialią nuolaidą bi
lietui į studentų balių. Taigi, prašo
me išversti visas senas pinigines ir 
kišenes, surasti tuos $2, išspausti po
rą atsisveikinimo ašarėlių ir atiduoti 
pinigus betkuriam valdybos nariui.

LSS suvažiavimas įvyks Detroite 
Statler-Hilton viešbutyje lapkričio 
26-29 d. Kurie norėtų važiuoti, prašo
me pranešti valdybos nariams. Ypač 
prašome tuos, kurie važiuos savo au
tomobiliais ir turi vietos, paimti ki
tus; pranešti A. Šileikai CH 4-0080.

Tėvų arbatėlė — lapkričio 8 d., po 
11 vai. Mišių, liet, studentų būstinėje. 
Nuoširdžiai kviečiame visus studentų 
tėvelius ir šiaip visuomenę.

Studentų valdyba planuoja suruošti 
liet, studentams paskaitą gruodžio 4 
d. Norima pasikviesti profesorių iš 
Toronto un-to. Savo pasiūlymus pra
neškite v-bai.

Lapkričio 6 d., penktadienio vakare, 
studentų būstinėje įvyks neformalus 
studentų pobūvis — šokiai. Prašome 
visus dalyvauti.

Paskutinis žodis: neužmirškite nario 
mokesčio! Balandėlis ir Pelėda

Ateitininku žinios
Visi ateitininkai organizuotai daly

vauja Kristaus Karaliaus šventės pro
ga 10 vai. Mišiose Prisikėlimo parap. 
Prašoma rinktis salėn 9.30 vai.

Jaunimo šokiai šį sekmadienį 7.30-
10.30 Prisikėlimo salėje pravedami 
vyr. moksleivių ateitininkų, talkinant 
studentams. Atvyksta Hamiltono vyr. 
ateitininkai.

Jaunesniųjų moksl. ateitininkių gin- 
tariu būrelio susirinkimas — spalio 
25 d., 2.30 v. p.p. LV Namuose. Kvie
čiamos 7-8 sk. mokinės. Iš ten kartu 
eisime į Kristaus Karaliaus minėjimą. 
Dalyvaujama uniformuotai.

Jaunučių ateitininkių mergaičių su
sirinkimas — spalio 25 d., 3 v. p.p. L. 
V. Namuose. Kviečiamos 1-4 sk. mo
kinės.

Loterijos knygutės turi būti grąžin
tos globėjams iki lapkričio 8 d.

Lietuvių skautų 
veikta

Skautininkų-kių ramovių sueiga įvy
ko spalio 18 d.; sušaukė pirm. s. L. 
Kalinauskas. Pašnekesį skaitė v.s. C. 
Senkevičius; po jo įvyko diskusijos. 
Ramovės išsirinko naują valdybą; 
skautininkai — v.s. C. Senkevičių ir 
s. F. Mockų, skautininkės — ps. Va- 
ladkienę ir ps. R. Žilinskienę.

D.L.K. Mindaugo dr-vė surengė pa
silinksminimą Sv. Jono Kr. par. salė
je. Buvo pakvietusi “Dainos” skaučių 
dr-vę. Pobūvis praėjo su dideliu pasi
sekimu.

Bazaro pasisekimas visuomet pri
klauso nuo fantų kiekybės. Todėl visi 
tėveliai ir skautų rėmėjai maloniai 
prašomi peržiūrėti savo visus daiktus 
ir surastus fantus atiduoti kom. pirm. 
J. Adomavičiui RO 7-7820.

“Dainos” skaučių dr-vė, ved. ps. D. 
Skrinskaitės, išleido pirmąjį nr. dr- 
vės laikraštėlio.

Šatrijos tuntas laukia naujų skaučių 
j vienetus: jūros sk-čių ir udryčių 
“Baltijos” laivo dr-vė, vad. ps. B. Ma
žeikienės LE 2-1644; paukštyčių “Tul
pės” ir “Rūtos” dr-vės, vad. v.sk. M. 
Stanionienės RU 1-7861; skaučių “Dai
nos” dr-vė, vad. ps. D. Skrinskaitės 
LE 2-2021: vyr. skaučių “Vaidilutės” 
dr-vė, vad. v.sk. G. Rinkūnaitės LE 
5-9397; vyr. skaučių kung. “Birutės” 
dr-vė, vad. ps. Irenos Meiklejohn AT 
2-7566. Būklo reikalais kreiptis pas v. 
sk. D. Jurkšaitytę 535-4214.

A. t A. V. KALITIENEI Lietuvoje mirus —

Nuoširdžiai užjaučiame mielą VALENTINĄ VALAITIENĘ 
ir šeimą jos brangiai Motinai

A. šapokienė ir Aldona
A. ir J. Songailos

KLEMENSUI DARGIUI mirus

jo žmonai, dukroms VALEI ir ALDONAI ir sūnui VYTUI
'i ■ ♦

su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime —

Nijolė ir Zigmas Čepulkauskai
Čikaga

Kun. B. SAKAVIČIUI Lietuvoje mirus, 
jo broliams, sesutei ir artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime — • *
P. L. Norušiai
D. P. Bobinai

Kun. BENJAMINUI SAKAVIČIUI mirus Lietuvoje, 
brolius: Vincą, Klemensą, Alfonsą Sakavičius ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
L. VI. Kybartai
O. KybartienėHamilton, Ont.

Kun. BENJAMINUI SAKAVIČIUI mirus Lietuvoje,
jo brolius Vinco, Klemą ir Alfonsą Sakavičius bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame —

Hamilton, Ont.
K. O. Čeliauskai
J. E. Ramanauskai

Kun. BENJAMINUI SAKAVIČIUI Lietuvoje mirus,

gerb. mūsų bendradarbiui jo broliui Vincui Sakavičiui ir jo 
šeimai gilia užuojauta reiškia —

Hamilton, Ont.
Z. J. Didžbaliai
A. J. Pranckevičiai

Mieliems BRUNARDUI ir STASIUI MACKEVIČIAMS 
bei jų-šeimoms, tėveliui Lietuvoje mirus, reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime —

A. P. Ceponiai
B. A. Kerniai
I. R. Paškauskai

STEPONUI MACKEVIČIUI mirus Lietuvoje, 
jo sūnums Brunardui ir Stasiui bei jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia —
V. V. Ručiai
A. E. Dūdos

Tėveliui mirus Lietuvoje, 
sūnums Stasiui ir Brunardui Mockevičiams

' bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime —

A. A. Kocėnai 
P. M. Traškevičiai

Mielus BRUNO ir STASĮ MACKEVIČIUS
bei jų šeimas, tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame —

Vladas ir Petra Jankaičiai

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
niom virtuvėm; nauja vandeniu šildymo sistema; garažas.

GRENADIER—RONCESVALLES, $22.906 visa kaina, Įmokėti apie $8.000; 
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.

VERSLAS IR NUOSAVYBE $32.000 — pilna kaina, automobiliams tai
syti garažas plius atskiras sklypas, geras 7 kambarių atskiras namas, 
apie $10.000 įmokėti. Netoli Bloor gatvės.

8 BUTŲ APARTAMENTAS $67.000 — pilna kaina, Įmokėti apie $10.000.
Visi dideli butai po 5 kambarius, geras pastatas, netoli liet, parapijos.

MĖSINĖ — VERSLAS IR PASTATAS $22.000 — pilna kaina, sn visais 
įrengimais, šaldytuvais ir Lt. Prie Lakeshore Mimico, geras pirkinys. 
Jeigu kas nusimano apie mėsinės verslą, priims mažą įmokėjimą iš pa
tikimo asmens.

TRIPLEKSAI — TRIPLEKSAI — TRIPLEKSAI:
$40.500 — 18 kambarin, balkonai. įmokėti $10.000.
$33.000 — 17 kambarių, balkonai. Įmokėti $10.000.

Dėl teUajesnią Informacijų skambinkite A. GARBENIUI
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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 — RONCESVALLES 
— $8.000 ar mažiau įmokėti, 
originalus dupleksas; naujas 
alyvos šildymas.

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.

BENZINO STOTIS SU GARAŽU; 
maisto produktų krautuvė; 
restoranas ir gyvenamas na
mas. Metinė apyvarta apie 
$90.000. Benzino parduoda 
apie. 120.000 galionų per 
metus. Gali keisti į namą.

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.

TORONTO MIESTO 
SAVIVALDYBĖS RINKIMAI 

PIRMADIENI, 1964 M. GRUODŽIO MĖN. 7 D.

AR YRA JŪSŲ PAVARDĖ 
BALSUOTOJU SĄRAŠUOSE?

PATIKRINKITE JUNGTINĮ BALSUOTOJŲ IR REZIDUO
JANČIŲ BALSUOTOJŲ SĄRAŠĄ JŪSŲ BALSAVIMO SKY
RIUJE ARBA IŠSIAIŠKINKITE PASKAMBINDAMI Į THE 
CITY CLERK'S OFFICE (Miesto Raštininko Įstaigon) 
3 66—845 1 .
Betkuriuo metu tarp 9 vai. ryto ir 9 vai. vak. (išskyrus šeštadienius).

Jeigu jūsų pavardės saraše nėra, tačiau jūs turite rinkiko kvalifikacijas, pa
skambinkite į MIESTO RAŠTININKO ĮSTAIGĄ 366-8451 (betkuriuo metu tarp 
9 vai. ryto ir 9 vai. vak., išskyrus šeštadienius) ir jūsų vardu bus paduota 
apeliacija.

SĄRAŠUS GALITE 

PASITIKRINTI
KURIOJE NORS 

IŠ ŠIŲ VIETŲ:

Kad galėtumėte balsuoti, turite būti įrašyti bendrame balsuoto
jų-saraše (D, kuriame surašytos pavardės tų, kurie turi teisę 
balsuoti, kaip savininkai ar nuomininkai, arba kaip savininko 
arba nuomininko vyras arba žmona

arba
Reziduojančių Balsuotojų Sąraše (2), kuriame surašytos pavar
dės tų asmenų, kurie Toronte gyvena nuo 1963 m. sausio mėn. 
1 dienos.

Visi balsuotojai turi būti 21 metu amžiaus ir Britų valdiniai 
(Visi Kanados piliečiai yra Britų valdiniai)

Jei šiais metais pakeitėte 
savo gyvenamą vietą, 

ir užsitikrinkite, kad jūsų 
pavardė būtu 
BALSUOTOJŲ SĄRAŠE.

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

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, 
lOčiai metų mortgičius balansui. 

VIENAAUGSTIS — 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.

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

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

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

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

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

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti. Trijų šeimų pasta

tas. Du butai po 6 kamba
rius, vienas butas 5 kamba
rių. Didelis kiemas — gara- 

, žai. Viena atvira skola ba
lansui. ♦

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

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

WESTONO RAJONE:
$15.000 įmokėti už 17 butų aparta- 

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Miesto Rotušėje, Miesto Raštininko 
Įstaiga, 212 kamb., nuo 8.30 vai. 
ryto iki 4.30 vai. p.p., išskyrus šeš
tadienius.
Pradžios ar augštesniųjų mokyklų 
pastatuose, viešosiose bibliotekose, 
pašto įstaigose ir gaisrininkų stotyse 
(reguliariomis mokymo bei darbo 
valandomis).
Pranešimai, liečia klaidas, praleidi
mus bei pataisas, turi būti pasiųsti 
į Miesto Raštininko Įstaigą, Room 
212, City Hali, nevėliau kaip ant
radienį, spalio 27 d., kad būtų gali
ma pradėti apeliaciją.

Paskutinė diena 
apeliuoti yra 
SPALIO 27

C. E. NORRIS, City Clerk
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Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

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. STASIUUS
1736 Dundas St W.

RAMBYNO VAIDILUTĖ 
ELZĖ JANKUTĖ

Iš spaudos sužinojau, kad panelė 
Elžė Jankutė neperseniai atšventė sa
vo darbštaus amžiaus 70 metų su
kaktį. Toronto visuomenė solenizantę 
viešai pagerbė, o dr. Anysas "T.ž.” 
rugsėjo 24 d. straipsnyje "M. Lietu
vos kovotojo dukra Elzė Jankutė” 
gražiai ir įdomiai papasakojo mums 
apie solenizantės-vaidilutės Elzės iki 
šiol nueitą gyvenimo kelią ir kartu 
apie jos garbingos atminties tėvą, 
Mažosios Lietuvos patriarchą, Marty
ną Jankų. Tame žavingame Klaipėdos 
krašte turėjau laimės ir malonumo 
gyventi apie 11 su puse metų. Per tą 
laiką teko man daug sykių lankytis 
Bitėnuose pas patriarchą Martyną Jan
kų, įvairiomis progomis: sveikinti Jį 
gimtadienio proga, lankytis į rengia
mas Pagėgių ir Bitėnų šaulių Ramby- 
no kalne Joninių šventes, lydėti už
sieniečius ir savus augštus pareigū
nus, vykstančius aplankyti patriarchą, 
pamatyti Rambyno kalno. Visuomet 
rasdavau panelę Elzę geroj nuotai
koj. Ji su maloniu šypsniu svečius su
tikdavo ir dar su meilesniu šypsniu 
juos išlydėdavo. Iš tų susitikimų ir 
pasikalbėjimų su panele Elze pas ma
ne liko įspūdis, kad ji yra darbšti ir 
gera šeimininkė, vaišinga, gili patri- 
jotė ir tolerantė, pilna humoro, savo 
tėvo politiniame darbe svarbiausia pa
dėjėja ir prie viso to nepamainoma 
vaidilutė prie aukuro Rambyno kal
ne.

Patriacho ir Elzės namai Bitėnuose 
savo dvasia jungė žiląją senovę su da
bartimi, todėl ir tuose namuose būda
vo tūkstančiai lankytojų. Prieš porą 
metų lankydamasis su žmona Toron-

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
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

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

te turėjau didelį malonumą po 20-ties 
su viršum metų vėl susitikti ir pasi
kalbėti vaišinguose dr. ir ponios M. 
Anysų namuose. P-lė Elzė ir po tiek 
metų buvo geroj nuotaikoj, pilna hu
moro.

Šia reikšminga proga aš, mano žmo
na bei artimieji nuoširdžiai sveikina
me labai gerbiamą panelę Elzę Jan
kutę, daug pasidarbavusią lietuvybės 
išlaikymui Klaipėdos krašte, ir linki
me Jai ilgiausių metų bei gero vėjo!

Pulk. R. Liormanas, 
Rochester, N.Y.

KURIS KELIAS 
GERESNIS LIETUVIAMS?

Jonas Karka iškėlė šį klausimą 
"T. ž.” 41 nr. Mums lietuviams, kurie 
atsidūrėme Vakarų pasaulyje, gyva 
praktika parodo, kad tiesiu keliu ge
riausia eiti, ty. tėvams būtinai vers
ti vaikus į mokslą ir padėti kiek įma
noma. Mums žvalgytis į pakeles ką 
kas daro kažin ar apsimoka, nes vie
tiniai kanadiečiai nėra kankinti to
kių dantračių kaip mes. Žinokim, kad 
išmokslintas^ jaunimas tiks čia ge¥am 
gyvenimui ir laisviem Nemuno kran
tam— Lietuvai. Dukras paruosti laip
tų plovėjomis, o sūnus šiukšlių vežė
jais, turinčiais banko knygutes, pil
nas skaitlinių, tai takelis į dumblyną.

Prisiminkime, kaip mūsų kaikurie 
tėvai darė. Vieni vargo, taupė, kad 
vaikams duotų šviesos, mokslo. Ar 
pralošė? Ne! Tėvams jie grąžino už 
vargą šimteriopai, nors nevisi. Kiti 
gi sakė: kas iš to mokslo, man balta
rankių ponų nereikia! Ką tie laimėjo? 
O gi klumpėse stovėjo prie arklo.

A. Rš.

Davis. — Kalifornijos un-to že
mės ūkio kolegija dėsto kursą ir 
teikia mokslo laipsnius vyno da
ryme; augina net 1.200 skirtingų 
rūšių vynuoges; vyno daryklą ir 
didžiulius rūsius laiko griežtoje 
apsaugoje. 13 vyno ragautojų turi 
fil. dr. laipsnius, o studentai at
keliauja iš Įvairiausių pasaulio 
kraštų. Jieškoma recepto, kaip 
padaryti “instant wine”.

EDVARDAS ŠULAITIS

VYČIŲ VEIKĖJAI Loreta Kassel ir 
Jokūbas Stukas susituokė spalio 10 d. 
Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčio
je. Jaunoji yra pažįstama kaip Lietu
vos Vyčių organizacijos veikli narė, 
organizacijos organo "Vytis” buv. re
daktorė, L. Vyčių choro dainininkė, o 
jaunasis — daugelio liet, organizacijų 
veikėjas, Niujorko radijo programos 
vedėjas, lietuvių komiteto pasaulinei 
parodai Niujorke pirmininkas. Jung
tuvių apeigas atliko kun. P. Cinikas, 
MIC, bažnyčioje, kuri buvo pilna žmo
nių — atrodė lyg sekmadienio mišio
se; giedojo L. Vyčių choras.

Gausios dalyviais buvo ir vestuvi
nės vaišės Amerikos Legijono salėje. 
Čia susirinko apie 400 asmenų, dau
giausia senosios kartos ateivių ar gi
musiųjų Amerikoje. Jaunavedžius žo
džiu sveikino Lietuvos gen. konsulas 
Čikagoje dr. P. Daužvardis, kun. P. 
Cinikas, MIC. Programos vedėjas muz. 
A. Kačanauskas iš Niujorko perskai
tė raštų sveikinusiųjų pavardes, ku
rių buvo virš 20. f

Jaunieji povestuvinei kelionei išva
žiavo į Bermudą. Grįžę žada apsigy
venti Hillside, N.J., netoli Niujorko, 
kur yra J. Stuko namai.

rentas rinkimuose respublikonas B. 
Goldwateris. Jų pareiškimai buvo la
bai viltingi lietuviams bei kitiems pa
vergtiems kraštams, tačiau vargu ar 
bent kiek reikšmingesni po lapkričio 
3 d. rinkimų.

Netrukus sezoną žada pradėti Čika
gos lietuvių satyros teatras "Antrasis 
kaimas”. Pasirodymai bus spalio 24, 
30, 31 ir lapkričio 7, 8 dienomis. Šio 
teatro vaidinimų vieta — Hollywood 
salė, kuri nėra didelė, tačiau tinkama 
kabaretinės atmosefros sudarymui.

Kaip šio teatro reklamose skelbia
ma, "Antrojo kaimo spektakliai yra 
taikomi tiems, kurie moka tiek iš sa
vęs tiek iš kitų pasijuokti. Ultrakon- 
servatyviems rimtuoliams ši progra
ma nėra rekomenduojama.”

Taigi, susilaukėme bene pirmojo 
vieneto Čikagoje, kuris savo progra
mos nesiūlo "visiems”, kaip kad iki 
šiol būdavo Įprasta.

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

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

414% -5%.
Asmeninės pask. —■ 7%.
Mortgičių pask. — 6J4%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage das kRc<Skge)V^eLa53i-?305

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

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PlumB.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

ŠIUO METU VYKSTA daug Įvairių 
lietuviškų pobūvių, pramogų, tačiau 
nevisi sutraukia didesnius žiūrovų bū
rius. Kaikurie parengimai, nors ir ga
na svarbūs, praeina beveik nepaste
bėti.

Vienas negausiausių publikos skai
čiumi parengimų buvo Tautos Šventės 
minėjimas, surengtas Lietuvių Bend
ruomenės rugsėjo 26 d. Jaunimo Cent
re. Čia atsilankė tik virš 30 žmonių. 
Toks skaičius nėra pakankamas di
džiajai Čikagai, kurioje kaikas dar vis 
priskaičiuoja 100.000 lietuvių.

Norint išvengti parengimų susikir
timų, norima juos išskirstyti į 3 sa
vaitgalio dienas, Įtraukiant ir penkta
dienio vakarus. Iki šiol didesniems 
parengimams buvo naudojami tik šeš
tadieniai ir sekmadieniai. Vieną penk
tadienio vakarą buvo panaudoję Čika
gos teatralai, pakartoję A. Kairio 
"Popiečio diagnozę”, tačiau žmonių at
silankė vos vidutiniškai.

Taip pat ŠĮ sezoną į viešumą išėjo 
ir dailininkai. Pirmieji parodą suren
gė taip vadinami "jaunieji”, kurie Či
kagoje nesideda prie kitų dailininkų 
ir yra sudarę net savo atskirą — jau
nųjų dailininkų klubą (pirm. Algir
das Trinkūnas).

Ši paroda buvo atidaryta spalio 10 
d. Įprastinėje vietoje — Čiurlionio 
Galerijoje. Buvo parodyti 63 darbai, 
kurių autoriai yra: D. Ancevičienė-Ur- 
bickaitė, N. Banienė, V. Krištolaitytė, 
A. Mikelevičius, V. Ramonas-Ramonai- 
tis, E. Rundzaitienė, S. Šimaitis, B. 
Bulotaitė, Z. Sodeikienė, J. Strungys, 
A. Trinkūnas, G. žumbakienė. Dau
gumas šių žmonių jau yra girdėti ir, 
reikia manyti, apie juos dar nekartą 
išgirsime.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
suvažiavimas Įvyko spalio 10 d. šer- 
man viešbutyje, čia dalyvavo 43 de
legatai iš Įvairių Amerikos vietovių; 
buvo ir svečių. Suvažiavimą sveikino 
ir pats Amerikos prezidentas L. John- 
sonas, o nuo jo neatsiliko ir jo konku-

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių -p .,, , u 

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

Už sutaupąs moka nuo 4^2 % 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 nno 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

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

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

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

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

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

..ŠYPSENOS..
Vietoj literatūros — filosofija
Garsiajam anglų aktoriui Alec 

Guinness viena kolegija nuspren
dė suteikti literatūros doktoratą. 
Guinness mandagiai atsakė:

— Deja, esu labai silpnas ra
šytojas, todėl tokios garbės pri
imti negaliu.

Kolegijos vadovybė susigriebė 
ir pripažino jam doktoratą iš... 
filosofijos.

Mirties priežastis
— Nuo ko mirė tavo dėdė?
— Dėl nuomonių skirtumo.
— Ką? Negi jis susimušė su 

kuo nors?
— Ne, jis galvojo, kad yra svei

kas, o gydytojas tvirtino, kad 
serga...

Mokykloje
— Petraiti, tavo rašinys apie 

šunį žodis žodin atitinka Jurginio 
rašinį.

— Galimas daiktas, mat, mes 
abu sutinkam tą patį šunį.

r - ' '

Karalius ir tūzas
Mokytojas aiškino velšų prin

cui:
— Karalius dar nėra pats augš- 

čiausias. Yra kažkas augštesnio ir 
už karalių ...

— Žinau! — atsakė princas, 
— Tai tūzas!

Parinko Pr. AI.

ŠITAS simbolis reiškia, 
kad esame savistovūs — independent — v'sų APDRAUDOS 
reikalų tvarkytojai, profesinės sąjungos nariai.

PRANO BARAUSKO 
AGENTŪRA
RO 6-0811 arba RO 6-0832 
Commissioner For Taking Affidavits.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O J).

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

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

©
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, dideliu 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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 34912.

OILS LTD. ATSTOVAS

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 Volkswogenois.

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

Gramercy 
Shipping 
Company
Established 1945

Turinti Vnešposyltorg leidimą
AUGŠČIAUSIOS RŪŠIES PREKĖS 
IŠ U.S.S.R. SANDĖLIŲ. Vidutinės 
kainos. Jokio muito. Gavimas pa
kvituojamas. Specialus pristatymas.
PILNAI GARANTUOTA.
ZAPOROJETS 4 vietų automobilis, 
oro vėsintuvas, 27 HP, 90 km. per 
valandą----- —-- --- -------- $1064,00
Motociklas JUPITER (su šaliniu 

vežimėliu) ______ —_ $488.88
Siuvamos mašinos TULA (12 dū

rių) ____ ..--------------- $ 48.88
Televizijos aparatai RECORD (15 

lempučių)_______ _  $179.66
Didelis pasirinkimas puikių dova
nų. Įvairių rūšių GARDAUS MAIS
TO SIUNTINIAI.
GR 3 _.... . ._____ _______ S25.00

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

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

katalogą.

PINIGAI I
U.S.S.R.

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

mą ir apdrausta iki $20.000.
Vertė 9 rubliai už S10. Persiunti
mas iki S30—$2.75; per $30—10%.

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

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

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad Street, Newark, N.J.

™sAtFA RAD/o & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

George BEN, B.A.
Advokatas * 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais

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

(į rytus nuo Dufferin St)

OKULISTĖS
AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O
Br. Bukowska-BEJNAR, KO 

Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 

274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.) 

TEL. LE. 2-5493 
Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 6 v.v.

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 • 3 9 2 4

draudimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga
:dxt:da

24 vai. pat RO 9461* 
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ Darbo vai. RO MISI 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS Namų RO 6-7132



<0 TORO MT
Studentų, skautų ir ateitininkų žinios nukeltos į 6 psl.

$v. Jono Kr. par. žinios
— ŠĮ-sekmadienį Kristaus Ka

raliaus šventė. Kviečiama tikin
čiuosius gausiai eiti Komunijos. 
9.30 vai. sekmadienio pamaldose 
dalyvauja jaunimas. Kviečiame 
visus įsijungti į atsakus ir gies
mes dialoginėse Mišiose. Pamal
dose dalyvaują vaikai kviečiami 
užimti pirmuosius suolus.

— Iš parapijos bažnyčios penk
tadienį palaidotas a.a. Petras Ba- 
liukonis, o šį terčiadienį, spalio 
21 d., ladojamas a.a. Jonas Paliu
lis. Abiejų^ velionių artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Pradėta vaikų katechizaci- 
ja. Tikybos pamokos vyksta sek
madieniais: po 9.30 vai. pamaldų 
mokiniams, lankantiems* viešą
sias mokyklas, o po 11 vai. pamal
dų — vaikams, besirengiantiems 
ateinantį pavasarį pirmajai Ko
munijai.

— Pr. sekmadienį misijų reika
lams bažnyčioj suaukota $204,21.

— Vilniaus Diena prisiminta 
pr. sekmadienio pamaldose. 11 
vai. pamaldos ta proga užbaigtos 
Lietuvos himnu.

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

— Mokoma nauja grupė ber
niukų tarnauti Mišioms. Pamo
kos — po šeštad. m-los pamokų 
šeštadieniais zakristijoje ir baž
nyčioje.

Liet, kapinių lankymas Vėlinių 
proga — lapkričio 1 d., sekmadie
nį, 3 v. p.p. Prašoma iš anksto pa
tvarkyti kapus:

T. Ged. Kijauskas, SJ, aplankė 
Torontą ir Hamiltoną, kur tarėsi 
moksleivių ateitininkų veiklos 
reikalais. Jis yra moks!, at-kų c. 
valdybos dv. vadas ir “L. Lietu
viams” redakcijos narys.

Vyt. Meilus sėkmingai dirba 
Kanados užsienių tarnyboje ir 
gyvena V. Vokietijoj. Jis atsiun
tė “T. Ž.” prenumeratą iki 1968 
m. ir sveikinimus visiems. pažįs
tamiems.

Dr. Ant. Pacevičiaus, K. Liet. 
Fondo pirm., 50 m. amžiaus su
kaktis buvo atžymėta spalio 17 
d. gausiame bičiulių būryje.

Lankėsi Vilniuje M. Liegienė 
ir V. žemeckas. Ten galėjo vie
šėti apie 13 dienų ir pasimatyti 
su giminėmis. Taip bat buvo su
stoję Maskvoje ir Paryžiuje.

KLK Moterų Dr-jos c. valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką Šv. Jo
no Kr. parapijai už $50 auką So
cialinės Pagalbos Informaciniam 
biurui išlaikyti.

Mirė lietuviai. Spalio 13 d. šv. 
Juozapo ligoninėje, ilgiau sirgęs 
širdies liga, mirė a.a. Petras Ba- 
liukonis; vilnietis, 42 m. Paliko 
žmoną ir du berniukus. Palaido
tas šv. Jono liet, kapinėse. Spalio 
18 d. Our Lady of Mercy ligoni
nėje Toronte mirė a.a. Jonas Pa
liulis, 84 m., kilęs nuo Bartinin
kų, dr. J. Basanavičiaus kaimynas 
ir net tolimas gimnaitis. Laidoja
mas trečiadieni, spalio 21 d., iš 
šv. Jono Kr: bažnyčios lietuvių 
kapinėse.

Kūrėjai-savanoriai spalio 17 d. 
paminėjo savo veiklos sukaktį 
specialiu pobūviu šv. Jono Kr. 
salėje. Kalbą pasakė skyr. pirm. 
J. Matulionis.

Med. dr. J. Žmuidzinas iš Čika
gos aplankė savo brolį gen. kons. 
dr. J. žmuidziną ir ponią.

A.a. A. Smetonos, buv. Lietu
vos prezidento, 20 m. mirties su
kaktis numatoma paminėti To
ronte gruodžio 13 d. Rengėjų ko
mitetą sudaro: K. Kalendra — 
pirm., E. Jurkevičienė, Stp. Kai
rys, Pr. Bastys, J. Kregždė, A. 
Traškevičius.

JURŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Mirė buv. informacijos skyriaus 

vedėja sn. M. Mackevičienė - Sleževi- 
čiūtė. Jos atminimui vėliavos bus nu
leidžiamos iki pusiau stiebų.

— J.sn. dr. V. Čepui, Jūrų Skauti- 
jos garbės gynėjui, atlikusiam nusta
tytą stažą pripažintas vyr. jūrų skau
tininko laipsnis.

— Jūrų Skautijos vado įsakymu, ap
dovanotas Inkaro garbės ženklu To
ronto jūrų skautų rėmėjas K. Dau- 
lenskas.

— H. Montės Toronto budžių suei
goje skauto įžodį davė R. Tamulionis.

Prisikėlimo par. žinios
— N u o š i r džiai sveikiname 

mons. dr. J, Tadarauską ir Ha
miltono parapiją J. Centro pama
tų pašventinimo proga. Dievo pa
laimos svarbiame darbe! Praėj. 
sekmadienį iškilmėse Prisikėlimo 
parapijai atstovavo kleb. T. Pla
cidas.

— šį sekm. — Kristaus .Kara
liaus šventė. Graži proga, visiems 
eiti sakramentų. Prisikėlimo Ka
talikų Vyrų Dr-ja bendros Komu
nijos eina per Mišias 11 vai. Atei
tininkai organizuotai ir su unifor
momis dalyvauja Mišiose 10 vai. 
Be to, visi kviečiami gausiai daly
vauti viešame Kristaus Karaliaus 
minėjime mūsų salėje 4 v. p.p. 
Minėjimą rengia Kat. Federacija.

— Šį šeštad., 8.30 v.r., Mišios 
už a.a. Kazimierą Petraitį; užpra
šė bičiuliai Čeponkai, Matulevi
čiai ir Steponaičiai.

— Bažnyčioje Rožinis šiokia
dieniais — rytais po 8 v. Mišių, 
sekmad. — po 9 v. Mišių.

— Jaunimo šokiai — kas sek
mad. 7.30 v.v. muz. studijoje.

— Choro repeticija — šį ket- 
virtad., 7.30 v.v. muz. studijoje.

— Jaunimo choro repeticija — 
šį penktad., 6.30 v.v. Visi choro 
vaikučiai gavo nario korteles. Tė
velius prašome jas karts nuo kar
to patikrinti.

— Viešąsias gimnazijas lan
kantiems moksleiviams religijos 
pamokos — kas sekmad. po 10 v. 
Mišių aktorių kambariuose, salė
je po scena; dėsto T. Kornelijus.

— Viešųjų pr. mokyklų 8-to ir 
7-to skyrių mokiniams katecheti
nės pamokos — kas antrad., 4.30 
v. p.p.; 6-to ir 5-to — kas trečiad. 
4.30 v. p.p. Vaikučiai, kurie ruo
šiasi pirmai Komunijai ar jau 
priėmę Komuniją lanko viešųjų 
mokyklų nuo pirmo iki 4-to imti
nai skyrius, pamokas turi kas sek
madienį po 10 v. Mišių. Visos pa
mokos dėstomos LV Namuose. 
Tėvelius maloniai prašome, kad 
jų vaikučiai šiose pamokose re
guliariai lankytųsi.

— Parapijos statybai remti va
jus prasidės ateinančio mėn. pra
džioje ir apims visus Toronto lie
tuvius. Tikimasi, jog prie šios 
statybos-pagal išgales mielai pri
sidės ir neparapijiečiai lietuviai, 
nes kaip praeity, taip ir ateity 
Prisikėlimo par. pastatai tarnaus 
ne vien parapijiniams reikalams. 
Iki Kalėdų tikimasi surinkti $50. 
000. Jau suaukota virš $1.000. 
Nuoširdžiai dėkojame aukoju
siems: $120 — V. B. Endzeliams, 
$25 — dr. A. Matukui, $20 — J. 
P. Barakauskams, $10 — A. I. 
Gurevičiams ir P. I. Reginoms.

— Paskutinę spalio savaitę 
par. kunigai lankys parapijiečius 
šiuose priemiesčiuose ir apylin
kės miestuose: Milton, Apple
wood Heights. Concord, Richvale, 
Downsview, Willowdale, Agin
court ir Don Mills; be to, Toronto 
centre: Lisgar, Argyle, Beacons
field, Northcote, Afton, Bank, 
Seaforth, Maple Grove, Lumber
vale, MacDonald, Russett, Paul
ine, Emerson, Fuller, Marion ir 
Pearson Ave.

— Susituokė: dr. Fred. Dema- 
nuele ir Birutė P. Čeponytė.

— Pakrikštytas Vytauto ir Ire
nos Biskių sūnus Bronius Vytau
tas; Algio ir Eleonoros Dūdų duk
relė Desiree Lee Loretta.

L V Namų tradiciniame bazare 
spalio 31 d. tarp skoningų įvai
renybių bus: p. Punkrių ir p. 
Rekščių maisto krautuvių atsiųs
tos skanios dešros, baldų krautu
vių puošnios lempos, elektrinis 
virdulys, puikūs gintaro karoliai 
ir kt. Nepamirškime spalio 31 
dienos!

Bazarui artėjant “fantų lietus” 
ruošiamas LV Namuose spalio 
25 d. po 10 v. Mišių iki Kristaus 
Karaliaus minėjimo. Visi kviečia
mi. visi laukiami! Atsilankiusieji 
bus pavaišinti ponių rėmėjų ska
niais pyragais ir kavute.

Liet, vaikų darželį lanko apie 
30 lietuviukų. Kiti 40 — nelietu
viai. Liet, šeimos turėtų neuž
miršti, kad tai jų vaikams įsteig
ta įstaiga. Darželis jų laukia.

Laišką iš Lietuvos, adresuotą 
V. Gustainiui 1109 Queen St. E. 
ir siųstą U. Liaudinskienės iš 
Kauno, atsiimti “TŽ” adm.

Šiam savaitgaliui speciali kaina:
Olandiškos silkės ...............$1.99 statinaitė
šviežios lydekos .............. 35c svaras
Kepimui viščiukai ............ 35c svaras
ŠALDYTUVO FREEZER mėsa: pirmos rūšies jautienos ketvir
tadaliai; priekinė dalis 14 po 39 et. svaras; užpakalinė dalis 
po 59 et. svaras. Supjaustome mėsą pagal jūsų pageidavimą. Taip 
pat turime dideli pasirinkimą Įvairių šviežiu ir rūkytų mėsų, 
paukštienos, importuotų maisto gaminių, šviežių daržovių ir vai
siu, lietuvišku sūriu, palaido sviesto, silkių ir jaunų paršiukų.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS.

PARKSIDE MARKET
Sav. Edvardas ir Irena Punkriai

335 Roncesvalles Avenue. Tel. LE 5-1258

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje - SLA Toronto kuopos 
trisdešimties metų veiklai paminėti

ŠEŠTADIENĮ, spalio 24 d., 7 vai. vak., punktualiai 
Prisikėlimo parapijos salėje.

SIMTAS PONIŲ IR PANELIŲ BUS APDOVANOTOS ROŽĖMIS.
PROGRAMĄ ATLIKS: SOL. N. BRAZIULIENĖ IR BALETO ŠOKĖJOS 
R. ir M. JOKUBAITYTĖS IS KLEVELANDO. AKOMPONUOS MUZ. D. 
SKRINSKAITė: ŠOKIAMS GROS V. BABECKO ORKESTRAS. BUFETAS, 
LOTERIJA IR VERTINGA ĮĖJIMO DOVANA.

VISUS KVIEČIA — SLA 236 TORONTO KUOPA

KONCERTAS
BALIUS
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Maloniai kviečiame visus j
BAZARA ir RUDENS

SŪKIUS
SPALIO 31 D. PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.

12 vai. — BAZARO PRADŽIA. Ten pat veiks gardžių lie
tuviškų valgių bufetas. Įėjimas nemokamas. 

Atidarytas iki 6 vai. vakaro.
7.30 vai. — ŠOKIAI. Įėjimas $1.50, studentams $1.00 

Gros puikus 6 asmenų D'Amico orkestras.
Bazaro pelnas skiriamas. Lietuvių Vaikų Namų naudai. 
Šokių pelnas — Katalikių Moterų Draugijos Prisikėlimo 

parapijos skyriaus veiklai.

Lietuvių Vaikų Namu rėmėjai , ir 
KLKM Dr-jos Prisikėlimo par. skyrius

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS Toronte 
įvyks šį sekmadienį, spalio 25 d., 
4 v. p.p. Prisikėlimo par. salėje. 
Su paskaita pakviestas iš Kleve
lando žymus visuomenininkas A. 
J. Kasulaitis. Meninėje progra
moje dalyvauja sol. Janina. Lius- 
tikaitė, muz. St. Gailevičius, jau
nimas ir kt. Prie įėjimo — laisva 
auka lietuvių kryžiui Midlande. 
Maloniai kviečiame lietuviškąją 
visuomenę gausiai atsilankyti į 
minėjimą.

KLK Federacijos Toronto 
skyrius

Lietuvių Filatelistų ir Numis- 
matų klubo narių pbatostoginis 
susirinkimas — spalio 25 d., 7 
v. v. Prisikėlimo kavinėje. Besi
domintieji taipgi kviečiami.

Valdyba
Prof. J. Eretas iš Šveicarijos 

gruodžio 6 d. Prisikėlimo salėje 
kalbės kolonijos jaunimui.

Socialinės Pagalbos Informaci
jos Biuras persikėlė į L. V. Na
mus, 57 Sylvan Ave', tel. 534- 
5773. Darbas pradėtas spalio 8 
d. Biuras atdaras kas antrą ket
virtadienį nuo 7.30 - 9.30 v. vak., 
t.v. spalio 22 d., lapkričio 5 d., 
19 d. ir t.t.

Biure maloniai sutiko dirbti 
žinomi Toronto socialinės pagal
bos darbuotojai, kurie yra baigę 
Kanados universitetuose sociali
nės srities mokslus ir dirba vie
tinėse socialinės globos įstaigose.

Profesiniai patarnavimai yra 
teikiami visiems lietuviams, gyv. 
Toronte jų asmeninėse ir socia
linėse problemose: vaikų, jauni
mo, šeimos, vedybų, senelių, pa
šalpų, alkoholizmo, psichinių su
trikimų atvejais. Profesinė pa
slaptis užtikrinta. B.

Įprastinis laikas vėl grąžina
mas šį sekmadienį, spalio 25 d. 
Pasukti laikrodžių rodykles vie
ną vai. atgal naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį.

šalpos grupės “Dainos” narių 
susirinkimas — šį sekmadienį, 
3 v. p.p., pas p. V. Rasiulienę 162 
Exbury Rd.. Downsview. Telef. 
CH 1-0895.

Filmas “Lietuvos tragedija” 
pakartotinai bus rodomas šį sek
madienį, spalio 25 d., 6.30* v.v., 
tuoj po Kristaus Karaliaus minė
jimo Šv. Jono Kr. par. salėje. Se
ansą organizuoja radijo programa 
“Tėvynės prisiminimai” ir visus 
kviečia dalyvauti. Hamiltone šis 
filmas bus rodomas lapkričio 8 
d., 6.30 v.v., AV par. salėje.

Solidarumo įnašus prašome 
įmokėti: “Paramoj” — P. šernui 
arba A. Statulevičiui; Prisikėlimo 
bankelyje — J. Matulioniui; Liet. 
Namuose — V. Eižinui; J. Ber- 
žinsko krautuvėje; rinkėjams, ku
rie turi kvitų knygutes. Vėliau 
bus vykdomas vajus platesniu 
mastu prie bažnyčių.

Apylinkės v-bos iždininkas
Toronto apsaugos organizacija 

— Emergency Measures Organ
isation surengė kursus įvairių 
tautybių parinktiems asmenims. 
Iš lietuvių juos lanko F. Mockus. 
Kursų dir. yra J. H. Pollard; ins
truktorių tarpe yra M. Jakubec, 
slovakas.

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

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

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

Apylinkės valdyba iš Toronte 
rengtos krašto parodos vadovybės 
gavo padėkos laišką už dalyvavi
mą parodoje ir kartu pakvietimą 
dalyvauti parodoje sekančią vasa
rą. Reikėtų tą reikalą planuoti iš 
anksto įjungiant platesnę visuo
menę. Apyl. valdyba taip pat ga
vo padėkos laišką iš naujojo On
tario prov. liberalų vado Endy 
Thomson, kuriam buvo pasiųsta 
telegrama jo išrinkimo proga.

Šeštad. mokyklos tarybos ini
ciatyva buvo sukviestas platesnis 
pasitarimas, kuriame svarstytas 
lituanistinio seminaro klausimas. 
Nutarta jį organizuoti naujais pa
grindais studentų būstinėje ir 
kviesti visus liet, studentus bei 
moksleivius. Pirmoji sueiga — 
spalio 30 d., penktadienį, 7.30 v. 
v. (žiūr. stud, žiniose).

Studentų Rėmėjų Būrelio vi
suotinis susirinkimas — šį sek
madienį, spalio 25 d., Prisikėli
mo muz. studijoj po 11 vai. pa
maldų.

Kanados taut, grupių laikraščių 
atstovų suvažiavimas šaukiamas 
spalio 23-24 vokiečių Harmonie 
Club patalpose. Dauguma tauti
nių grupių laikraščių priklauso
organizacijai “Canada Ethnic 
Press Federation”, kuriai pirmi
ninkauja suomis Br. Tenhunen, 
“Vapa Sana” red. Kanados taut, 
grupių laikraštininkai yra susibū
rę į dvi draugijas — Toronto ir 
Winnipego; abi dr-jos sudaro fe
deraciją. Kaikurie laikraščiai pri
klauso jai ir iš kitų vietovių. Fe
deracijos vadovybė stengiasi, kad 
taut, grupių balsas būtų girdimas 
Kanados vyriausybėje, ir todėl su 
ja palaiko glaudžius ryšius. Pvz. 
suvažiavime kalbės imigracijos 
min. R. Tremblay ir Ontario 
premjeras J. Robarts. Iš lietuvių 
suvažiavime dalyvaus “TŽ” re
daktoriai ir G. Rinkūnaitė, kaip 
laikraštininkų kelionės po Onta
rio provinciją dalyvė.

Serga; Kartavičius — Western 
ligoninėj; p. Augaitienė — Our 
L. of Mercy; Gensilaitis, Ph. Mi- 
lys, Ann Ališauskas. V. Kozikis, 
J. šventoraitienė, p. Kalūzienė 
— Šv. Juozapo ligoninėj..

. Taksi šoferių tarpe yra ir lie
tuvių. Vienas jų, pripuolamai n. 
ateivio užtiktas* yra H. Jakavi- 
čius, dirbąs ABC b-vėje. Gimęs 
Kanadoje, šiek tiek kalba lietu
viškai. Tėvai atvykę Kanadon 
prieš 50 metų.

Klubo nariams STASIUI ir BRUNARDUI MACKEVIČIAMS 
bei jų šeimoms tėveliui Lietuvoje mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Toronto Lietuvių Medžiotojų ir 
Žūkloutojų Klubas

STEPONUI MACKEVIČIUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnums Brunardui ir Stasiui bei jų 

nuoširdi užuojauta —
šeimoms

E.
J. Juodikiai
J. Račkauskai

Išsprogo Kinijoj atomas, Maskvoj nuvirto Nikita, 
pasiųskim siuntinį Kalėdoms kol sveikas "Tauras" Londone!

VISAIS SIUNTINIŲ REIKALAIS KREIPKITĖS Į

"TAURO" atstovą St. Prakapa
Tel. RO. 7-9088 — 18 Brookside Ave., Toronto 9, Ont.

ŠTAI VIENAS IŠ DAUGYBĖS GAUTŲ LAIŠKŲ IŠ LIETUVOS: 
"... per “TAURĄ” Jūsų užsakyta siuntinį gavome pilnoje tvarkoje ir 
visos medžiagos ir viskas buvo pirmos rūšies”. Pamėginkite ir Jūs 
pasinaudoti “TAURO” patarnavimu, sutaupysite laiką, pinigu ir būsite 
patenkinti.

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

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

A. ZAREMBA

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

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite I 
Montreal!, Londoną, Windsora. Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Šv. Kazimiero par. žinios
— Spalio 17 parapijos svetai

nėje įvyko didelė vakarienė Jo
nui ir Elzbietai Baršauskams at
žymėti jų 25 vedybinio gyvenimo 
jubilėjui. Dalyvavo apie 300 as
menų. Baršauskai — nepailstami 
parapijos rėmėjai ir visada mie
lai atskuba į talką. Geriausi lin
kėjimai sulaukti auksinio jubilė- 
jaus!

— Spalio 17 palaidotas Stasiš
kis. Liko liūdinčios — žmona ir 
dukrelė.

— Sunkiai serga Kazimieras 
Varnaitis; padaryta operacija. 
Serga Kiniauskas ir Kleiza.

— Spalio 23 d., 7.15 v.r. prasi
deda 40 valandų atlaidai. Vakare 
8 vai. pamokslas, po jo — Mišios. 
Tokia pat tvarka 24 d., šeštadie
nį; 25 d., sekmadienį, Mišios 9, 
10 ir 11 vai.; vakare — 5 v. Mi
šios ir 40 vai. atlaidų užbaiga. Vi
si parapijiečiai yra kviečiami da
lyvauti, ypač sekmadienio vaka
re 5 v. Labai prašoma paaukoti 
gėlių papuošimui altorių atlaidų 
metu.

— Šv. Elzbietos Dr-jos vakarie
nė — spalio 31 d. Kviečiami kuo 
gausiausiai dalyvauti; jūsų prisi
dėjimas paelngvins nupirkti šal
dytuvą parapijos svetainei, kurio 
taip reikia.

— Ateinantį pavasarį numato
ma apsodinti gražiais medeliais 
šventorius ir kleboniją. Kviečia
mi iš anksto pasižadėti pasodinti 
vieną klevelį savo šeimos vardu 
ar savo vaikams atminti.

— Parapijiečių lankymas: spa
lio 21 — Rsmt 12 Ave., Prefon
taine, Dezery; 22 — ketvirtadie
nį — 12 Ave., Chambly, Aylwin, 
dė le Salle; spalio 26 — Burbo- 
nier. 13 Avė., 14 Avė., Rsmt; spa
lio 27 — Orleans Charlemagne, 
15 Ave. Rsmt.

— Kalėdų atostogų metu vėl 
įvyks jaunimo liksmavakaris. Po 
N. Metų bus organizuojama slidi
ninkų ekskursija į kalnus. Planą 
paruoš stud. E. Petrulis.

— Spalio 17 St. Joseph’s mo
kytojų kolegijoje gavo diplomus: 
Rita Baršauskaitė. Nijolė Gudžiū- 
naitė ir Laura Kiniauskaitė. Te
gyvuoja mūsų mielos lietuvaitės!

— Nuo mokslo metų pradžios 
sėkmingai mokytojauja: R. Bar
šauskaitė St. Brandens N. 4 mo
kykloje ir N. Gudžiūnaitė su L. 
Kiniauskaitė Blessed Aidrian 
Fortes mokykloje.

— Mūsų parapijos choras gra
žiai gieda Mišių metu ir stengiasi 
dar daugiau tobulėti. Tai didžiau
sias nuopelnas choro dirigento p. 
Skyriaus, kuris nežino nei poilsio, 
negaili nei laiko ir su meile auko
ja savo darbą. Dar prieš karą ak
tyviai dalyvavo chore; kai pri
trūkdavo tramvajui pinigų, pės
čias ateidavo į parapijos salę.

— Spalio 10 aplankė kleboną 
Chicoutimi vyskupijos gener. vi
karas mons. G. Desgagne. Jis pa
žįsta lietuvius ir labai gražiai at
siliepė.

— Lapkričio 19 d. Mišios už 
mirusias šv. Elzbietos nares.

— Lapkričio 22, 11 vai., Mi
šios už visas šv. Elzbietos nares. 
Po Sumos parapijos svetainėje 
pusryčiai ir Draugijos metinis su
sirinkimas. Kviečiamos moterys 
gausiai dalyvauti.

— Šv. Kazimiero par. parengi
mų kalendorius: Šv. Elzbietos Dr- 
jos vakarienė — spalio 31 d.; pa
rapijos bazaras — lapkričio 6, 7, 
8 d.; šeštad. mokyklos vakaras — 
lapkričio 14 d.; Šv. Kazimiero 
par. choro koncertas — lapkričio 
28 d.; N. Metų sutikimas — gruo
džio 31 d.; Šv. Onos Dr-jos vaka
rienė — sausio 23 d.; kazimieri- 
nių vakarienė — vasario 27 d.; 
margučiu vakarienė — balandžio 
24 d.

— Visi parapijiečiai yra prašo
mi pranešti savo naują adresą 
parapijos kunigams, jeigu išsike- 
liama į naują vietą. Gd.

Ateinantiems metams “Lito” 
valdyba numatė padaryti eilę pa
gerinimų “Lito” patarnavimuose. 
“Lito” įstaiga pradės dirbti nu
statytas ne tik kasos, bet ir rašti
nės darbo valandas. Tiek dieni
nės, tiek vakarinės kasos darbo 
valandos abiejuose skyriuose bus 
pailgintos ir sutaps su kitų bankų 
dirbamomis kasos valandomis. 
Vakarinės “Lito” darbo valandos 
bus net ilgesnės, kaip kitų ban
kų, kadangi daugumas narių die
ninėmis valandomis mažai tegali 
pasinaudoti. Nutarta išleisti pa
didintą metinės apyskaitos leidi
nėlį, kuriuo būtų paminėtas “Li
to” dešmtmetis ir atspausdinti 
pakeistieji “Lito” įstatai. Pr. R.

Aušros Vartų par. žinios
— Katalikių Moterų Dr-ja šį 

šsštadienį, spalio 24 d.’, 7.30 v.v. 
ruošia rudens vakarą—koncertą. 
Programą atliks solistė Aldona 
Stempužienėiš Klevelando, 
akomp. U. K. Clutterbuck. Po 
koncerto bus vakarienė, loterija 
ir šokiai grojant geram orkestrui. 
Už viską aukojama tik $2.50. Vi
si kviečiami šiame augšto meni
nio lygio parengime dalyvauti.

— Mūsų parapijos metinis pa
rengimas bus ateinančių metų 
pradžioje, sausio 16 d., šeštadie
nį. Programoje dalyvaus Kleve
lando vyrų oktetas su dideliu dai
nų repertuaru. Oktetas jau yra 
koncertavęs įvairiose lietuvių ko
lonijose ir visur buvo šiltai su
rikas.

— Pakrikštyta Z. ir H. Lapinų 
dukra Rąmonos, Liucijos, Eleo
noros vardais.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Vytautas Dikaitis su Sofija 
Michalchuk.

— Šią savaitę, antrad. ir tre
čiad., T. K. Pečkys baigs lankyti 
lietuvius už upės, prie St. Lam
bert. Ketvirt. ir penkt. T. K. Peč
kys lankys Duvernay lietuvius. 
T. S. Kulbis pirmad. - penkt. lan
kys Verdune: Brown Blv., Man
ning, Moffat, Beatty, Osborne, 
Woodland, 6 Ave. ir kt. T. J. 
Vaišnys pirmad. - penkt. lankys 
La Salle: Bishop Power, George, 
Broadway, Central, Edward, La 
Salle Blv., Champlain Blv. ir, jei 
dar būtų laiko, 9 Avė.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $223.50.

Prez. A; Smetonos mirties dvi
dešimtmetis buvo gražiai pami
nėtas spalio 18 d. Jis buvo ruoš
tas Montrealio liet, org-jų komi
teto. pirmininkaujamo buv. kr. 
valdybos pirm. Stp. Kęsgailos. 
Minėjimas įvyko AV parapijos 
patalpose. Mišias atnašavo ir la
bai gražų pamokslą pasakė Tėv. 
J. Vaišnys, SJ. Pamaldose su vė
liavomis" organizuotai dalyvavo 
savanoriai-kūrėjai, skautai, skau
tės ir šauliai. Salėje įvyko akade
mija. Poetas St. Santvaras prisi
minė savo patirtį iš gimnazijos 
dienų Vilniuje, kur A. Smetona 
buvo mokytojas drauge su kitais 
mūsų tautos vyrais. Meninę dalį 
atliko Lietuvos op. sol. E. Kar
delienė, pian. K. Smilgevičius; 
poetas dr. H. Nagys paskaitė iš
traukų iš A. Smetonos raštų. Vi
si buvo minėjimo dalyvių šiltai 
priimti. Minėjimas buvo gražiai 
paruoštas; susirinko ypač gausus 
būrys tautiečių. —v—

CFMB radijo stotis, per kurią 
girdime savąsias programas, yra 
įvairių tautinių grupių stotis, ve
dama K. Stanczikowskio. Ji mie
lai duoda įvairių tautų muziką 
betkuriuo transliacijų metu. Kar
tais girdime ir lietuvišką muziką. 
Girdėtume dažniau, jeigu nepa
tingėtume stočiai paskambinti ar 
parašyti ko pageidaujam. Mat, 
stotis stengiasi vykdyti klausyto
jų norus ir pagal jų pageidavi
mus sustato savo programas. Tas 
mintis iškėlė stoties atstovas A. 
Pascal ir liet, pusvalandžio ved. 
L. Stankevičius. Tad išnaudoki
me progą!

“Lito” balansas 1964 m. rugsė
jo 30 d. pasiekė $1,161,123.38. 
Paskolų viso išduota $1,619,618. 
88. Pelnas $28,717.22.

ROYAL - LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVES 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBE — GYVYBĖ 

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

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

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

10 METŲ PATIRTIS

TAUPYK IR SKOLINKIS ((i it A ęn 
savo Kredito Kooperatyve Lf f Hu

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




