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Stovyklos ir ašaros
Su artėjančia vasaros pabaiga baigiasi ir stovyklos. Jaunimas 

sugrįžo į miestus arba jau rengiasi grįžti, žiūrint visu išeivijos plo
tu, kyla džiaugsmas, kad stovyklinis sąjūdis taip plačiai įsisiūba
vo — vargu ar beliko bent viena didesnė lietuvių kolonija, kuri 
stovėtų nuošaliai nuo to sąjūdžio. Pavyzdžiui, kad ir Kanadoje. 
Čia didžiosios kolonijos, kaip Torontas, Montrealis, net Winnipe- 
gas, turi nuosavas stovyklavietes, kuriom naudojasi ir kitų kolonijų 
jaunimas. Mažesnės kolonijos, kurios rengia stovyklas, naudojasi 
arba palapinėmis, arba kitų tautybių pastatais. Panašiai yra ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Ten šalia garsiųjų Dainavos ir 
Putnamo stovyklaviečių, yra visa eilė kitų, žodžiu sakant, stovyk
los visoj išeivijoj prigijo. Atėjus vasarai jaunimas jau turi kur 
dingti. Dabar jo nebereikia raginti ar vilioti, kad vyktų į stovyk
las — jaunimas pats domisi jomis ir laukia. Kam teko pergyventi 
stovyklose atsisveikinimo momentus, galėjo įsitikinti, kaip mūsų 
jaunieji per dvejetą ar trejetą savaičių susigyvena, suranda naujų 
draugų ir, pabaigos dienai atėjus, pasipila ašaros, kad staiga sto
vykla baigiasi ir reikia skirtis su vadovais ir draugais ... Tai gerų 
stovyklų ženklas, kuris rodo, kad stovykla jaunuoliui ar jaunuolei 
buvo kažkas nekasdieniško, brangaus, giliai smingančio.

★
Neužtenka džiaugtis stovykliniu sąjūdžiu ir dėti tašką. Tiesa, 

pasiekta daug, bet tai dar nėra laurai, ant kurių būtų galima ra
miai užmigti. Jeigu seniau slėgė rūpestis, kaip įsigyti stovyklavie
tes ir kaip jas pripildyti jaunimu, tai dabar iškyla kitoks rūpestis, 
būtent, kaip suorganizuoti geras stovyklas. Dabartinis jaunimas, 
pažinęs Amerikos ir Kanados stovyklavimo būdus, nebesitenkina 
vien maudymusi bei kaitinimusi saulėje — tai galima padaryti 
ir be stovyklų. Lietuviškasis jaunimas iš stovyklų laukia atitinka
mo turinio. Čia šiuo metu ir glūdi pagrindinis stovyklų rengėjų 
rūpestis. Duoti stovyklai gerą turinį reiškia pripildyti jaunimą pa
traukliomis idėjomis, kurios prisidėtų prie jo gyvenimo formavi
mo. Žinoma, idėjų skleidimas turi būti ne mokyklinio pobūdžio, o 
stovyklinio, kuris paprastai būna jungiamas su pramogomis. Nau
jieji bandymai ateitininkų ir skautų stovyklose ta linkme yra davę 
gerų rezultatų. Jie rodo, kad čia gimusiam jaunimui yra patrauk
lių idėjų, kad jį galima sudominti ir lietuviškumu, ir religinėmis 
mintimis, ir moderniomis problemomis, jeigu yra asmenų, mokan
čių jausti ir galvoti kartu su stovyklaujančiu jaunimu. Kaip patir
tis rodo, šia linkme yra sėkmingai pažengę užsieniuose augę ar 
brendę vadovai.

★ ★ ★
Taigi, vadovų klausimas. Dabar jau visiem aišku, kad stovyk

la bus tokia, kokie bus vadovai. Užtat pagrindinės mūsų jaunimo 
organizacijos — ateitininkai ir skautai suskato ruošti vadovus, ku
rie būtų tinkami ne tik stovykloms vadovauti, bet ir aplamai or
ganizaciniam jaunimo gyvenimui. Jie yra dabartinio mūsų jauni
mo įkvėpėjai. Nuo jų priklausys ir mūsų jaunimo laikysena. Jei
gu jie bus žmohės be idėjų, amerikietiško “good time” stiliaus 
žmonės, tai toks bus ir jų vadovaujamas jaunimas. Svarbu tad, 
kad jaunimo vadovai būtų kilnių idėjų žmonės. To pasiekti mūsų 
gyvenimo sąlygomis nėra lengva, nes amerikietiškasis jaunuolių 
gyvenimo būdas yra linkęs ribotis tokiais dalykais, kaip “fun* 
gun, sports” ir pan: Ta nuotaika veržiasi ir i kaikurias lietuvių 
stovyklas, kenkdama ne tik idėjiškumui, bet ir lietuviškumui. Kai- 
kurie mūsų tautiečiai siunčia savo vaikus i turtingesnes amerikie
čių ir kanadiečių stovyklas, kurios pasižymi išoriniais patogumais, 
“fun” stiliumi ir visišku beidėjiškumu. Pedagoginiu požiūriu tai 
joks laimėjimas. Tai greičiau patogus kelias į pralaimėjima. Lie
tuviškosios stovyklos teneina tokiais keliais ir tepasilieka idėjinės. 
Mūsų, kaip išeivių, paskirtis yra kitokia. Mes stovime prieš didžiu
lę rytų jėgą, kovojančią savom idėjom. Jom atsispirti, juoba įveik
ti, reikia kilnesnių ir stipresnių idėjų. Pramoginiu tuštumu atsi
spirti neįmanoma, šia linkme tesirikiuoja ne tik mūsų stovyklos, 
bet ir visas mūsų gyvenimas. Pr. G.

Rinkimai Kanadoje?
Kalbos apie naujus parlamen

to rinkimus Kanadoje vėl sklin
da. Politiniai stebėtojai mano, 
kad nauji rinkimai gali būti 
greitai paskelbti ir įvyksią lap
kričio pradžioje. Liberalai esą 
nori išnaudoti momentą, kai 
krašto ekonominė padėtis yra 
žymiai pagerėjusi ir viešosios 
nuomonės instituto duomenys 
rodo, kad net 45% balsuotojų 
pasisako už liberalus ir tik 27% 
už konservatorius. Turėdami 
absoliučią daugumą parlamente, 
liberalai galėtų įvykdyti daugiau 
reformų, kuriom šiuo metu visą 
laiką priešinasi J. Diefenbake- 
ris ir kitos opozicijos partijos.

Kvebeko ir Kanados federa
lizmo problemos buvo diskutuo
jamos 34-toje Couchiching kon
ferencijoje, kas metai įvykstan
čioje Geneva Park, Ont. Prieita 
išvados, kad kanadiečiai turėtų 
apsispręsti dėl šių keturių ga
limybių: Kvebeko atsiskyrimo 
nuo angliškosios Kanados, abie
jų grupių bendradarbiavimo ly
giom teisėm, tęsimo dabartinės 
padėties, ar sukūrimo dviejų 
valstybių viename krašte. Spren
dimo neprieita, nes visiem liko 
neaišku, ko Kvebekas nori. Jo 
atstovai atsakė, kad Kvebekas 
nori būti “A nation that wants 
to co-exist with English Cana
da”.

Visi Kanados universitetai sie
kia suvienodinti Įstojimo reika
lavimus ir įstojamieji egzaminai 
bus tie patys visose provincijo
se. Iki šiol universitetų reikala
vimai buvo skirtingi nė tik tarp 
atskirų provincijų, bet ir tarp 
universitetų toje pačioje pro
vincijoje. Egzaminų suvienodi
nimas žymiai palengvins tiem 
studentam, kurie dažnai yra pri
versti persikelti iš vienos vietos 
į kitą.

Keturi paslėptų turtų jieško- 
tojai žuvo mažytėje salelėje ne
toli Halifakso. Ta sala vadinasi 
Oak Island ir sakoma, kad ten 
esą paslėpta apie $30 mil. ver
tės aukso. Jau nuo 1795 m., kai 
saloje buvo' atrasti paslaptingi 
tuneliai, įvairūs turto jieškoto- 
jai bandė savo laimą, bet nie
kam nepavyko turtų surasti. 
Daug kas mano, kad ten esą pa
slėpti garsaus jūrų pirato kapi
tono Kidd turtai. Grupė Texas 
alyvos specialistų dirbo net vi
sus metus, tačiau be pasekmių. 
Nežiūrint visų nepasisekimų ir 
žuvusių skaičiaus, kalbos apie 
paslėptus turtus nepranyksta ir, 
tikriausia, dar daug bandančių 
atsiras.

Naujos kanadiškos vėliavos, 
pagamintos Japonijoje, sukėlė 
triukšmo viename karo vetera
nų susirinkime Toronte. Libera
lų parlamento narys Ralph 
Cowan, vienas iš nedaugelio, 
kurie priešinosi naujos vėliavos 
įvedimui, parodė naują vėliavą 
su užrašu “Made in Japan” ir 
pareiškė, kad vėliava negali bū
ti gaminama to krašto, kuris 
buvo Kanados priešas.

Trys vakaru provincijos — 
Manitoba, SaskaČevSh ir Alber
ta įkūrė bendrą ekonominiam 
reikalam spręsti komitetą. Visos 
3 provincijos ekonomiškai smar
kiai kyla, tačiau jom trūksta 
gyventojų. Alberta turi tik 1,4. 
mil., Manitoba — 960.000 ir 
Saskačevanas — 946.000 gyven
tojų. Kalbama net apie visų tri
jų provincijų susijungimą į 
vieną.

Sovietų statybos inžinierių 
delegacija, vadovaujama min. A. 
Slivinsky, lanko įvairias Kana
dos vietoves. Ji užtruks Kanado
je 18 dienų.

“Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus” — šypsosi suvargęs 
kolchozininkas pavergtoje Lietuvoje, kur žmogus ir sovietinę bau
džiavą vilkdamas randa linksmesnių momentų

PRANEŠIMAS Iš AUSTRALIJOS

Neatspėta Singaoūro mįslė
Plačiai pasaulio spaudoje nu

skambėjo Singapūro išstojimas iš 
Malezijos federacijos ir pasiskel- 
bimas nepriklausoma valstybe. 
Jau senokai tarp centrinės Male
zijos ir Singapūro vyriausybių vy
ko nesutarimai bei ginčai, kurie 

pražudyti ne tik Singapūrą, bet 
ir visą Maleziją. Lee pareiškė, 
kad didžioji anglų laivyno bazė 
Singapūre nieko bendro neturi 
su Singapūro nepriklausomybės 

pagrinde yra rasiniai. Singapūro paskelbimu, nes Singapūras ne- 
gyventoju daugumą (apie 1.700/darys nieko, kas kenktų Malezi- 
000) sudaro kiniečiu kilmės ir tik jos pasipriešinimui Indonezijos 
apie 250.000 yra malajiečiai. Ta-į puolimams. Iš Indonezijos vyriau- 
čiau niekas netikėjo, kad rasiniaiĮ sybės šaltinių pasigirdo santūres- 
skirtumai prives prie Malezijos nė kalba Singapūro adresu, kol 
susilpninimo — išstojimo iš fede-į galiausiai buvo pareikštas indone- 
racijos svarbiausios bazės Singa- ziečių įtarimas ar Singapūras iš 
pūro.

Singapūro pasiskelbimas ne
priklausoma valstybe Australijo
je, N. Zelandijoje, Anglijoje ir ki
tose pietryčių Azijos valstybėse 
buvo sutiktas kaip netikėtas ir

viso nėra “imperialistų” sugalvo
tas Trojos arklys įjojimui į Indo
neziją. Australija, N. Zelandija ir 
Anglija paskelbė, kad Malezijos 
gynimas , drauge su Singapūru, 

į vykdomas ir toliau. Indonezijos 
nelauktas sprogimas. Australijos ‘ v-vriausybė P^eiSkė, jog ji steng- 
ministerių kabinetas susirinko 
skubiam posėdžiui. Anglijos spau
da siūlė iš viso persvarstyti' Ma
lezijos gynimo klausimą, nes Sin
gapūre stovi stiprios anglų karo 
laivyno pajėgos ir kariuomenės 
daliniai. Australija ir N. Zelandi
ja taip pat turi karinių pajėgų 
Malezijoje, kurios gina Maleziją 
nuo Indonezijos pretenzijų su
triuškinti Maleziją.

Iš pradžių Singapūro ministe- 
ris pirm. Lee paskelbė, kad Sin
gapūras užmegs diplomatinius 
santykius su Indonezija ir komu
nistine Kinija, kai tik jos pripa
žins Singapūrą nepriklausoma 
valstybe. Australijos laikraščiuo
se pasirodė žinios, kad Singapū
ras gali virsti Azijos Kuba. Indo
nezijos vyriausybė džiūgavo, kad 
Malezijos skilimas prasidėjo ir 
Indonezijos pastangos sutriuškin
ti Maleziją jau duoda konkrečių 
vaisių.

Bet praslinkus kelioms die
noms, pasigirdo jau kita kalba. 
Lee pareiškė, kad Singapūras ir 
toliau pasilieka glaudžiuose ry
šiuose su Malezija. Singapūro 
valstybės kalba ir toliau pasilieka 
malaju. Net, esą, po tam tikro 
laiko Singapūras gali grįžti prie 
Malezijos federacijos tik kitokio
mis sąlygomis. Malezijos min. 
pirm. Tunku pareiškė, kad Singa
pūro išstojimas buvo tarp jo ir 
Lee sutartas, kad būtų išvengta 
rasinio susikirtimo, kuris galėjo

BR. ZUMERIS

Dalyvavo Lietuvos laidotuvių sukaktyje
Š.m. liepos 17 ir 18 d. Vilniuje 

įvyko dainų ir tautinių-liaudies 
šokių šventė ryšium su 25-tomis 
Lietuvos okupacijos metinėmis. 
Užsienio lietuvių komunistinėje 
spaudoje dar gerokai prieš tą 
šventę buvo skelbiama, kad į 
Lietuvą vyks daug lietuvių meni
ninkų iš JAV, kad organizuojama 
speciali ekskursija. Kaip dabar 
matyti, iš JAV liepos 12 d. išvy
ko tik 21 asmens grupė — raudo
nųjų simpatikų choristai. Liepos 
14 d. ji pasiekė Vilnių, kur juos 
aerodrome pasitiko ryšių komite
to pirm., buvęs sovietinis genero
las V. Karvelis. Liepos 16 d. įvy
ko speciali repeticija, kurioje iš 
JAV atvykusius dainininkus mo
kė niujorkietė Milda Stenslerie- 
nė ir Algimantas Lopas, vietinės 
konservatorijos mokytojas. Lie
pos 17 d. Vilniuje, Vingio parke, 
įvyko dainų šventė, kurioje daly
vavo apie 20.000 dainininkų iš vi
sos Lietuvos. Atvykėliai iš JAV, 
atrodo, padainavo su visais dai
nininkais tik porą dainų, o pas
kui buvo pasodinti atskirai ir 
klausėsi. Viena dainą (“Mergužė
le, lelijėle”) dirigavo Milda Stens- 
lerienė, “Aido” choro vadovė iš 
Niujorko.

Ta pačia liepos 17 d. raudonų
jų simpatikai iš JAV ir turbūt 
Kanados buvo pakviesti į augš-

Lenkai rengia 
Vilniaus dieną

Išeivijoj veikia rytinių Lenki
jos žemių sąjunga “Związek Ziem 
Wschodnich RP”, kuri rūpinasi 
propaganda už tų sričių grąžini
mą Lenkijai. Rugsėjo 19 d. ji ren
gia “Vilniaus Dieną” — plačias 
manifestacijas Kanadoj — Mont- 
realyje, Toronte ir Vankuveryje. 
Tų manifestacijų tikslas, kaip ra
šo “Glos Polski” š.m. 33 nr.,—pa
brėžti Vilniaus istorinius ryšius 
su Lenkija, priminti jo “atplė- 
šimo” tragediją ir painformuoti 
lenkiškąją išeiviją apie dabartinę 
Vilniaus būklę. Montrealy mani
festacija prasidės pamaldomis 
čenstakavos Marijos bažnyčioje 
11 vai. ryto, o viešas susirinki
mas įvyks 4 v. p.p. pas karo vete
ranus — 57 Prince Arthur St. E. 
Kalbės buvęs Vilniaus prokurato
rius Bogdan Kawecki, dabar gy
venąs Niujorke. Rengėjų prane
šime, paskelbtame laikraštyje 
“Glos Polski”, sakoma, kad pana
ši manifestacija buvusi surengta 
pernai Lvovo reikalu. Tada esą 
buvo išreikštas lenkų prisiriši
mas prie “visada ištikimo” Lvovo 
miesto. Manifestacijoje dalyvavęs 
gausus būrys lenkų. Rengėjai ti
kisi, kad ir šiemet lenkai gausiai 
dalyvaus Vilniaus manifestacijo
je. Be to, minimose manifestaci
jose būsią protestuojama prieš 
lenkų deportacijas į Sibirą ir 
Kazachstaną. Iki šiol esą sovietai 
neleidžia deportuotiem lenkam 
grįžti Lenkijon.

Tenka apgailestauti, kad len
kai ir išeivijoj tebegieda seną 
imperialistinę giesmę ir tuo jie 
drumsčia., savo santykius su uk
rainiečiais ir lietuviais. Lenkai iš 
nesenos praeities, matyt, nepasi
mokė ir vargu ar pasimokys. 
Jiems, atrodo, imperialistinė po
litika yra svarbesnė už sovietų 
pavergtų kraštų išlaisvinimą ir 
gerus santykius bendroje kovoje 
už laisvę.

sis. ir toliau sutriuškinti Maleziją, 
kuri esanti niekas kitas, kaip nau
jojo vakarietiškojo kolonizmo kū
rinys. Plačiai ėjusios kalbos, kad 
Australijos šiaurinis uostas Dar
vinas turės perimti Singapūro 
vaidmenį ir tapti to regi jono 
svarbiausia karine baze, šiek tiek 
pritilo.

Padėtis dar nėra galutinai nu
sistovėjusi ir tenka laukti kaiku- 
rių įvykių plėtotės, nes tik tada 
galutinai paaiškės Singapūro mįs
lė, kuri šiuo metu dar tebėra ap
supta visos eilės neaiškumų, ku
rie taip staigiai ir netikėtai pri
vertė Singapūrą pasiskelbti nepri
klausoma valstybe, net apie tai 
nežinant sąjungininkams, kurie 
Maleziją ir Singapūrą gina nuo 
indoneziečių imperialistinių užsi
mojimų.

čiausios tarybos rūmus Vilniuje, 
kur propagandines kalbas pasakė: 
J. Paleckis, M. šumauskas, A. 
Sniečkus. Amerikos atvykėlių 
vardu kalbėjo R. Mizara. Kaip 
praneša komunistinė spauda, pri
ėmime dalyvavo 79 turistai.

Išleistuvių banketas buvo su
rengtas liepos 28 d. “Palangos” 
restorane Vilniuje. Vadovavo V. 
Karvelis. Kalbėjo vėl J. Paleckis, 
M. šumauskas, A. Sniečkus ir ki
ti.

Iš Kanados taip pat buvo nuvy
kusi grupė lietuvių. Pasak komu
nistinės spaudos, 29 asmenų gru
pė iš Lietuvos Kanadon grįžo 
rugpjūčio 18 d.

Nepriklausomos Lietuvos 25- 
toje laidotuvių sukaktyje dalyva
vo iš užsienių "tik maža dalis lie
tuvių. Net ir "tie, kurie šią vasarą 
tenai nuvyko verčiami svarbių 
reikalų, vengė dalyvauti Lietu
vos duobkasių šventėje ir ribojosi 
pasimatymu šu savo giminėmis. 
Tiktai raudonųjų simpatikai spe
cialiai važiavo dalyvauti gėdinga
me minėjime. Grįžę jie liaupsina 
okupacinę tvarką ir rodo savo ne- 
siorientavimą. Įdomią išimtį su
darė St. Strauka, komunistinės 
“Vilnies” bendradarbis. Jis, grį
žęs Amerikon, paskelbė savo 
įspūdžius vietiniame angliškame

(Nukelta į 6 p$L)

VYKSTANTIEMS Į
Sveikiname Čiurlionio ansamb

lį ir XI K. L. Dienos svečius. In
formuojame gerb. šio laikraščio 
skaitytojus, kad XI-tosios Kana
dos Lietuvių Dienos garbės sve
čiais yra pakviesti: dr. J. Žmui- 
dzinas, Lietuvos gener. konsulas 
Kanadoje; dr. P. Lukoševičius, 
KLB krašto v-bos pirmininkas; 
Robert M. Johnston, St. Cath
arines miesto burmistras; T. B. 
Bagdonas, OFM, St. Catharines 
vienuolyno vyresnysis; kun. Alg. 
Žilinskas, lietuvių Ev. liuteronų 
“Vilties” parapijos klebonas; kun. 
dr. Pr. Gaidamavičius, “Tėviškės 
Žiburių” redaktorius; J. Kardelis, 
“Nepriklausomos Lietuvos” re
daktorius; Iz. Matusevičiūtė, “Mo
ters” redaktorė; J. R. Simanavi
čius, radijo programos “Tėvynės 
prisiminimai” vedėjas.
DARBOTVARKĖ: 

šeštadienį, rugsėjo 4 d.
10 vai. ryto prie McKinnon 

plant 11 šaudymo varžybos. Da
lyvauja Hamiltono ir St. Catha
rines ramovėnai, Toronto šauliai 
ir Wellando Medžiotojų - Meške
riotojų Klubas “Lituanica”.

6 vai. vakaro susipažinimo ba
lius — šokiai “Black Sea” salėje, 
455 Welland Ave. šokiams gros 
Vyt. Babecko orkestras. Salė ir 
bufetas atidaromi nuo 12 vai.

Savaitės įvykiai
DU AMERIKIEČIŲ ASTRONAUTAI GEMINI V ERDVĖLAI

VIU PAKILO 8 DIENŲ KELIONEI TOLIMOSE ERDVĖSE. Tai 
Gordon Cooper ir Charles Conrad. Jiedu buvo iššauti erdvėn Titan 
II raketos rugpjūčio 21 d., 10 v.r. Jeigu ketvirtadienį prieš tai iš- 
šovimas buvo sukliudytas blogo oro ir kaikurių techniškų kliūčių, 
tai šeštadienį viskas ėjo labai sklandžiai. Pirmoji rūpesčio kelianti 
kliūtis atsirado jau skriejant aplink žemę, būtent, sutriko elektros 
gaminimo sistema. Ankstyvesniuose skridimuose buvo naudojamos 
baterijas, bet a^uir buvo įrengta nauja sistema, sverianti 132 sv., 
kai tuo tarpu baterijos svėrė 1600 sv. Naujojoj sistemoj vartojamas 
skystas deguonis, vandenilis, plas
tikinės ir platinos plokštelės. Bu
vo manoma, kad astronautams 
teks grįžti žemėn neužbaigus ke
lionės. Jau buvo paruošti ir lai
vai. Vėliau pavyko sutrikimus su
taisyti ir astronautai tikisi išbū
ti erdvėse ištisas 8 dienas. Esą 
tiek laiko reikia kelionei Į mėnu
lį. Jei šis skridimas pavyks, ke
lionė į mėnulį priartės. Jam iš
leista apie $100 mil. ir panaudota 
25.000 žmonių. Vien tik erdvėlai
vio nusileidimui riekia 10.000 
tarnybos.

Amerikiečių kariai įsivelia jau 
į didelius mūšius. Praėjusią sa
vaitę jų marinai puolė Van Tuong 
pusiasalį ir ten laimėjo didelį' 
mūšį, kuriame žuvo daugiau kaip 
600 šiaurės Vietnamo kariu. Kiek 
žuvo amerikiečių pusėje, neskel
biama. Marinų vadas Pacifike 
gen. V. M. Krulak pareiškė, kad 
tame mūšyje amerikiečių žuvo 
1%, sužeista — 3%. Kadangi ten 
kovojo marinų dalinys, susidedąs 
iš 5000—6000 karių, išeitų, kad 
žuvo 50, sužeista — apie 150. Mi
nima mūšio vieta yra 72 mylios 
nuo didelės amerikiečių aviacijos 
bazės Danang. Kitoje vietoje, ne
toli Laos sienos, Vietkongo parti
zanai užpuolė Kontum provinci
jos miestą Daksut ir jį okupavo.

Indijos kariuomenė pradėjo 
rimtai kovoti su vad. Kašmiro su
kilėliais. Pasak Indijos vyriausy
bės, praėjusią savaitę žuvo 800 
sukilėlių ir 150 indiečių karių. 
Indijos premjeras šastri grasina 
Pakistanui, kuris esą slaptai siun
čia savo karius į Kašmirą ir skel
bia, kad tai sukilimas. Indijos ka
riniai daliniai kaikuriose vietose 
peržengė demarkacijos liniją ir 
užėmė Pakistano saugomas stra
tegines augštumas, nuo kurių ga
lima kontroliuoti kelią, vedantį 
Kinijos-Indijos pasienin.

Dėl Kašmiro srities ginčijasi 
Indija su Pakistanu nuo 1947 m., 
kai pasitraukė britai palikdami 
suverenias valstybes — Indiją ir 
Pakistaną. Abi valstybės kovojo 
dėl Kašmiro ištisus 1948 m. Se
kančiais metais JT tarpininkau
jant buvo sudarytos paliaubos ir 
nustatyta laikinė demarkacijos li
nija. Nė viena pusė tos linijos ne
pripažino galutine per 17 metų, 
nepripažįsta ir dabar.

Idonezijos prez. Sukamo pa
skelbė prisidedąs prie “antiimpe- 
rialistinio” bloko, kurį sudaro: 
Indija, š. Vietnamas, Kambodija

LIETUVIŲ DIENĄ
Sekmadienį, rugsėjo 5 d.

1 vai. p.p. pamaldos katalikams 
— katedroje, Church Street. Jas 
laikys mons. dr. J. Tadarauskas, 
pamokslą sakys T. T. pranciško
nų provincijolas poetas T. Leo
nardas Andriekus, OFM; giedos 
Čiurlionio ansamblis.

2.30 vai. p.p. futbolo (soccer) 
rungtynės Čikaga — Niujorkas, 
Club Heidelberg aikštėje, 569 
Lake St.

5.30 vai. vak. iškilmingas XI- 
tos Lietuvių Dienos aktas ir kon
certas “Denis Moris” gimnazijos 
auditorijoje, Glen Morris Dr. Pro
gramą išpildys Čiurlionio ansamb
lis ir solistai: Juzė Krištolaitytė - 
Daugėlienė, Algis Gilys ir Henri
kas Johansonas.

Pirmadienį, rugsėjo 6 d., bus 
lankomas Niagaros garsusis 
krioklys ir kitos žymios vietovės.

šventėje kalbės dr. J. Žmuidzi- 
nas, Lietuvos gener. konsulas Ka
nadoje; pagrindinę kalbą pasakys 
J. Bačiūnas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės v-bos pirmininkas.

Nakvynių reikalu kreiptis į Ka
zį Stundžią, 2a Wiley St., St. Cath
arines. Ont., Canada; telef. 684 - 
3035.

Iki malonaus pasimatymo!
Kanados Lietuvių Dienai 

Rengti Komitetas

ir Š. Korėja. Tą pačią dieną, t.y. 
Indonezijos nepriklausomybės 
šventėje, Sukamo pareiškė pasi
traukiąs iš pasaulinio banko — 
JT agentūros, nes jau anksčiau 
išstojo iš JT. Jis grasina nusavin
siąs JAV ir Britanijos nuosavy
bes Indonezijoje, jeigu j’os ir to
liau būsiančios nedraugiškos In
donezijos politikai. O ta politika 
siekia sunaikinti Maleziją, kurią 
remia ypač Britanija. Indonezijos 
išstojimas iš pasaulio banko išeis 
jai pačiai į nenaudą. Ji buvo pa
sižadėjus įnešti $220.000.000. bet 
įmokėjo tik $5.000.000. Indonezi
jos dalį perims kiti kraštai. Iš vi
so, diktatorius Sukarno švaistosi 
plačiai, nors ir jo krašte nėra ra
mu. Neseniai įvyko sukilimas Ma- 
nokwari mieste vakarinės N. Gvi
nėjos srityje. Sukilimas buvo nu
malšintas, bet gyventojų nepasi
tenkinimas valdžia lieka ir toliau.

Įtampa tarp Graikijos karaliaus 
Konstantino ir jo pašalinto prem
jero Papandreou sujudino ne tik 
sostinę Atėnus, bet ir visą kraš
tą. Papandreou šalininkai masė
mis demonstruoja, reikalaudami 
pašalinti karalių ir grąžinti Pa
pandreou į krašto premjerus. Ka
ralius nauju premjeru paskyrė 
Tsirimokos, buvusį vidaus reikalų 
ministerį Papandreou vyriausybė
je. Pastarasis sudarė vyriausybę, 
kuri reikalinga parlamento dau
gumos pritarimo. Kadangi dalis 
Papandreou partijos narių atski
lo, atsirado galimybė sudaryti 
parlamento daugumą.

Negrų nuotaikos Los Angeles 
mieste ir kitur gana rūgščios. 
Kai atvyko į Los Angeles negrų 
vadas pastorius M. L. King, rado 
labai nedraugiškas nuotaikas: bu
vo daug kur pašiepiamas ir puo
lamas. Visus dar slegia nesenų 
riaušių rezultatai: 36 užmušti, 
daug sužeistu ir $200 mil. medžia
ginių nuostolių. JAV prez. John
son pasmerkė riaušininkus, bet 
žadėjo ir toliau rūpintis negrų 
reikalais. Daug simpatijų neg
rams parodė viceprez. H. Humph
rey. Balt. Rūmuose konferencijoj 
jis pareiškė, kad negrams JAV 
gresia nedarbas. Dabar, kai be
darbių skaičius sumažėjo iki 
4,5%, negrų bedarbių skaičius 
padidėjo. Ir tai dėlto, kad negrų 
dauguma yra be profesijos. Be to, 
daugiau kaip pusė negrų vyrų 
virš 25 m. amžiaus neturi nė pra
džios mokyklos išsilavinimo. Kai
kuriose vietovėse net 40% negrų 
yra bedarbiai.
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Lenkijos naujosios žemės
IMTMETĮ LENKAI ĮSITVIRTINĘ NAUJOSE ŽEMĖSE JAU KOVINGAI 

KALBA APIE JŲ GYNIMĄ 
me pokaryje, kai iš prarastų ryti
nių sričių ir lenkiškų žemių apie 
7,5 mil. gyventojų buvo perkelta 
į naująsias sritis, kurias prieš ka
rą valdė vokiečiai.

Sovietų politika
Prieškarinė Lenkija tūrėjo di

delį polinkį pasistūmėti į rytus.

KARINĖ BŪKLĖ VIETNAME

Tijy? Sunkieji ginklai prieš nykštukus

PRANEŠIMAS IŠ MADRIDO K. K. PATALAVIČIUS

IR ISPANIJA DARO PAŽANGĄ
Ispanų tauta 1936 m. liepos 18 

d. griebėsi ginklo prieš komuniz
mą, kuris per suklastotus rinki
mus pagrobė valdžią į savo ran
kas ir tokiu būdu skaudžiai apga
vo nepatyrusią ispanų tautą po
litiniam gyvenime. Komunistinė - 
socialistinė srovė 1936 m. laimė
jusi rinkimus iš karto norėjo įgy
vendinti demokratinius laisvės 
principus sudėtinguose Ispanijos 
gyventojų sluogsniuose. Bet įvy
ko priešingai: pradėjo šakotis 
tarpusavio susiskaldymas ypač 
baskų ir katalanų tarpe. Užuot 
suteikę visiems tas pačias parla
mentines lygybes ir teises, komu
nistai nesidrovėjo peiliu nudurti 
katalikų opozicijos parlamente 
vadą advokatą Sr. Calvo Sotelo. 
Šis įvykis uždegė daugumos Ispa
nijos gyventojų pyktį ir padikta
vo komunistų tvarkomos respub
likos mirties nuosprendį. Advoka
to Calvo Sotelo nužudymas paža
dino krašto gyventojų nusistaty
mą prieš kelerius metus užsitęsu
sį klasių kovos ir politinės bei ci
vilinės netvarkos laikotarpį. Iški
lo reikalas suformuoti naują vi
suomenę ir sukurti naują tautinį 
sąjūdį, kuris turėjo pažaboti ka- 

- pitaližmą savame krašte, užkirsti 
kelią užsienio komunistų propa
gandai. visokiausiais būdais svai
ginančiai darbo žmones. Ispanams 
tada ypač rūpėjo sutirpdinti ko
munizmą savame krašte. O tam 
tikslui pasiekti reikėjo griebtis 
ginklo ir kovoti per 3 metus.

Socialinis klausimas Ispanijo
je spręstinas jau keli šimtai me
tų, bet dėl jo sunkumo ir keblu
mo buvo pradėta į ji rimčiau 
žiūrėti tik Generalissimui Franco 
sutriuškinus komunistus 1939 m. 
Reikalas buvo pradėtas spręsti 
tvarkingai, ramiai, teisingai ir sa
vo išgalėmis, štai keli žymesni 
šio milžiniško ispanų nuveikto 
darbo bruožai.

Ūkis, šioje srityje, be abejonės, 
nuo 1939 m. ispanai nužengė la
bai didelį žingsni. Didelių pastan
gų dėka pasiekta pilno krašto ūki
nio išsivystymo. Apskaičiuojama, 
kad kiekvienas ispanas-per me
tus turi 500 dol. pajamų. Didelė 
pažanga padaryta statyboje, že
mės ūkyje, pramonėje, susisieki
me, gyventojų aprūpinime butais

ir kasdieninio gyvenimo reikmė
mis.

Darbas. Pastarųjų metų duo
menimis, Ispanija turi 31,5 mili
jono gyventojų, kurių 12 mil. 
yra darbininkai. Dauguma dirba 
žemės ūkyje ir pramonėje. Pasku
tiniaisiais trejais metais smar
kiai padidėjo pramonėje dirban
čiųjų darbininkų skaičius.

Profesinės sąjungos. Komunis
tinės ispanų respublikos laikais 
(1934—1936) vietoje profesinių 
sąjungų ispanai darbininkai turė^ 
jo klasių kovos ir darbo žmonių 
skriaudimo lizdų tinklą, Tuomet 
profesinės sąjungos tarnavo ko
munistų partijos ir raudonosios 
valdžios užmačioms bei tikslams. 
Ispanas darbininkas tada nebuvo 
respektuojamas. Dabar šiame 
krašte nauji laikai, nauji lapai.. ’. 
Nūdienės Ispanijos profesinės 
sąjungos paremtos vienybės dės
niais gamyboje. Darbdaviai, tech
nikai ir paprasti darbininkai su
daro tamprų sugyvenimo, pagar
bos ir teisingumo ryšį.

švietimas. Per pastarojo šimt
mečio ketvirtį šiame krašte išdy
go keletas naujų universitetų, 
šimtai naujų gimnazijų, techni
kos mokyklų ir labai daug priva
čių mokyklų, ypač Bažnyčios. 
Tai pareikalavo daug darbo ir 
milžiniškų išlaidų'. Pvz. vien tik 
1964 m. švietimui ispanų vyriau
sybė išleido 13 miliardų 590 mili
jonų pezečių, arba daugiau kaip 
606 mil. dol. Ispanijai tai didelė 
suma.

Kariuomenė. Ispanijos kariuo
menė padarė nepaprastą pažan
gą: sumodernintas ispano kario 
paruošimas ir apginklavimas. 
Tiesa, pastaraisiais metais buvo 
sumažinta ispanų pėstininkų ar
mija, tačiau užtat pakeltas jos pa
jėgumas, judrumas ir Įvestas nau
jas modernus padalinimas divizi
jomis. Karinės Ispanijos jūrų pa
jėgos buvo tikrai “iš mirusių pri
keltos”. žinant, kad Ispaniją su
pa 3200 kilometrų jūros juosta, 
ir kad ji teturi tik 670 kilometrų 
sienos žeme su Prancūzija, Portu
galija ir Andoros respublika, — 
nesunku atspėti, jog tai jūrų kraš
tas. Ispanų oro laivyną sudaro ke
lios dešimtys lėktuvų eskadrilių, 
o karo laivyną — kelios dešimtys 
moderniu karo laivu.

Praėjusio karo metu Lenkija 
buvo parblokšta, o lenkai perse
kiojami. Daugelis jų buvo atžy
mėti raide P (Pole), kuri reiškė 
veik tą patį, kaip ir raidė J (Jude). 
Daugelis lenkų paniekos ženklą 
tebedėvėjo, kai Jaltoje buvo su
tarta pastūmėti naujosios Lenki
jos sienas į vakarus. Tylusis nu
tarimas buvo įgyvendintas Pots
damo pasitarime, kai dalyvavę 
anglosaksai ir sovietai 1945.VIII. 
2. pasirašė 21 str. sutartį, kurio
je užtinkame neįtikėtiną Lenki
jos vakarinių sienų aptarimą: iki 
Oderio ir Neissės.

Lenkijos liaudies respublika 
daug kuo skiriasi nuo prieškari
nės, tautinės respublikos. Tauti
nėje respublikoje vienas trečdalis 
gyventojų buvo mažumos — ga
na aštriai persekiojami ukrainie
čiai, gudai, lietuviai, vokiečiai ir 
kitos tautybės. Ten gyveno nema
žas skaičius žydų. Liaudies res
publika yra gana vienalytė, nes 
mažumos tesudaro tik 2% — 
Augštosios Silezijos vokiečiai ir 
žydai.

Lenkų judėjimas į vakarus
Po trečiojo Lenkijos padalini

mo, jau pačioje rusų valdymo 
pradžioje, kaikurie lenkai švie
suoliai ir kariai buvo priversti 
pasitraukti i vakarus. Neramumai 
ir revoliucijos politinę išeiviją 
padidino. Didžiąją lenkų išeiviją 
iššaukė skurdas. Didelis gyvento
jų prieauglis, skurdus žemės ūkis 
ir nesparti pramonės pažanga 
vertė dalį gyventojų svetur jieš
koti duonos. 1870—1914 m. lai
kotarpyje vien tik lenkų, neskai
tant Lenkijos žydų ir kitų mažu
mų, išvyko 3,5 mil. Į vakarus, 
apie pusę — i JAV. Iš nepriklau
somos Lenkijos tarpkario laiko
tarpyje 1,4 mil. lenkų emigravo 
į Prancūziją duonos užsidirbti. 
Tik pusė išeivių grįžo i Lenkiją, 
kita pusė prisitaikė naujoms są
lygoms ir nemaža dalis supran- 
cūzėjo. Šiuo metu neretai pasitai
ko šviesuolių prancūzų lenkiško
mis pavardėmis.

Didžiausias lenkų tautos pasi
stūmėjimas į vakarus Įvyko šia-

atkurti istorinę Lenkiją. Jie ban
dė įsigalėti Ukrainoje, Gudijoje ir 
Lietuvoje. Jiems pavyko tik vie
nas užsimojimas — Vilniaus už
grobimas. Iš Kievo ir Minsko bu
vo išstumti. Raudonajai armijai 
nepavyko įsigalėti Lenkijoje. Po 
1920 m. lenkų - rusų karo Angli
jos užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius lordas Curzonas pra
vedė sieną, kuri buvo sovietams 
rakštis. Curzono laikinoji siena, 
ėjusi arti Minsko, pravėrė duris 
veržtis į Lietuvą.

Sovietai buvo priversti pakęsti 
Curzono liniją, tačiau jie laukė 
progos ją panaikinti. Jie pasinau
dojo ypatinga proga, kai vakarie
čiai buvo įsijungę į karą. Slapta 
sutartis su Vokietija sudarė sąly
gas sovietams plačiu ruožu pasi
stūmėti Į vakarus, ši grobį vėliau 
sovietai gynė. F. D. Rooseveltas 
pritarė sovietų siūlymui Lenkiją 
pastūmėti į vakarus. Lenkija ry
tuose neteko 178.000 kv. kilomet
rų žemių, kurios buvo prijungtos 
prie sovietinės Ukrainos ir sovie
tinės Gudijos, o vakaruose Lenki
jos siena buvo pastūmėta iki Ode- 
rio-Neissės, prijungiant 103.000 
kv. km. Iš rytinių sričių buvo iš
stumta virš 4 mil. lenkų, o iš va
karinių — virš 10 mil. vokiečių. 
Karo metu likę gyvi žydai išvyko į 
Palestiną. Pokarinės Lenkijos 
plotas sumažėjo 75.000 kv. km ir 
dabar turi 311,730 kv. km., kurių 
trešdalį sudaro naujosios žemės?

- Sovietai laimėjo Jaltoje ir Pots
dame. Potsdamo sutarties dauge
lis straipsnių liko mirusia raide, 
tačiau Lenkijos pasistūmėjimas į 
vakarus buvo faktas, kuriuo pra
džioje patys lenkai abejojo, o nū
nai jau šneka apie kovą už “savo”

istorines žemes, kurias valdė 
prieš 700 metų.

Įsikūrimas naujose srityse
Pirmaisiais pokario metais len

kai abejingai žiūrėjo į naujas sri
tis. Net nūnai, praslinkus dvide- 
šimtmečiui, jie ne visose srityse 
vienodai saugiai jaučiasi. Lenkai 
tikri dėl rytinės Prūsijos dalies ir 
plotų vakarinėje Prūsijoje, kurios 
dalis anuomet priklausė garsia
jam lenkų koridoriui — išėjimui 
į jūrą. Tautinė Lenkija dėjo dide
lių pastangų įsitvirtinti pajūryje. 
Ji sukūrė nemažą prekybinį laivy
ną ir statė amerikietiško tipo uos
tą Gdynią, kuris anuo metu buvo 
Dancigo varžovė, o nūnai jo papil
dinys. Hanzos miestas Danzig, 
vadinamas Gdansku, atstatytas se
najame stiliuje. Jo gyventojų 
skaičius jau prašoka bent 70.000 
prieškarinį skaičių — 260.000.

Štettinas, vadinamas Szczecin, 
esantis kairiajame Oderio krante, 
ilgai buvo apleistas, lenkai abejo
jo, ar pavyks ateityje apginti šį 
uostamiestį, nes kiek aukščiau 
Gryfino, pravesta tiesi linija sau
sumos eismas uostamiesčiui prie 
Lenkijos prijungti, štettino uosto 
metinė apyvarta yra didžiausia 
pietrytinėje Baltijoje — siekia 11 
mil. tonų ir pralenkia Kopenha
gos ir Leningrado uostus.

Silezijos, o ypač 70% sunaikin
to Breslau (dabar vadinamo Wroc
law) atstatymu pradėta rūpintis 
tik 1958 m., kai Lenkijos vyriau
sybė Įsitikino, jog vakariečiai tik 
ginasi nuo Maskvos puolimų. Len
kai ėmė stipriau jaustis naujose 
žemėse tik 1961 m.; kai vakarie
čiai užmerktomis akimis stebėjo 
sienos statymą Berlyne rytinei 
miesto daliai atskirti nuo vakari
nės.

Lenkai niršta, kai naujosios sri
ties gyvenvietės pavadinamos vo
kiškai, tačiau nesijaudina išgirdę 
žodį Vilnius. Visai kitos nuotai
kos lenkų išeivijoje, kuri, bent 
gegužės 1 d. šaukia į kovą dėl 
“Wilno i Lwow”, nors pastarojo 
universitetas ir kitos mokslinės 
Įstaigos perkeltos į Wroclawą.

AMERIKIEČIŲ ŽVALGYBOS KATASTROFA Paruošė VYT. KASTYTIS

KUBOS INVAZIJOS PASLAPTYS

TURINTIEMS TURTO LENKIJOJ
Kadangi yra lietuvių, kurie ne

žino, kad gali gauti atlyginimus 
už turtą Lenkijoje ir tų teisių nu
stoti, jei nustatytu terminu jų ne
reikalaus, tai L. B. Socialinio klu
bo valdyba Čikagoje atkreipia į 
tai jų dėmėsi ir ragina nedelsti, 
kad neturėtų nuostolių. Kaikurie 
asmenys gali turėti Lenkijoje pa
likimus arba jiems priklauso se
natvės ar invalidumo pensijos. 
Lenkijoj nuo 1965 m. sausio 1 d. 
veikia naujas civilinis kodeksas, 
kuriuo padaryta kaikurių nenau
dingų atlyginimų gavėjams pakei
timų. Pvz., jūsų sklypų arba namų 
valdytojas Lenkijoje per 10 metų 
Įgyja savininko teises, o jūs to nu- 
štojate negrįžtamai. Tuo būdu per 
taip vadinamąjį Įsisenėjimą gali
ma nustoti turto Lenkijoje net 
anksčiau kaip 10 metų, skaitant 
nuo 1965 m. sausio 1 d., jei Įsise
nėjimo eiga prasidėjo anksčiau.

Taigi, prieš tai reikia kovoti su 
prityrusio advokato pagalba. Ant
ras nenaudingas civilinio kodekso 
pakeitimas liečia asmenis, kurie 
paveldėjo Lenkijoje žemės ūkį, 
(tai apima ir kilusius iš Suvalkų 
trikampio) ar sklypus. Dabar pa
likimą kaime gali gauti tik tas, 
kas ten gyvena ir dirba žemės 
ūkyje. Tačiau pagal minėto ko
dekso 23 paragrafą už nustotą 
turtą galima gauti atlyginimą do
leriais, skaitant po 24 zlotus už 
doleri.

Platesnes informacijas tuo 
klausimu teikia L. B. Socialinio 
Klubo valdybos reikalų vedėjas 
A. Čepulis, 3548 S. Emerald Ave. 
Chicago, Ill. 60609, USA, prisiun- 
tus 1 dol. metinio nario mokesčio 
su 2 tarpt, pašto kuponais ir sau 
adresuotu voku atsakymui.

L. B. Socialinio Klubo valdyba 
Čikagoje

i

“T-33 ant mano uodegos ...”
Palengvėjusia širdimi. Oliva 

klausėsi tolimesnio lakūnų po
kalbio. Pavojus jo vyrams kuriam 
laikui buvo pašalintas. Castro mi
licijos batalijono sunaikinimas — 
pirmoji brigados pergalė.

— Laikas būtų grįžti į Nikarag
vą, — radijo bangomis atskriejo 
B-26 piloto balsas. — Mano kul
kosvaidžiuose neliko nė vieno šo
vinio.

-— Palauk valandėlę. Paskuti
nio praskridimo metu kažkoks 
šunsnukis mėgino šaudyti i mane. 
Aš ji sutvarkysiu, — pasigirdo 
antrojo piloto balsas.

B-26 smigo žemyn, kulkosvai
džių kulipkomis kapodamas ug
nyje paskendusi kelio ruožą, o 
antrasis lėktuvas ėmė tolti nuo 
kautynių zonos. Iš dangaus žyd
rynės staiga išniro du Castro nai
kintuvai — propelerinis “Sea 
Fury” ir sprausminis T-33.

Kelio ruožą atakavęs B-26 pi
lotas staiga šūktelėjo:

— T-33 ant mano uodegos! Nu
mušk ji!

—Kuo? Sakiau, kad visi šovi
niai užbaigti...

— Numušk jį!
— “Sea Fury” ant mano uode

gos! ...
— Lėktuvas pažeistas, praran

du kontrolę...
— Dešinysis motoras dega ...
Į Zapatos pelkes atsitrenkė abu 

B-26, dangun išsviesdami tamsius 
dūmų debesis ir ilgus kaitrios 
liepsnos liežuvius. Olivai buvo 
aišku, kad B-26 įgulos iš anksto 
buvo pasmerktos mirčiai ir pra
laimėjimui. Dėl didelio nuotolio 
tarp Nikaragvos ir Kiaulių Įlan
kos brigados aviacija buvo pri
versta išimti iš lėktuvų uodegų 
kulkosvaidininkus ir išmontuoti 
kulkosvaidžius. Jų svorį pakeitė

gadai į pagalbą ateis Zapatos pel
kės, priversdamos Castro dalinius 
žygiuoti per pelkynus išvestais 
keliais, kuriuos lengva apšaudyti 
ir užblokuoti. Tačiau efektingai 
brigados gynybai trūko dviejų pa
grindinių elementų — apsaugos 
iš oro ir pakankamo kiekio amu
nicijos. Castro aviacija pastojo 
kelią brigados bombonešiams, o 
laivai, nesuskubę iškrauti visų 
šaudmenų, buvo priversti pasi
traukti i tarptautinius vandenis.

Vašingtonas, suprasdamas pa
dėties rimtumą, atšaukė draudi
mą dar kartą bombarduoti Cast
ro aerodromus, žūtbūtinėmis 
priemonėmis reikėjo nušluoti 
Castro aviacijos lėktuvus ir paša
linti brigadai iš oro gresianti pa
vojų. žvalgybos žiniomis, Castro 
sprausminiai lėktuvai buvo laiko
mi San Antonio de los Banos 
aerodrome. Juos tenai, savaime 
suprantama, galėjai užtikti nak
ties metu. Taigi, buvo duotas Įsa
kymas šešiems brigados B-26 
bombonešiams Nikaragvoje pary
čiui bombarduoti San Antonio ir 
sunaikinti abu Castro sprausmi- 
nius lėktuvus.

B-26 pilotai po beveik keturių 
valandų skridimo laimingai pa
siekė minėtąją Castro aviacijos 
bazę, bet ją dengė ūkanos ir žemi 
debesys — T-33 sprausminių lėk
tuvų jie negalėjo surasti ir buvo 
priversti bombas išmesti be jokio 
tikslo ir naudos. Neįtikėtinos lai
mės dėka Castro dar kartą išsau
gojo savo sprausminius lėktuvus Atsiliepk, Dolores!...

Brigados vadas San Roman 
grižo i krantą vadovauti karinėms 
operacijoms. Jo vietą laivelyje už
ėmė kitas karininkas.

— Prietiltis šaukia Dolores!...

tesi pakrantėje — ties Plaja Lar- 
ga sproginėjančių artilerijos svie
dinių blykščiojimai. Jūra buvo 
tamsi ir bebalsė.

Brigados vadas San Roman ne
žinojo, kad kaikurie laivai tuo 
metu buvo 100-200 mylių atstu
me nuo Kiaulių Įlankos. Jam taip 
pat buvo nežinomos jų Įgulų nuo
taikos. Laivams vadovavo profe- 
sijonalai jūrų karininkai ameri
kiečiai, o jų Įgulas sudarė visokio 
plauko kubiečiai. Amerikiečiai 
jautė pinigu pagristą Įsipareigo
jimą Įvykdyti užsibrėžtą uždavinį 
— grįžti i Kiaulių Įlanką. Kubie
čiams paskatų turėjo būti jų pa- 
trijotizmas, bet ji gerokai buvo 
atvėsinę Castro lėktuvai.

— Grįžimas būtų didžiausia be
protybė ...

— Brigada pasmerkta mir
čiai ...

— Mes buvom išduoti...
— Kur yra amerikiečių naikin

tojai? ..,
— Be jų apsaugos juokinga ir 

galvoti apie grįžimą ...
Nekartą karo metais paraką 

uoste karininkai mėgino Įrodinė
ti. kad nakties tamsoje operaci
ja nebūsianti pavojinga, kad bri
gadai reikalingi šaudmenys. Jie 
žadėjo paryčiui vėl grįžti i tarp
tautinius vandenis ir tuo būdu iš
vengti Castro aviacijos antskry
džių. Įgulų vyrai buvo neperkal
bami — jų logiką valdė baimė ir 
panika.

— Prietiltis šaukia Dolores!

Augščiausio rango JAV kariš
kių konferencija Honolulu mies
te praėjo optimistiškoj nuotaikoj: 
karinė būklė Vietname buvo ver
tinama teigiamai, optimistiškai. 
Per pastaruosius du mėnesius 
Viet Kongo puolimai nepalaužė 
Vietnamo kariuomenės atsparu
mo, kaip to buvo pribijoma prieš 
vasaros sezoną. Dideli partizanų 
nuostoliai ir nuolatiniai jų aprū
pinimo bazių bombardavimai iš 
oro susilpnino jų veržlumą. Rug
sėjo mėn. viduryje baigsis lietin
gas vasaros sezonas, ir rimtai su
stiprintos JAV ginkluotosios pa
jėgos galės pereiti į priešpuolius. 
Minėtoje konferencijoje buvo ap
tariami ir transporto bei aprūpi
nimo klausimai, susiję su padi
dinta JAV karine jėga Vietname.

Liūdnoki pranešimai
To valdiškojo optimizmo ne

pateisino paskutinieji spaudos 
pranešimai iš pietinio Vietnamo. 
Aptardamas tuos prenešimus, sa
vaitraštis “Time” patvirtino, kad 
per pastaruosius du mėnesius ko
munistai užėmė didelius teritori
jos plotus ir šiuo metu kontro
liuoja 65% P. Vietnamo teritori
jos, 55% to krašto gyventojų. Sa
vaitraštis “Newsweek” pridūrė, 
jog “fiziškai ir psichiškai P. Viet
namas pirmoje rugp. mėn. savai
tėje parodė aiškias dusimo ap
raiškas komunistu partizanu glė
byje”.

Partizanai — kaip skruzdės
Pačioje P. Vietnamo sostinėje 

Saigone Viet Kongo agentai be 
kliūčių skleidžia terorą, o už mies
to taip pat lengvai sprogdina til
tus, blokuoja kelius ir puola vy
riausybės kariuomenės bazes. Iš 
penkių pagrindinių kelių, jun
giančių Saigoną su kraštu, tik vie
nas kelias yra saugus susisieki
mui,, ir tai tik dienos metu. Blo
kuodami kelius Saigono priemies
čiuose ir tuo trukdydami kaimie
čiams tiekti maistą, komunistų 
partizanai privedė prie rimto 
maisto trūkumo krašto sostinėje. 
Per kelias pastarąsias savaites ry
žių ir daržovių pristatymas Saigo
no rinkai sumažėjo. 30% ir per tai 
proporcingai pakilo jų kainos. 
Saigono miestas maitinimo at
žvilgiu vis labiau priklauso nuo 
lėktuvų. Be to, komunistai parti
zanai pastoviai naikina elektros 
laidus ir tuo dažnai sutrukdo 
elektros tiekimą.

Keliai nesaugūs
Ir likusioje krašto dalyje būk

lė nėra geresnė. Iš 15 pagrindi
nių kelių — plentų oficialiai 8 
laikomi “atvirais”, saugiais, bet 
faktiškai nė vienas kelias, nė vie
nas plentas nėra laisvas nuo Viet 
Kongo barikadų, duobių, minų ir 
užtvarų. Neseniai 19-tam keliui 
atidaryti bei saugoti Saigono vy
riausybė turėjo pasiųsti 5.000 ka
reivių, nes tas kelias strategiškai 
labai svarbus: jungia centrinę 
augštumą per Gui Nhon su Plei 
ku, o tie 5.000 kareivių buvo pa
imti iš tokių pozicijų, kur jie la
bai reikalingi. Ir visdėlto, kai tik 
19-tu plentu gazolino ir amunici
jos konvojus pasiekė Pleiku, tas 
kelias vėl atsidūrė Viet Kongo 
rankose.

Pietų Vietnamas turi 1000 my
lių ilgio geležinkeli, kurio tik 100

mylių naudojamas, bet ir tai nuo
lat partizanų apšaudomas, minuo
jamas. 90% geležinkelio visai ne
gali veikti. Iš 225 svarbesniųjų 
miestų 50 visai atkirsti, partizanų 
apgulti, ir jų aprūpinimas yra vi
sai priklausomas nuo aviacijos. 
Vietnaminiai ir amerikiniai lėk
tuvai kas mėnuo pristato tiems 
atkirstiems miestams apie 700 to
nų įvairių reikmenų — vaistų, ry
žių, kiaulienos ir vištienos. Iki 
šiol nepasisekė Viet Kongo pajė
goms užimti ir įsistiprinti nė vie
name didesniame miestelyje. P. 
Vietnamo revoliucinė vyriausybė 
ir generalinis štabas gyvena 
džiunglėse įrengtuose bunkeriuo
se.

Sunkieji ginklai
Ginklų kiekiu ir kokybe Saigo

no vyriausybė ir JAV kariuomenė 
žymiai pralenkia partizanus, ta
čiau šie pastarieji Įsigalėjo dides
nėj Pietų Vietnamo teritorijos 
pusėj. Jie tai yra laimėję savo ko
vos metodais: vengia stoti į atvi
rą kovą, iš pasalų netikėtai už
puola ir “išnyksta” džiunglėse. 
JAV sunkieji ginklaL kitokiomis 
sąlygomis yra visai tinkami, to
buli, o P. Vietname jie yra dažnai 
nesėkmingi. Aviacija partizanams 
padaro daug nuostolių, bet ji yra 
remiamasis ginklas; ji negali te
ritorijos išvalyti ir užimti. Tai 
daro sausumos kariuomenė. Viet 
Kong moka meistriškai maskuo
tis, slėptis ir statyti savo prie
šams pavojingas pinkles, kuriose 
vis daugiau žūsta vyriausybės ka
rių. *

JAV kariuomenės vadovybė da
ro viską, kad kuo mažiau turėtų 
nuostolių žmonėmis, todėl savo 
dalinių nesiunčia į talką užpul
tiems ar apgultiems Saigono vy
riausybės daliniams. Jei ameri
kiečiai tai darytų, jie visada pa
tektų į partizanų'pinkles.

Amerikiečių taktika
Amerikiečiai nesirengia veltis 

į partizanišką karą. Jie nori išil
gai pajūrio Įsteigti eilę bazių, iš 
kurių’ galėtų sėkmingai gintis ir 
pulti Įprastiniais ginklais. Pietų 
Vietnamas yra siauras ir ilgas 
kraštas: jo svarbesni miestai ir 
miesteliai yra pajūryje. Jei bū
tų reikalas, amerikiečiams iš pa
jūrio bazių būtų patogu pasi
traukti jūros keliu. Saigonas yra 
vienintelis miestas maždaug kraš
to viduje, ne pajūryje. Amerikie
čių kariuomenė‘yra pasirengusi 
Saigonui, jo priemiesčiams ir 
apylinkėms garantuoti saugumą, 
šitokią strategiją amerikiečių po
litikai ir generolai laiko pigiau
sia, nes ji iš JAV mažiausia rei
kalauja aukų karių gyvybėmis.
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ir užsitikrino persvarą ore virš 
Kiaulių įlankos rytmečiui išaušus.

Brigados vadas jieško laivų
Castro lėktuvų atakuojami bri

gados laivai, pasitraukdami į 
tarntautinius vandenis, buvo pa
žadėję nakties priedangoje grįžti 
i Kiaulių įlanką. Sutemus pakran-

do puikią apsaugą nuo sproginė
jančių artilerijos sviedinių. Per 
keturias valandas Castro artileri
ja iššovė virš 2.000 sviedinių. Bri
gada neturėjo nė vienos patran
kos. Oliva mėgino nuslėpti šią 
silpnąją pusę, Įsakydamas savo 
tankistams šaudyti į viršų pakel
tomis patrankėlėmis ir tuo būdu, 
sviedinių dirbtinės trajektorijos 
pagalba, sudaryti artilerijos įspū
dį.

Likusioji nakties dalis buvo 
tikras pragaras. Nutilus patran
koms, puolimą pradėjo amerikie
čių ir sovietų gamybos Castro tan
kai. Jiems kelią pastojo vienas 
kitas brigados tankas ir raketinės 
bazukos. Brigados pasipriešinime 
vis labiau buvo jaučiama šaud
menų stoka. Pasitraukimas buvo 
neišvengiamas. ( *

Baltijos valstybės - 
geras argumentas
Kanados provincijos Niufound- 

lando premjeras J. Smallmood su 
buvusiu JAV viceprezidentu R. 
Niksonu lankėsi Suomijoj pra
monės reikalais. R. Niksonas ke
liavo kaip didelės firmos advoka
tas. Jiems kilo mintis aplankyti 
Maskvą. Ten nuskridę jie aplan
kė visą eilę paminklų, įstaigų ir 
asmenų. Maskvos universitete, re
porterių ir studentų akivaizdoje, 
juodu pasitiko vicerektorius — 
35 m. amžiaus vyras. Jis gana ne
mandagiai prakalbino Niksoną, 
sakydamas, kad sovietams sunku 
suprasti Ameriką; prašė paaiškin
ti, kodėl JAV veikia Ku Klux 
Klan, kodėl neuždraudžiama John 
Birch draugija, kaip atsitiko, kad 
buvo nužudytas prez. Kennedy? 
Kaip esą tokie dalykai galimi de
mokratiniame krašte? R. Nikso
nas, išgirdęs į anglų kalbą išvers
tus klausimus, pajuto, kad tai 
vieši priekaištai Amerikai, tų 
klausimų neaiškino, o tik pami
nėjo, kad tai faktai, kuruos sun
ku išaiškinti. Užuot aiškinimų, 
R. Niksonas pareiškė, esą emeri- 
kiečiai taip pat nesupranta dau
gelio dalykų Sov. Sąjungoje; pvz. 
slaptosios policijos veikla, slap
tos mirtys rusų vadų, Baltijos 
valstybių okupacija ir pan. Jis 

(Bus daugiau) | ‘(Nukelta i 6 psl.)

atsarginiai kuro tankai, kurie tu- j tėję buvo uždegtos signalinės 
rėjo prailginti lėktuvų veikimo'" 
spindulį ir jų išsilaikymą ore. 
Oro kautynėse neapsaugota B-26 
uodega buvo pražūties šaltinis. 
Pakako naikintuvui įsisegti į uo
degą ir-šaudyti tol, kol iš briga
dos bombonešio pasidarydavo ug
nies kamuolys, o B-26 į priekį nu
kreipti kulkosvaidžiai naikintuvo 
negalėjo paliesti...

Debesys saugo Castro 
lėktuvus

Pirmadienį, pirmąją kautynių 
dieną, brigada užbaigė su paly
ginti nedideliais nuostoliais — su
žeistu ir žuvusių skaičius nesiekė 
nė 100 vyrų. Invazijos planuose 
buvo teisingai pramatyta, kad bri-

šviesos, vyrų žvilgsniai nukrypo 
į jūros pusę: kiekvienam buvo 
aišku, kad be tolimesnio tiekimo 
brigados laukia neišvengiamas 
pralaimėjimas. Tačiau nakties ir 
vandens horizonte nesimatė nė 
mažiausios švieselės, kurti tyla 
viešpatavo trumpųjų radijo ban
gu siųstuvuose.

Vidurnakti brigados vadas San 
Roman laiveliu išplaukė į Kiau
lių įlankos vandenis jieškoti pra
dingusių laivų. Jo radistas mėgi
no atstatyti nutrauktą ryšį:

— Prietiltis šaukia Dolores! At
siliepk, Dolores! Tu mums labai 
reikalinga!...

San Roman nesulaukė jokio at
sakymo. Vienintelės šviesos ma-

Stalino tankai ir patrankos
Nakties priedangoje Castro at

naujino puolimą Plaja Larga 
kryptimi. Jo daliniai pirmiausia 
susidūrė su brigados parašiutinin
kais, pakartodami dienos metu 
padarytą klaidą — sunkvežimių 
prožektorių apšviesti jie tvarkin
goje rikiuotėje žygiavo viduriu 
kelio. Brigados minosvaidžiams 
buvo tikra šienapjūtė. Tačiau 
šaudmenų sumažėjimas ir piktas 
Castro tankų urzgimas kautynių 
užnugaryje parašiutininkus pri
vertė atsitraukti į Plaja Larga.

Keturios 122 mm sovietinės 
gamybos Castro patrankos atida
rė ugnį į brigados pozicijas. Oli
vos vyrus išgelbėjo cementiniai 
drenažo vamzdžiai, kurių vasar
vietės statytojai dar nebuvo spė
ję panaudoti pelkių nusausini
mui. Sulindę į vamzdžius, jie ra

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST.

Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus 

Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

Darbas atliekamas 
sąžiningai

TEL. 536-4767
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RAŠO JAUNIMAS

Buvo daug atsisveikinimų ir daug... ašarų
ATEITININKŲ VASAROS STOVYKLA KANADOJE PASIBAIGĖ

Lauktasis pasikalbėjimas
Pagaliau atėjo mano lauktoji 

valanda pasikalbėti su indėne, ir 
tai ne eiline, bet inteligente.

— Kodėl jūsų namai ir visas 
gyvenimas kitoks, negu kitų indė
nų? — pradėjau.

— Tik maža indėnų dalis turi 
progos pasiekti profesinį mokslą, 
o jeigu ir pasiekia, tai išsikelia 
gyventi kitur. Mes gi pasilikome 
čia. Visi kiti miestelio gyventojai 
neturi pastovaus darbo. Daugiau
sia jie dirba miškuose. Mažas už
darbis, vargingas gyvenimas. Pa
vyzdžiui, visame miestelyje yra 
tik vienas telefonas. Indėnai dėl 
to nesiskundžia, nes turi pakanka
mai laiko susitikti ir pasikalbėti.

— Kokios mokyklos veikia 
miestelyje?

— Pradžios mokyklą lanko apie 
400 vaikų. Dar yra ir nepilna gim
nazija su 60 mokinių, bet šioje 
gimnazijoje yra tik 11 skyrius. 
Norintieji lankyti augštesnes kla
ses, turi važiuoti kitur. Mokytojai 
— dalis indėnų, dalis baltųjų.

— Kokia kalba kalbate šeimo
je?

— Namuose kalbame indėniš
kai — Algonquin indėnų Odawa 
tarme. Viešai — angliškai.

— Ar miestelio mokykloje vi
sai nemoko indėnų kalbos?

— Ne, viskas angliškai. Sten
giamės, kovojame, kad būtų mo
koma in indėniškai.

— Ko dar indėnai iš valdžios 
norėtų?

— Pašalpos pagerinti visą indė
nų buitį: gyvenamąsias patalpas, 
mokyklas, darbus.

— Kokia, jūsų manymu, turėtų 
būti laiminga indėnų ateitis Ka
nadoje?

— Indėnai norėtų susilyginti su 
visais kanadiečiais mokslu ir gy
venimu, bet su viena sąlyga, kad 
jie taip pat galėtų išlikti ir indė
nais — su savo kalba ir kultūra.

— Ar plunksnos -indėnų kepu
rėse turi kokią reikšmę? — pa
klausiau kreipdama tema į links
mesnę pusę.

— Tų reikšmių yra daug. Jums, 
kaip mergaitei, galiu pasakyti, 
kad indėnė mergaitė dažniausia 
nešioja vieną plunksną, o ištekė
jusi moteris — dvi.

— Yra daug indėnų genčių, ar 
jūs Curite Koki vieną visos indėnų 
tautos vardą?

— Mes esame North American 
Indians, taigi ne vien Kanados, o 
visos Šiaurės Amerikos. Tarpvals
tybinių sienų mes nenorime pri
pažinti.

Pasikalbėjimas baigėsi. Padė
kojusi galvojau, kad indėnų prob
lema yra panaši į naujųjų ateivių 
problemą Kanadoje. Ir mes esa
me kryžkelėje — norime įsijungti 
Į šį kraštą, neprarasdami savo tau
tinės tapatybės.

Ir suaugusieji moka vaidinti indėnus... Toronto tautinių grupių 
laikraščių atstovai buvo supažindinti su indėnų populiariuoju stul
pu

Kalbėjosi ponia indėnė ir su ki
tais kelionės dalyviais. Paskui nu
fotografavome ir gavome po mažą 
dovanėlę prisiminimui. Viena ne
atsargi ekskursijos dalyvė norėjo 
už dovanėlę susimokėti. Mrs.Fish
er beveik užsigavo sakydama, kad 
už dovanas indėnai niekad pinigų 
neima: dovana reiškia’draugystę, 
kuri nieku būdu neparduodama 
už pinigus. Man ponia padovanojo 
jos pačios darytas indėniškas na
gi neles.

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.R.M.N.Pt.

Paskutinis vakaras
Šių metų kelionė buvo trumpes

nė, tad saloje teko praleisti ir pa
skutinį vakarą. Tai įvyko mūsų 
sustojimo vietoje — Manitowa- 
ning Lodge. Vakarienėje dalyva
vo ir Mrs. Fisher su grupe ki
tų indėnų. Pradžioje buvo kalbos. 
Įteikėme dovaną — akmeninę es
kimų skulptūrą — mūsų kelionės 
vyriausiam vadovui Mr. Al Venn 
iš Ontario Department of Travel 
and Information. Po vakarienės 
buvo programa. Ją pradėjo indė
nai, pašokdami porą tradicinių 
tautinių šokių. Po to mūsų ukrai
niečių choras padainavo dainų. 
Pagaliau visi šokome. Tos tautos, 
kurios turėjo ekskursijoje dau
giau atstovų, šoko ir savo tauti
nius šokius, bet aš buvau viena, 
taigi galėjau tik kitus girti.

Pasauliniame nikelio centre
Kitą rytą vėl grįžome į žemyną. 

Indėnų romantika buvo likusi va
karykštėje dienoje, o šiandien-jau 
vėl kasyklų rajone, pasauliniame 
nikelio centre — Sudbury. Dar 
miesto neprivažiavus, prieš akis 
atsivėrė vaizdas, kokio niekad ne
buvau mačiusi: miestą daugelio 
mylių ratu supo pliki juodi ak
mens laukai. Iš autobuso nesima
tė nei žalumynų nei gėlių — visur 
pilkas juodas akmuo. Arčiau 
miesto ir namai pastatyti ant to 
akmens, ir žmonės gyvena. Dvejo
pa yra to akmens kilmė. Dau
giausia tai yra savotiški piliakal
niai, atsiradę supylus kasyklų at
matas. Kitose vietose yra natūra
lus akmuo, padengtas juoda sma
la tada, kai kertamo miško me
džiai būdavo deginami juos apipi
lant nafta. Sudegė medžiai, išde
gė augalai ir miško gyvūnai, liko 
tik juodas akmuo.

Įvažiuojant į miestą, stovi len
ta, kurioje surašyta trumpa tos 
vietovės istorija. Iki 1883 metų 
tai buvo neįžengiama giria. Kai 
tais metais šioje vietoje buvo ve
dama geležinkelio linija, reikėjo 
sprogdinti uolas. Tada atsivėrė 
keistas žemės sluogsnis. Darbinin
kų tarpe buvęs kalvis susidomėjo 
tos uolos panašumu į metalą. Pa
sirodė, kad tai būta nikelio - va
rio sulfato. Taip gimė pasaulinio 
garso Kanados nikelio centras, 
kuriame pagaminama apie 75% 
laisvojo pasaulio nikelio.

Sudburis idomusir savo tautine 
sudėtimi. Iš maždaug 80,000 ^gy
ventojų, vienas trečdalis yra ang
lų, vienas trečdalis prancūzų, ir 
likęs trečdalis įvairių kitų tauty
bių, ypač , ukrainiečių. Žinojau, 
kad Sudburyje yra ir lietuvių, vei
kia Kanados lietuvių Bendruome
nės judri apylinkė. Deja, šiai vie
tovei mūsų programoje buvo nu
matytos tik kelios valandos, ku
rios buvo užpildytos oficialia da
limi, tad su lietuviais susitikti ne
teko.

Kelionė atgal
Kaip ir paprastai, kelionėje at

gal žmogus jaučia nuovargį ir liū
desį, kad įdomios dienos jau pra
ėjo.' Gaila ir naujai susipažintų 
draugų. Keitėmės adresais, žadė
jome Toronte paskambinti ar su
sitikti. Bet panašiai buvo ir per
nai. Tad visas adresų keitimasis 
buvo betikslis — jaukios kelionės 
nuotaikos niekad nebegalima at
gaivinti Toronte, viskas liks tik 
gražus prisiminimas.

Šv. Cecilijos choras Argentinoje, Buenos Airesmieste, dainuoja lietuviškai televizijos progra
moj. Diriguoja muz. Vaclovas Rymavičius

LIETUVIAI ARGENTINOJE

Kaip gyvena 30.000 tautiečiu?
Pasižvalgęs po tirščiau apgy

ventas Argentinos vietoves, išsi
mėčiusias kelių tūkstančių kilo
metrų plote, beveik visur sutiksi 
lietuviškų pavardžių, kurios bylo
ja apie gyvenančius mūsų tautie
čius, antros ar trečios kartos. Jie, 
kiek kam laimė nusišypsojo, yra 
pasiekę augštųjų mokslų ir gyve
nime ekonomiškai gražiai susi
tvarkę.

Daugumas lietuvių į Argentiną 
atvyko 1925-31 m. laikotarpyje. 
Senesnioji imigracija, ne taip jau 
gausi, atvyko čia pereito šimtme
čio pabaigoje ir XX-jo pradžioje. 
Vienas pirmųjų lietuvių, atvyku
sių į Argentiną, buvo P. Dautan- 
tas/dar 18-jo šimtmečio pabaigo
je, ir spėjo pasižymėti Argenti
nos nepriklausomybės kovose. 
Juo pasekė ir vilnietis R. A. Cho- 
dasevičius, atvykęs 1865 m., o po 
jo J. Šlapelis — 1877 m. ir kiti. 
Dabar Argentinoje priskaitoma 
iki 30.000 lietuvių.

Lietuvis — miesto Įkūrėjas
Pirmieji lietuviai daugiausia 

kūrėsi laukuose, Argentinos pie
tuose — Patagonijoje, apie 3000 
km. nuo Buenos Aires. Jie visi 
vertėsi avių auginimu, o masinės 
imigracijos metu susitelkė mies
tuose ir arti jų, sudarydami ke
lias stambesnes kolonijas: Buenos 
Aires — sostinėje, Avellaneda
— jos priemiestyje, Lanus, Tem- 
perley, Berisso (apie 60 km. nuo 
Buenos Aires), Rosario (antras sa
vo dydžiu Argentinos miestas 
Santa Fe provincijoje), Cordoba
— kalnuotame krašto viduryje, ir 
Comodoro Rivadavia — 3500 km. 
nuo Buenos Aires į pietus. Šiam 
miestui pradžią yra davęs lietu
vis J. Šlapelis. Jis, nuvykęs į šią 
vietovę, terado keturias indėnų 
palapines ir ten pradėjo kurtis. 
Po jo ten atvyko ir daugiau kitų 
imigrantų. Ten jis yra ir palaido
tas; jam pastatytas paminklas, 
kaip to miesto Įkūrėjui.

Buenos Airese, su didžiaisiais 
priemiesčiais, priskaitoma apie 
20.000 lietuvių. Čia dabar lietu
viai turi savo parapiją su nuosava 
bažnyčia, administruojama Tėvų 
marijonų, tris sales įvairių lietu
viškų organizacijų, kurios neša 
nemažą lietuvybės naštą Argenti
noje.

Seniausios draugijos
Pirmiesiems lietuviams Argen

tinoj, nemokantiems vietinės kal
bos ir neturintiems reikiamo pasi
ruošimo, naujos gyvenimo sąly
gos buvo nepaprastai sunkios. Jie 
daugiausia spietėsi vienas prie ki
to, stengdamiesi nenutolti nuo sa
vųjų. Tas ir davė pradžią lietu
viškoms organizacijoms. Pirmas 
lietuviškas organizacijas ar drau
gijas jau sutinkame Šio šimtme
čio pradžioje. Buenos Aires 1908 
m. įsteigta Diego draugija veikė 
iki I Didžiojo karo. Ji daug nu
veikė tos kartos lietuvių tarpe su 
lietuviška spauda ir įvairiais vai
dinimais. Tuo pat metu Rosario 
mieste, apie 350 km. nuo Buenos 
Aires, lietuviai įsteigė kitą Kri- 
vio-KrivaiČio draugiją, kuri vėliau 
pasivadino Aušros žvaigžde. Kor
doboje, apie 800 km. nuo Buenos 
Aires, tuo metu įsikūrė Neptūnas. 
Šios draugijos dirbo tautos gaivi
nimo darbą tarp tuo laiku ten gy
venusių ir dar laisvos Lietuvos 

Indėnė Fisher su savo penkiais vaikais ir keturiais Toronto tauti
nių grupių laikraštininkų ekskursijos dalyviais

nemačiusių lietuvių. Dabar šios 
draugijos beveik jau nebeegzis
tuoja, jų vietoje turime naujai 
įsikūrusių organizacijų, kurių jau 
neviena yra atšventusi ir savo 
auksinį jubilėjų. Berisse, 60 km. 
nuo Buenos Aires, gyvuoja Ne
muno draugija, anksčiau vadinu
sis “Vargdienis”. Lanus, Buenos 
Aires priemiestyje, gyvuoja Susi
vienijimas Lietuvių Argentinoje 
(SLA). Pirmieji tų organizacijų 
kūrėjai taip pat nėra pažinę lais
vos Lietuvos gyvenimo1, bet gra
žiai dirba savišalpos ir lietuviškos 
kultūros darbą, jungdami plačiai 
išsiskirsčiusius lietuvius. Šios or
ganizacijos turi savo didelius rū
mus su salėmis, kuriose vyksta 
visas organizacijų gyvenimas. Su
sivienijimas Lietuvių Argentinoje 
turi šešis skyrius, šeštasis skyrius 
yra gana toli nuo Buenos Aires 
— Cordoboje. Jis taip pat turi 
nuosavas naujas patalpas ir gana 
gražiai gyvuoja.

Veikliausi vienetai
-Iš organizacijų, kurios yra sa

vo pačiame žydėjime, minėtinas 
Lietuvių Centras Argentinoje. 
Anksčiau ši organizacija vadinosi 
Draugija Lietuva, įkurta Lietuvos 
atstovo šiame krašte drauge su 
kitais lietuviais min. 'J. Skinskio. 
Vėliau ji pasivadino Argentinos 
Lietuvių Centru. Pastarasis turi 
naujai pastatytus didžiulius rū
mus. Jis telkia labai aktyvų jau
nimą, gimusį Argentinoje, kuris 
atlieka didelį kultūrinį darbą 
taip pat ir už organizacijos ribų: 
dalyvauja vietos argentiniečių 
šventėse bei lankosi įvairiose vie-

Šv. Cecilijos choras Argentinoje savo metinės šventės proga Įteikia 
diplomą P. Gudelevičiui; kairėje Zeferinas Juknevičius, radijo pro
gramos “Lietuvos Aidai” vedėjas; dešinėje — choro pirm. Barna-
bas Blumbergas
tose su lietuviškais tautiniais šo
kiais, dainomis. Jaunimas pasku
tiniu laiku turi įkūręs ir savo or
kestrą. Šiuo metu šiai organizaci
jai vadovauja naujosios imigraci
jos lietuvis muzikas Vytautas 
Balčiūnas.

Sukakčių derlius
Šie metai daugeliui Argentinos 

lietuviškųjų organizacijų yra su
kakties metai. Imigracija į šį 
kraštą 1923-31 m. jau iš nepri
klausomos Lietuvos atvedė ir nau
jų žmonių, kurie ėmėsi ir meno, 
reikalų. 1930 m. įsisteigė Šventos 
Cecilijos choras, kuriam nuo pat 
jo įsikūrimo vadovauja tas pats 
energingas chorvedis — muzikas 
Vaclovas Rymavičius. Jo vadovy
bėje choras suruošė daugybę įvai
rių švenčių, vaidinimų bei koncer

PIJUS GUDELEVIČIUS

tų, dalyvauja su menine progra
ma ir kitų suruoštose šventėse 
bei minėjimuose, yra įdainavęs 
daugiau kaip 20 lietuviškų dainų 
į plokšteles, kurios yra labai pa
plitusios ne vien tik Argentinoje
— jų nemažai užtinkame Šiaurės 
Amerikoje ir net Europoje. Sek
madieniais choras gieda per lie
tuviškas pamaldas lietuvių Auš
ros Vartų bažnyčioje. Šis choras 
šiemet švenčia savo darbo 35-rių 
metų sukaktį, kurią atžymės spe
cialiu koncertu rugsėjo 18-19 d. 
Jame dalyvaus kaimyninis lietu
vių Urugvajaus choras ir dau
giau svečių iš kaimyninių kraštų
— Brazilijos ir Čilės. Per tuos 
35-rius metus choras gaivino var
gų bei audrų blaškomo lietuvio 
širdį, dėlto sukakties proga atsi
liepia lietuviai iš įvairių kraštų.

Kita lietuviška organizacija, 
kuri šiemet švenčia 35-rių metų 
sukaktį, yra moterų ir mergaičių 
draugija Birutė. Ši draugija II D. 
karo metu suvaidino nemažą vaid
menį šalpos darbe — organizavo 
nuo karo nukentėjusiems lietu
viams pagalbą ir padarė nemažai 
žygių atsigabenti iš Vokietijos ir 
kitur karo išvietintus tautiečius. 
Jų pastangos yra davusios nema
ža gražių vaisių. Savo 35-rių metų 
darbą “Birutė” apvainikavo gal 
vienu didžiausių darbų — nupir
ko seneliams namus su sklypu že
mės, kuriame bus įkurdinti visi 
tie tautiečiai, kurie savo senatvė
je neturi artimųjų priežiūros. Tai 
nusipelniusiai draugijai vadovau
ja šiuo metu ponia Ona Bagdo
nienė. , (Bus daugiau)

Chruščiovas buvo 
pasiruošęs smūgiui
Iš R. Europos diplomatų, daly

vavusių nusiginklavimo konferen
cijoje Ženevoj, patirta, kad N. 
Chruščiovas buvo nuverstas nuo 
sosto, nes buvo pasiruošęs nu
traukti diplomatinius santykius 
su Kinija bei ją izoliuoti. Tą jis 
norėjo padaryti prieš pat nuver
timą 1964 m. spalio 14 d. Po ilgų 
pastangų jis buvęs įsitikinęs, kad 
su Pekingu susikalbėti nėra įma
noma ir kad vienintelė išeitis — 
izoliuoti jį. Tokio Chruščiovo ap
sisprendimo- pabūgo kiti Krem
liaus šulai, nes manė, kad santy
kių nutraukimas sukeltų didžiau
sią sąmyšį bei galutinį skilimą 
komunistų bloke. Su jų nuomo
ne Chruščiovas nesiskaitė ir ren
gė kelią galutinam sprendimui. 
Pasak R. Europos diplomatų, tai 
buvo pagrindinė Chruščiovo nu
vertimo priežastis. Prisidėjo, ži
noma, ir ūkinės nesėkmės, bet 
tai buvo antraeilis dalykas. Kad 
Chruščiovas turėjo tiesą, dabar 
mato ir naujieji Kremliaus valdo
vai, kurie labai stengėsi susitai
kyti su Pekingu

Maskva. Milicija uždarė spaustuvę, 
kurioje slaptai buvo spausdinamos 
maldaknygės, kalendoriai ir paveiks
lėliai. Darbininkai tą darbą atlikdavo 
pertraukų mėtų arbo po dienos darbo. 
Maldaknygės buvo pardavinėjamos po 
82 et., o kalendoriai — po 5 et. Milici
ja suėmė Vnukovo aerodrome platin
toją Stąrikov ir padarė kratą pas Juri 
Jakuiskija.

Pirmoji savaitė moksleivių atei
tininkų stovyklos Wasagoje pali
ko daug įspūdžių, bet antroji ne
atsiliko. Antros savaitės pirma
dienį visi atsikėlėme nežmoniškai 
anksti, rengėmės ir puošėmės ke
lionei į Stratfordą. Nors kelionė 
truko keturias valandas, tas lai
kas prabėgo greitai — dainavom, 
žaidėm ir snaudėm. Stratforde 
pamatėme Šekspyro vaidinimą 
“Julius Cezaris”, kuris buvo įdo
mus visiems, net ir jauniausiems. 
Tik gaila, kad visą dieną lijo ir' 
negalėjome apžiūrėti teatro par
ko ir “išgarsėjusių gulbių”. Grįž
dami iš Stratfordo parsivežėme 
naują dainų mokytoją — Bernar
dą Prapuolenį, kuris buvo tik ką 
atvažiavęs iš Dainavos;

Mokslininkai ir moksleiviai
Antradienio rytmetinė teina 

buvo “Pierre Teilhard de Char
din”. Tėv. Ambrozijus, OFM, su-, 
pažindino stovyklautojus su jo 
gyvenimu, darbu ir idėjomis. Va
kare turėjome šokius. Visi šokiai 
stovykloje buvo labai gyvi ir pa
sisekę — iš anksto suplanuoti su 
dekoracijom ir programa.

Trečiadieni Aldona Bušinskai- 
tė davė pašnekesį “Komunikaci
jos revoliucija”, kuriame ji api
būdino moderniųjų komunikaci
nių sistemų įtaką mūsų gyveni
mui. Po pašnekesio buvo praves
ta anketa. Į klausimus atsakė 76 
stovyklautojai, 13-18 m. amžiaus. 
(Jaunesnieji stovyklautojai pa
šnekesių ir diskus i j u-tu e tu turė
davo atskirą programą). Rezulta
tai:

1. mėgiamiausia televizijos pro
grama—“Man from U.N.C.L.E.”;

2. mėgiamiausias filmas — 
“Goldfinger” ir “From Russia 
with Love”;

3. mėgiamiausia muzikos rūšis
— klasikinė, bet rock ’n’ roll bu
vo labai arti — antroj vietoj;

4. ar skaitote komikus? — Taip
— 35, ne — 25;

5. ar skaitote “movie maga
zines” ir panašius žurnalus? — 
Taip — 19, ne — 38;

6. ar per praeitus metus per
skaitėte — savu noru — nors vie
ną lietuvišką knygą? — Taip — 
25, ne — 41;

7. populiariausia 1 i e t u v i š- 
k a knyga — kun. St. Ylos “Mo
derni mergaitė”;

8. ar skaitote lietuviškus laik
raščius? — Taip — 40, ne — 26;

9. daugiausia skaitomi lietuviš
ki žurnalai ir laikraščiai — 1. 
“Tėviškės Žiburiai”, 2. “Ateitis”, 
3. “Draugas”.

Diskusiniuose būreliuose nagri
nėjome įvairias temas —? moder
niosios muzikos įtaka, žmonių at
virumas viens kitam ir pa" Tą 
komunikacijų — ryšių t-* ? tęsė
me ir vakare. Komunikacijų-kom- 
nlikacijų vakare kiekvienas būre
lis pasirinko televizijos ar filmo 
populiarią ištrauką ir ją suvaidi
no. Buvo net įdomiau nei tikroj 
televizijoj. Turėjome “Man from 
U.N.C.L.E.”, bokso rungtynes, 
“Alfredą Hitchcocką”, daug daug 
reklamų ir Įvairių kitų pasirody
mų.

Diskusijos ir sportas
Ketvirtadienio ryto tema buvo 

“Mano gyvenimas ir Bažnyčios 

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

KAIP IR DAUGELYJE KITŲ AME
RIKOS VIETŲ, čia nerimauja juodie
ji: ardo tvarką, rengia demonstracijas, 
riaušes. Jau ilgą laiką jie rengia pa
sipriešinimo eisenas prieš Čikagos mo
kyklų superintendentą B. Willis, ku
ris vėl neseniai buvo paskirtas toms 
pačioms pareigoms. Juodieji neseniai 
pradėjo naktines eitynes prie Čikagos 
miesto burmistro Ricard Daley gyve
namojo namo Bridgeporte, kur gyvena 
ir daug lietuvių. Tad lietuviai iš arti 
dabar patiria juodųjų triukšmavimus. 
Policija vieną kartą dali triukšmautojų 
prie burmistro namų suėmė, tačiau da
bar to vengia, nes dabar kitokia ’’poli
tika” — bandoma pataikauti juodie
siems.

Prie juodųjų demonstracijų už ci
vilines teises prisideda ir kaikurie bal
tieji, net ir katalikų kunigai bei vie
nuolės. Jų nemaža buvo suimta anks
tesnėse “pilietinių teisių” demonstra
cijose. Prieš savaitę laiko įvykusiame 
teisme daugiau kaip 10 katalikų kuni
gų ir vienuolių buvo nubausti pinigi
nėmis baudomis už tai, kad susėdę vi
duryje gatvės trukdė judėjimą. _

Įvairios demonstracijos rugpjūčio 13 
d. virto riaušėmis Čikagos vakarinėje 
dalyje, tuoj po to, kai ugniagesių ma
šina užvažiavo ant vienos juodukės. 
Juodieji triukšmavo kelias dienas. Su
telkti dideli policijos būriai triukšma
darius vis išskirstydavo ir neleisdavo 
jiems paimti iniciatyvos į savo rankas, 
kaip atsitiko Los Angeles mieste. Juo
dieji taip pat pabūgo Illinois guberna
toriaus Kemer įsakymo, kuriuo į tar
nybą buvo pašaukta 2,000 valstybinės 
gvardijos narių.

KOSTAS URNEŽIS, senosios kartos 
lietuvis, anksčiau gyvenęs Čikagoje, o

ateitis”, kurią pravedė Antanas 
Saulaitis. Naudodamas daug pa
veikslų ir pavyzdžių, jis vaizdžiai 
papasakojo apie išganymo istori
ją. Paskui diskusiniuose būre
liuose tęsėme tą temą, tardami 
koks turėtų būti mūsų vaidmuo 
Bažnyčioje.

Ketvirtadienį intensyviai prasi
dėjo visos sporto varžybos. Šo
kom, bėgom, plaukėm — ir pa
vargom. Vakare įvyko kaukių ba
lius. Visokių gyvūnėlių matėme 
nuo “bytnikų” iki angelėlių. Pre
mijas už geriausias kaukes gavo 
Angelė Kučinskaitė ir Danutė 
Misevičiūtė, kurios buvo peteliš
kės, ir Jonas Vaškevičius — 
“linksmas žalias milžinas” (Jolly 
Green Giant).

Jaunuolis iš Lietuvos
Penktadienio ryto tema buvo 

“Lietuvio charakterio vertybės”. 
Savo pašnekesy Algis Puteris api
būdino pagrindinius lietuvių cha
rakterio bruožus ir paskui įsilei- 
dome į gyvas diskusijas apie lie
tuvybės išlaikymą. Pavakary Eu
genijus Bliskis, kuris atvažiavo iš 
Lietuvos prieš 5 metus, papasa
kojo apie gyvenimą Lietuvoje, 
kaip ten religija yra draudžiama, 
kaip jaunimas yra prievarta va
romas į pionierius, komjaunuo
lius ir t.t. Po savo pašnekesio Eu
genijus susilaukė daug, daug 
klausimų. Pvz. — “Kokie yra Lie
tuvos jaunimo herojai?” “Ar Lie
tuvoj jie žino apie ‘Beatles’?”

Partizanų vakaras
Sutemus įvyko partizanų vaka

ras. Stovyklautojai buvo paskirs
tyti į vyresniųjų ir jaunesniųjų 
grupes, kurios turėjo atskiras 
programas. Vakaras buvo vėjuo
tas — žaibavo, perkūnas trankė
si :— bet lietaus nei lašo. Stovyk
lautojai, susėdę aplink laužus, ty
liai dainavom partizanų \ dainas. 
Per skaitymus iš Šv. Rašto ir lie
tuvių rašytojų prisiminėm lietu
vius, kurie mirė už savo tėvynę, 
ir visus, visuose pasaulio kraštuo
se, kurie dabar kovoja už laisvę.

Paskutinis laužas
šeštadienio rytą visi paskutinį 

kartą susirinkome į diskusinius 
būrelius, aptarėme praėjusią sto
vyklą ir davėme patarimus sekan
tiems metams. Didžiausias pagei
davimas — kad stovykla būtų il
gesnė. Visą popietę krovėmės, 
jieškojome pamestų daiktų ir 
stengėmės prisiminti ką kam bu
vome paskolinę. Vakare buvo pas
kutinieji šokiai ir laužas — iš 
vienos pusės smagiausi visoje sto
vykloje, bet iš kitos — liūdniaū- 
sieji, nes7 jie buvo paskutinieji. 
Rytą grupės stovyklautojų savu 
noru vėl susirinko prie laužavie
tės dar kartą padainuoti. Dvylik
tą valandą įvyko oficialus stovyk
los uždarymas. Buvo daug atsi
sveikinimų, daug dėkojimų, daug 
premijų įteikimų. Ir daug ašarų...

Dabar stovyklavietė tuščia. Pa
lapinės nugriautos, visi išvažinė- 
ję. Ir nors buvo liūdna išsiskirti 
ir palikti draugus, kiti metai mū
sų laukia, ir visi žadame sugrįžti.

A. B.

dabar turintis nuosavybę Kalifornijo
je, grįžo iš kelionės į Lietuvą. Jis kal
bėjo Alvudo šeštadieniniame vakaroji
me rugpjūčio 14 d. Ten jis pateikė sa
vo įspūdžius iš lankymosi Lietuvoje. 
Sakėsi, jog jų grupę ten gražiai sutiko* 
pavaišino; jį net leido nuvažiuoti į kai
mą pas kolūkiečius. Kalbėtojas pasa
kė, jog dabar Lietuvoje žmonės jau 
apsirengę ir pavalgę. Klausytojų reak
cija buvo karšta. Vienas priėjęs išjun
gė mikrofoną, kiti bandė garsiai aiš
kinti, kad kalbėtojas yra komunistas, o 
dar kiti grūmojo programos vedėjui 
dr. Jonui Adomavičiui už tai, kad šis 
leido varyti propagandą. Kostas Ume- 
žis, kuris yra “Naujienų” bendradar
bis, paprašytas dr. Adomavičiaus, dar 
pridėjo, jog neviskas Lietuvoje yra ge
ra.

“Naujienos” ir komunistinė “Vilnis” 
ilgą laiką reklamuoja ekskursiją į Lie
tuvą, kurią rengia Gordon kelionių 
biuras. Kaip rašoma, ši ekskursija iš 
Čikagos išvažiuos rugsėjo 8 d.; ekskur
santai Lietuvoje galės viešėti dvi sa
vaites.

ČIKAGĄ RUGPJŪČIO MĖNESIO 
VIDURYJE aplankė bene turtingiau
sia lietuvių kilmės moteris pasaulyje 
— Jieva “Bobo” Paulekiūtė - Rockefe- 
lerienė. Ji čia viešėjo su savo sūnumi 
Vintropu, kuris parvyko į Ameriką iš 
mokyklos Šveicarijoje.

Jieva Paulekiūtė, kuri pasaulinėje 
parodoje Čikagoje 1933 m. laimėjo 
“Miss Lituania” titulą, buvo kelis kar
tus ištekėjusi. Paskutinės jos vedybos 
su milijonieriumi Rockefeleriu jai ir 
sūnui atnešė 5,5 milijonų dolerių. Da
bar ji daugiausia laiką praleidžia Euro
poje, kur irgi turi nuosavybę. Ji per
nai dalyvavo Lietuvių Dienos progra
moje Niujorko pasaulinėje parodoje.

Ps.D.R.M.N.Pt
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@ PAVERGTOJE TEVIIUEJE
SVEČIAI Iš PRANCŪZIJOS
Vykdami iš Helsinkio "taikos” kon

greso į Maskvą, Vilniuje viešėjo du 
didieji komunistinės “taikos” gar
bintojai — prancūzų rašytojas Jean 
Paul Sartre ir rašytoja Simone de 
Beauvoir. Abu esą džiaugėsi lietuviš
komis tradicijomis ir Lietuvos gam
ta. “Tiesos” korespondentams J. P. 
Sartre pareiškė: “Man ypatingą įspū
dį padarė ryšys tarp tradicijų ir to, 
ko jieško nūdienis Lietuvos menas, 
pradžiugino tai, kad senos legendos, 
padavimai gyvena šiuolaikiniame 
mene, kad jis išsaugo liaudišką po
būdį. šių dienų menininkai panau
doja liaudies matyvus architektūro
je, skulptūroje, interjeruose, kurie 
yra visiškai šiuolaikiniai, džiugina 
tai, kad menininkai domisi senąja 
lietuvių medžio skulptūra. Mane 
taip pat žavėjo puiki Lietuvos gam
ta, Jūsų nuostabi Neringa, Palanga, 
naujomis statybomis pasipuošę mies
tai, o ypač Lietuvos žmonės — jų 
nuoširdumas ir vaišingumas.. .’’ To
limesniuose savo pareiškimuose lie
tuviuose jis įžiūri laisvų žmonių pa
vyzdį ir samprotauja, jog JAV lietu-, 
vių ekskursijos nebūtų atvykusios į 
pavergtą kraštą. Iš šių jo žodžių ne
sunku susidaryti išvadą, kad jam ne
teko susitikti su eiliniais lietuviais, 
kurie juk ir prancūzų kalbos nemoka. 
Svečius iš Prancūzijos lydėjo paty
rusi palyda — J. Baltušis, K. Korsa
kas, A. Pocius, T. Tilvytis, žurnalis
tai A. Laurinčiukas ir F. Strumilas.

LIETINGAS RUGPJŪTIS
Vilniaus oro biuro vyr. inžinierė 

E. Tylienė oficialiame pranešime 
nusiskundžia, kad rugpjūčio mėnuo 
gerokai primena rudenį: “Respubli
koje pirmąją rugpiūčio savaitę visur 
lijo, oras buvo gana vėsus. Gausiau
siai kritulių teko Vilniaus zonai — 
58,5 mm. Tuo tarpu pernai tiek jų 
nebuvo per visą rugpiūtį.” Savo pra
nešimą ji užbaigia: “Tiesa, vėliau 
numatomas kritulių sumažėjimas, ta
čiau tai truks neilgai — dvi-tris pa
ras. šilumos, kaip ir giedros, irgi 
šykštoka: temperatūra naktimis lau
kiama 8-13 laipsnių, dienos metu — 
18-23 laipsnių.” Iš Lietuvos gauna
muose laiškuose , taipogi nusiskun
džiama nuolatiniais lietumis. Javai 
lankuose dar tebėra nenunokę — 
rugiapjūtę teksią atidėti rugpjūčio 
galui.

g HAMILTON’*
PADĖKA

Ūž taip graliai ir netikėtai suruoštą 15 metų vedybų sukaktį, už 
brangią dovaną dėkojame ypatingai P. A. Jūraičiams už visas įdėtas 
pastangas ir P. Gudeliui už jo nepaprastai gražią gamtos vietovę, iliu
minaciją ir kitokius patogumus. Nuoširdžiai dėkojame brangiai sesu
tei Lydijai ir Stasiui švogeriui už suorganizuotą linksmą Toronto būrį. 
Nuoširdžiai dėkojame P. šereliui Tor., P. Kazlauskui, Tor., P. Liaū- 
giams, Tor., P. Bedarfams, Detr., P. Sajauskams, Buf., P. Rudgalviams, 
P. MilaŠiams, P. Urbanavičiams, P. Dirsėms, P. Toliams, P; Krivins- 
kams, P. Silinskams, P. Stabingiams, P. Jakubauskams, P. J. Jūrai
čiams, P. Pr. Kažemėkams, P. Mikuckams, P. R. Banaičiui, P. J. 
Liaugminui, P. Patamsiams, P. žioboms, P. Vainauskams, Mr, & Mrs. 
Smeijkal, P. Bakšiui,, p-lei Jūratei, P. I. May, P- Stundžiams, P. Kąraš- 
koms, P. A. Gelžiniui, P. A. Navickams, P. Tėveliams, Mr. & Mrs. 
Thomas. Jūsų visų parodyto nuoširdumo mes niekuomet neužmiršime. 
Dar kartą nuoširdus ačiū — Erna, Jonas ir dukrelė Brenda Berzins

nepritrukite

BENDRAS SUSIRINKIMAS jaunu? 
čių, jaunesniųjų ir vyresniųjų moks
leivių šaukiamas rugpjūčio 31 d., ant
radienį, 6 v.v. parapijos salėje. Šiuo 
susirinkimu Hamiltono’ ateitininkiška- 
sis jaunimas pradeda 1965-66 m. veik
lą. Kviečiami visi, norintieji priklau
syti ateitininkų organizacijai, atvykti 
į šį susirinkimą. Moksleivių ateitinin
kų sąjungai gali priklausyti visi nuo 
I skyriaus iki XIII gimnazijos klasės. 
Susirinkime bus pravesta naujų narių 
registracija, pasidalinta vasaros ato
stogų įspūdžiais, nustatytos šių metų 
veiklos gairės ir pasitarta kitais svar
biais jaunimo reikalais. Nariams da
lyvavimas būtinas, o negalintieji at
vykti į šį pirmąjį susirinkimą po va
saros atostogų praneša savo globė
jams.

Tėveliai taip pat prašomi savo vai
kučius bei vyresniuosius joaskatinti, 
kad noriai stotų į ateitininkų eiles. 
Septintasis ateitininkų kongresas, įvy
kęs š.m. liepos 3-4 d. Toronte parodė 
kokią didelę reikšmę turi ši ateitinin
kų organizacija jaunimui. Didžioji pu
sė kongreso dalyvių buvo jaunimas. 
Džiaugėsi ne tik jų vadai, bet ir visa 
lietuviškoji1 visuomenė, kad ateitinin- 
kiškasis jaunimas dar yra nepalauž
tas šio kasdieniško gyvenimo, bet 
stiprus ir pilnas pasiryžimo kovoti už 
Dievo ir Tėvynės idealą.

Visais moksleivių ateitininkų reika
lais prašome kreiptis pas globėjus: E. 
Gudinskienę tel. LI 7-1967, T. Verbic- 
kaitę tel. FU 5-9226 ir J. Pleinį tel. 
JA 7-4876. Globėjai

PERTVARKOMA GIMNAZIJŲ ŠAL4 
PA. — š. Fondo pirmininkas š.m. lie
pos 26 d. perėmė iš Vasario 16 gimna
zijai remti komisijos ižd. St. Bakšio 
susirašinėjimą, kasos knygą ir $365 
čekiu. Iš šios sumos $234 priklausė 
Vasario 16 ir $131 saleziečių gimna

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgišių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠERUS mokama 414 % divi
dendo iš pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

ra-
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DIPLOMAS ROJUI MIZARAI 

Vilniuje buvo įteiktas liaudies 
šytojo diplomas Rojui Mizarai. 
sveikino ir būtus bei nebūtus jo dar
bus gyrė E. Mieželaitis, K. Korsakas, 
V. Karvelis, J. Baltušis, dail. J. Kuz- 
minskis, A. Laurinčiukas, A. Baltrū
nas ir visa eilė kitų rašto ir meno 
žmonių, kuriems liaudies rašytojais 
sunkiau yra pasidaryti, negu Rojui 
Mizarai. Esminę mintį tiksliausiai 
išdėstė “Tiesos’ vyr. redaktorius G. 
Zimanas: “Garbingo liaudies rašyto
jo vardo suteikimas Rojui Mizarai 
— didis jo milžiniškos veiklos įverti
nimas. Pagerbdami jį, mes pagerbia
me visus pažangiuosius Amerikos 
lietuvius, kurie dirba didelį, naudin
gą darbą..Taigi, liaudies rašyto- 
jumi tapti galima ir nieko žmoniš
kesnio neparašius, jeigu darbas yra 
naudingas sovietinei kompartijai. 
Liaudies rašytojos kryptimi, atrodo, 
stengiasi sukti ir Ieva Mizarienė — 
“Minties” leidykla išleido jos atsi
minimų knygą -“Jaudinantys susitiki
mai”, kurioje autorė rašo: “... Žmo
nės pasiekė laimės žiburį ir mažus jo 
žiburėlius pasėjo po visą Tarybų 
Lietuvą,..” Už tokius sacharinine 
propaganda pasaldintus žodžius jai 
būtų galima bent jau nusipelniusios 
sovietų viešnios vardą suteikti.

VIDEOTELEFONAS 
VILNIUS — KAUNAS

įrengtaTarp Vilniaus ir Kauno 
pirmoji Lietuvoje videotelefono lini
ja — kalbantis šiuo telefonu save ir 
savo pokalbio partnerį mato dviejuo
se televizijos aparatuose. Pokalbiai 
užsakomi iš anksto, kad asmenį, su 
kuriuo norima kalbėti, nustatytu 
laiku būtų galima pakviesti į studi
ją. Videotelefono ryšiais Vilnių ža
dama sujungti su Šiauliais ir Klai
pėda. Pirmąjį videotelefoną įrengė 
televizijos centro vyr. inž. Edvardas 
Dautartas, laboratorijos viršininkas 
Lazaris Smertenka, laboratorijos vyr. 
inž. Pranas Meižys ir kt. Videotele
fono didžiausias trūkumas, be abejo
nės, yra specialios studijos abiejuo
se ryšio galuose, nes tik iš jų įmano
mi pokalbiai. Amerikos inžinieriai 
jau senokai daro bandymus principą 
pritaikyti telefono aparatams, kad 
pokalbio dalyviai viens kitą galėtų 
matyti be studijų pagalbos — savo 
namuose. V. Kst.

zijai rėmėjų būrelių surinktų aukų. 
Rugpjūčio 6 d. pinigai pasiųsti minė
toms gimnazijoms. Kasos knygoje pas
kutinis pajamų įrašas padarytas 1964 
m. birželio mėn. Nuo to laiko jokių 
įrašų nėra ir apie rėmėjų būrelių, veik
lą nieko negirdėti. Dabar, pasiuntus 
minėtus pinigus, kasa liko tuščiai To
dėl Šalpos komitetas pakartotinai pra
šo buv. rėmėjų būrelių vadovus atgai
vinti ar imtis iniciatyvos steigti nau
jus būrelius ir toliau tęsti aukų rin
kimą. Lygiai taip pat prašomi geros 
valios tautiečiai suprasti reikalo svar
bumą ir burtis į rėmėjų būrelius.

Visos mūsų mokslo institucijos rei
kalingos paramos, bet daugiausia iš 
jų Vasario 16 gimnazija. Žinome, kad 
pastatyti skolon nauji pastatai, o gi 
ir nauji mokslo metai jau čia pat.' 
Vietos spaudoje skaitėme, kad McMas
ter universitetas gauna iš dviejų vy
riausybių (fed, ir prov.) 50 mil. dole
rių paramos, šalia to, pats baigia su
rinkti aukomis iš miesto gyventojų 
dar 7 mil. dol. Svetimoje žemėje 
mums niekas neduoda jokių milijonų: 
viską turime daryti iš sunkiai uždirb
tų savo išteklių. Savo žmonėms mes 
turime aukoti ir aukotis. To iš mūsų 
reikalaują mūsų tautos praeitis ir da
bartis, jei nenorime, kad mūsų tautą 
kada nors būtų išbraukta iš pasaulio 
tautų knygos.

Malonu pranešti, kad mums pagal
bon atėjo mūsų “Talkos” bankelio 
darbuotojai — vedėjas p. Lengnikas 
ir p. Sčiuka. Tautiečiai, negalį įsijungi 
ti į rėmėjų būrelius, prašomi aukoti 
vienkartines aukas, kurios bus priima
mos ‘Talkoje” minėtų asmenų darbo 
valandomis ar parapijos patalpose 
sekmadieniais.

Būrelių organizatoriai prašomi in
formuoti Fondo pirmininką telefonu 
545-5652. š. F. informacija

Kanados miškakirčių stovykloje 1902 m. Britų Kolumbijoj. Dabar ten vaizdas yra gerokai pasikei
tęs. MacMillan, Bloedel and Powell River Ltd. bendrovė planuoja statydinti miškakirčiams nau
jus modernius namus su dviem ar trim miegamaisiais kambariais. Can. Scene

KURIASI NAUJI MIESTAI
Kanados prov. Britų Kolumbi

joj dingsta romantika su medinių 
namelių nykimu ir naujų miestų 
su naujomis savivaldybėmis atsi
radimu. Gražūs nameliai, kurie 
taip ilgai tarnavo miškų vyrams, 
nuomojusiems po $25 mėnesiui, 
dabar jau pakeičiami moderniais 
namais, kurie kainuoja $17.510.

Lūšnos, kurios buvo kritikuo
jamos Br. Kolumbijos parlamen
te, bus nugriautos, kai tik nauji 
namai bus baigti statyti prie dar
boviečių, ir miškų kirtikai į juos 
įsikraustys. McMillan, Bloedel 
and Powell River bendrovė pra
dėjo 350 namų statybą vakarinia
me krante. Dešimt modernių na
mų su trimis miegamaisiais jau 
yra pastatyti prie bendrovės Kel
sey Bay poskyrio p rife 150 mylių 
į šiaurę nuo Vankuverio, Vanku
verio saloje. Kai statyba bus baig
ta, tai ji užims 100 akerių plotą su 
230 namų. 46 namai yra užpla
nuoti prie Port Hardy, 72 namai 
— prie Port Clements, Queen 
Charlotte šėloj. (Kai Tahsis bend

si FA1TGAL1AIS
Pasirūpinkite, kad turėtumėte užtektinai 
MOLSON CANADIAN LAGER alaus sa
vaitgaliui. MOLSON CANADIAN alus yra 
šviesus, švarus ir specialiai pagamintas 
jūsų skoniui. Atsigaivinkite MOLSON 
CANADIAN - gerų draugų alumi.

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786

rovės lentpjūvės bus baigtos prie 
Gold upės, naujas miestas turės 
daugiau kaip 2.000 gyventojų).

Kai McMillan Bloedel statybos 
bus baigtos, tai namai b-vės tar
nautojams bus parduodami savi
kaina. Bendrovė duos kiekvienam 
tarnautojui po $2.000 pašalpos. 
Gyventojui namas kainuos tik $ 
15.510, su 10% įmokėjimo ir su 
ilgalaike 25 metų paskola iš 6,5 
%. Mėnesinis įmokėjimas bus $ 
113.00. Juo bus padengti ir mo
kesčiai.

Pirmoji naują savivaldybė yra 
įkurta 1965 m. birželio 16 d. Port 
Alice Vankuverio salos šiaurėje. 
Port Alice inkorporacija buvo sa
votiška, nes planai buvo žmonių 
rankose nuo pat pradžios. Planas, 
paruoštas kartu su vadovybe, gy
ventojų ir vyriausybės atstovais, 
apima penkių mylių plotą rytinėj 
daly Neroutsos įlankos. Į pietus 
yra Port Alice su didele Rayonier 
of Canada celiuliozės įmone. Dvi 
mylios į šiaurę yra Rumble paplū
dimys, kur yra užplanuotas mies

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

telis su mokyklomis, parduotuvė
mis ir poilsio centrais. Išilgai pa
plūdimio yra dvi salos, kurios yra 
skiriamos pramogų reikalams.

Kitos savivaldybės yra organi
zuojamos Port Hardy, Port Mc 
NeUl, Kelsey Bay ir Gold River iš 
dvylikos kitų, kurios bus baigtos 
dar prieš š. m. pabaigą.

Can. Scene

Ar Kanada užtektinai prisidė
jo prez. Kennedy atminimui pa
gerbti? Kanada pavadino augš- 
čiausią kalną Yukon teritorijoje 
Kennedy vardu, ir vyriausybė 
paskyrė $100.000 statomai Ken
nedy vardo bibliotekai Vašingto
ne. Kitos valstybės prie to pro
jekto yra žymiai daugiau prisi
dėjusios. Italija padovanojo pa
statui marmurą, $1,2 mil. ver
tės, Vak. Vokietija - bronzos ir 
stiklo duris, $250.000 vertės, Da
nija — baldus, $155.000 vertės. 
Toks mažas Kanados prisidėji
mas yra daug kieno kritikuoja
mas.

ONA KAUPIENĖ, gimusi Virbic- 
kaitė, buvusio “Dirvos” redaktoriaus 
K. S. Karpiaus žmona, 62 m. amžiaus, 
mirė rugpjūčio 7 d. po ilgos vėžio li
gos Lakeside Memorial ligoninėje 
Willoughby. Palaidota rugpjūčio 10 
d. Knollwood kapinėse, kur palai
doti jos tėvai ir sesuo. Velionė buvo 
gimusi Klevelande 1902 m./gruodžio 
1 d. Tai ankstesnės išeivijos šeimos 
duktė, viena iš tų lietuvaičių, kurios 
gyvai reiškėsi mūsų veikloje.

LUCI BAINES JOHNSON, JAV 
prezidento duktė, antrą savaitgalį iš 
eilės lankėsi Waukegane. Ji yra 
draugė- waukeganiečio Patrick Nu
gent 21 m. amžiaus, kurio motina yra 
lietuvė. Liucija dalyvavo Patriko bro
lio, marinų leitenanto, Jerry Nu
gent, jr. 23 m., vestuvėse. Ta proga 
jaunieji ir Lucija Johnson, kuri ne
seniai yra perėjusi į katalikų tikėji
mą, priėmė Komuniją.

KUN. ANTANO NAUJOKO veda
ma saleziečių stovykla Cedar Lake, 
Ind., truko iki rugpjūčio 21 d. Sto
vyklauti ten lietuviams visuomet pir
menybė. Lietuviškas kryžius prie įva- 

/' žiavimo, šv. statula ir mūsų Vytis 
gražiai liudijo apie lietuvių nuopel
nus ir rūpestingumą tai vietai.

“NEŽINOMAM KOVOTOJUI prieš 
komunizmą Vengrijoje, Pabaltijo 
valstybėse, Vietname ir kitur atmin
ti!” — bronzinę lentą su tokiu užra
šu Pavergtųjų Europos Tautų seimo 
pirm. Germenii įteikė Amerikos kon
greso nariams, prašydamas, kad ją 
padėtų saugotą tokioje vietoję, iš ku
rios jį vėliau galėtų būti perkelta į 
Rytų ar Vidurio Europos valstybę, 
kuri pirmoji bus išvaduota iš sovie
tinės okupacijos. Pavergtųjų Tautų 
savaitės proga JAV iš viso 17 valsti
jų gubernatorių paskelbė atsišauki
mus, reikalaujančius pavergtoms 
tautoms religinės ir politinės laisvės.

DE. MYKOLAS IR ELENA DEVE- 
NIAI, gyveną Santa Monica, Calif., 
rugsėjo mėn. pradžioj išvyksta ilgon 
ir tolimon kelionėn — aplink pasau
lį. Tai, anot p. Devenienės, būsianti 
poilsio kelionė oro ir jūrų -keliais. 
Pakilus iš Los Angeles, pirmasis su
stojimas bus Honolulu, Havajuose; 
iš ten vėl lėktuvu kelionės plane su
stojimai numatyti Hong Konge, Thai- 
lande, Indijoj, Egipte, šventojoj Že
mėj ir beveik visose laisvosios Euro
pos valstybėse.

Prancūzija
PARYŽIAUS LIET. TAUT. ŠOKIŲ 

GRUPĖ, vadovaujame A. Mončio, 
paskutiniuoju metu dalyvavo net ke
liuose tarptautinio folkloro festiva
liuose Prancūzijoj.

KUN. J. PETROŠIUS, Prancūzijos 
lietuvių katalikų misijos direktorius, 
lankė rytų Prancūzijos lietuvių ko
lonijas.

PERKŪNAS LIUTKUS, baigęs Pa
ryžiaus politinių mokslų institutą ir

SEKMADIENIS VILNIUJE
‘New York Times” dienraščio 

korespondentas Theodore Sha
bad lankėsi Vilniuje ir savo įspū
džius paskelbė liepos 27 d. lai
doj. Savo rašinį jis pavadino 
“Sekmadienis Vilniuje — nacių 
pėdsakai”. Kaip ir visi užsienie
čiai, korespondentas 'buvo leis
tas pamatyti tiktai tas vietas, ku
rios tinka sovietinei propagandai. 
Vietiniai komunistų pareigūnai; 
nukreipdami lankytojus į vokie
čių okupacijos paliktus pėdsakus’ 
mano tuo užtušuosią komunistų 
žiaurumų ženklus. “NYT” kores
pondentas pirmiausia aprašo Pir
čiupį, G. Jokubonio sukurtą pa
minklą, lentą su žuvusių pavar
dėmis ir muzėjų, įrengtą vietinė
je mokykloje. Pirčiupyje esą 
1944 m. birželio mėn. vokiečiai 
sunaikino 119 gyventojų. Ties ta 
vieta, kuri yra netoli Rūdninkų 
girios, karo metu veikę sovieti- 
tiniai partizanai. Jie toje girioje 
turėję savo štabą, kuriam vado
vavęs žydas G. Zimanas, dabarti
nis komunistų partijos dienraš
čio “Tiesa” redaktorius. Vilniaus 
un-to studentai, vadovaujami vie
no profesoriaus, Rūdninkų gi- 

_ rioje įrengę keletą dirbtinių bun
kerių turistams parodyti, kaip so
vietiniai partizanai kovoję prieš 
vokiečių armiją 1942 -1944 m.

GALAS 
KOLCHOZAMS?

Nepaslaptis, kad sovietai turi 
amžinas žemės ūkio problemas. 
Kaip iš jų išeiti? Visiem aišku, 
kad kol nebus privačios nuosavy
bės, tol tos problemos neišsi
spręs. Visus nustebino atviras 
straipsnis, kuris buvo išspausdin
tas pirmame “Komsomolskaja 
Pravda” puslapyje. Tame straips
nyje sakoma, kad žemė turi būti 
grąžinta ūkininkam, nes šiuo me
tu niekas nejaučia atsakomybės, 
ir todėl laukai apleisti. Nepasisa
koma dar už visišką nuosavybę, 
tačiau siūloma, kad būtų sudary
tos mažos 4-6 žmonių grupės, ku
rios rūpintųsi tam tikru žemės 
plotu. Ta maža grupė turėtų būti 
visiškai nepriklausoma nuo vals
tybės. Panašūs straipsniai stebina 
vakariečius, nes anksčiau apie to
kį atvirumą nė galvoti nebuvo ga
lima.

teisių fakultetą, išvyko į Alžyrą dirb
ti administracinėje srityje.

PROF. A. GREIMAS ir ponia da
bartiniu metu lankosi JAV ir Kana
doje.

Vokietija
PETRAS RUKŠYS, buvęs 2040 

LB lietuvių kuopos narys, po trum
pos ligos mirė liepos 25 d. Darm- 
stadte. Velionis buvo gimęs 1903 m. 
Antkupčiuose, netoli Palangos. Kuo
poje tarnavo nuo 1950 m. rugpjūčio 
mėn. Palaidotas liepos 28 d. Wald- 
friedhof kapinėse Darmstadte.

KUN. PETRAS GIRČIUS iš Osna- 
bruecko laivu išvyko į JAV — Čika
gon. Jis kilęs iš Švėkšnos parapijos, 
kunigu įšventintas 1949 m. Romoje; 
buvęs Šv. Kazimiero kolegijos ank- 
lėtinis. Dabar jis yra Osnabruecko 
apylinkės lietuvių klebonas. Kun. 
P. Girčius aprūpina dvasinius reika
lus apie 400 lietuvių, reguliariai lai
kydamas pamaldas penkiose vietose. 
Jo rajone veikia dvi lietuviškos var
go mokyklos, kurias kun. Girčius 
taip pat aptarnauja. Į Vokietiją kun. 
P. Girčius grįš rugsėjo 1 d. per 
Montreal} kaip laivo “Arcadia” ka
pelionas.

VOKIETIJOJ YRA APIE 20 lietu
vių kunigų. Dalis jų dirba grynai lie
tuvių sielovadoje, o keletas serga.

Argentina
LIETUVIŲ SENELIŲ NAMAI — 

Liepos 18 d. p. Gražulevičių namuo
se Adrogue įvyko kukli šventė su 
vaišėmis, kurios metu buvo įteikti 
raktai įsigyto senelių namo. Besi
baigiant vaišėms, kun. J. Margis 
trumpais žodžiais nusakė šventės 
prasmę ir pakvietė kalbėti draugijų 
ir spaudos atstovus, kurie visi užgy- 
rė šį reikšmingą ir svarbų lietu
viams Argentinoje darbą — namų 
seneliams įsigijimą. Visi kalbėjusie
ji buvo vieningos nuomonės, kad na
mų globą pasiimtų Tėvai marijonai, 
šeimininkams ir buvo perduoti rak
tai bei sugiedota “Ilgiausių metų”.

Britanija <
“DARBININKO BALSO” nr. 3 ra

šo apie vieno pažangaus lietuvio 
“meškišką patarnavimą” sovietams. 
Esą, tarptautinėms sklandymo varžy
boms gegužės mėnesį į Angliją buvo 
atvykę Sovietų sklandytojai, kartu 
atsiveždami lietuvį čempijoną pilotą 
Juozą Jaruševičių, kuris turėjęs daug 
šansų laimėti rusams pirmąją vietą. 
Tačiau tai neišdegė. Visą reikalą su
gadinęs “pažangus” lietuvis, norėjęs 
pasimatyti su pasižymėjusiu sklan
dytoju. Jis jam pasiuntė lietuviškai 
parašytą telegramą. Sužinojęs apie 
telegramą, rusų politrukas griežtai 
uždraudė Jaruševičiui pakilti į orą, 
O kiti sovietų grupės sklandytojai 
buvę nepatyrę varžyboms laimėti.

Paruošė Pr. AL

laikotarpyje.
“NYT” korespondentui taip 

pat buvo parodyti Trakai — se
noji Lietuvos sostinė, kuri vėliau 
buvusi perkelta Vilniun. Trakų 
pilis esanti atstatyta, nepaisant 
N. Chruščiovo nepasitenkinimo. 
Pastarasis norėjęs panaudoti tas 
lėšas kitiem reikalam, bet lietu
viams esą buvo svarbiau atnau
jinti istorinę pilį, kuri buvusi 
reikšminga kovose su kryžiuo
čiais 14 š. Dabar Trakai esanti 
viena gražiausių vietovių. Ją gau
siai lanko žmonės: rengia išvy
kas bei pramogas, kurių metu 
girdėti akordeonų garsai ir krykš
taujančių vaikų balsai.

Gaila, kad korespondentas ne
galėjo pamatyti ir kitos medalio 
pusės — sovietinio gyvenimo tik
rovės, kuri jam liko neprieina
ma ir žinoma tik kenčiantiems 
lietuviams.

Kad taip yra, matyti iš kitų 
T. Shabad straipsnių apie oku
puotą Lietuvą tame pačiame 
“NYT”. Juose jis perduoda so
vietinę propagandą ir parodo sa
vo nesusigaudymą visiems žino
muose istoriniuose faktuose. Rim
tam dienraščiui nedera naudotis 
tokiomis tendencingomis žinio
mis ir tuo klaidinta amerikiečių 
visuomenę.

LONDON, ONT.
CHORO REPETICIJOS pradedamos 

rugsėjo 1 d., trečiadienį 8 v. v. Senie
ji choristai prašomi pradėti darbą, o 
taip pat kviečiami į chorą įsijungti ir 
nauji. Mūsų klebonas chorui skiria la
bai rimtą dėmesį ir nori, kad antram 
sezonui būtų paruoštas vėl naujas ir 
rimtas repertuaras. Praeito sekmadie
nio biuletenyje štai ką jis rašo: “Vie
nas didžiųjų veiksnių, kurs kelia religi
nę nuotaiką, tai mūsų choras. Reikia 
pasididžiuoti, jog praeito sezono choro 
veikla, kad ir nelengva, bet sėkminga. 
Dėka energingo chorvedžio ir Choristų 
pasiaukojimo, ne tik mes, bet ir sve
timieji pasidžiaugė darniu sąskambiu. 
Dabartinė Bažnyčios dvasia rekalauja 
artmesnio liturginio kontakto. Choras 
gi ir yra tas kontaktinis veiksnys, jun
giąs visus dalyvius su mistine Kristaus 
auka. Taigi, padidinkime mūsų chorą! 
Tai išeis į naudą parapijai ir bus pa
tiems maloniau klausyti galingesnį 
giesmės vienetą. D. E.
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BALADĖ APIE ŽMOGŲ, 
SLAPČIA IŠ TOLIMŲJŲ ŠALIŲ 
Į GIMTĄJĄ ŽEMĘ SUGRĮŽUSĮ
Nakčia jis perėjo spygliuotas užtvaras ir vielas, 
Tartum katė laukinė slinko šnarančia augšta žole, 
Ir pro sargybinius budrius praėjęs,
Vėl žengė dvelkiančia pavasarine žeme 
Į gimtą miestą, mieganti prie upės, 
Kurį apleido jis vaikystėje šviesioj, 
Kur dienos jo lyg baltos jievos supės 
Saulėtųjų pavasarių tyloj skaidrioj.
O kiek daug metų jis tremty praleido, 
Klajodamas lyg pasmerktasis, svetimais kraštais, 
Kiek daug akyse jo saulėlydžių beprasmių nusileido, 
Vaikiojantis, kaip elgetai, tuščiais keliais.
Bet štai dabar sugrįžta jis į gimtą miestą,
Praėjęs užtvaras spygliuotas ir sargybinius budrius. 
Jo kojos vėl gimtinį lieptą liečia,
Kuriuo bėgiojo, būdamas vaiku.
Bet jam širdyje neramu, nes jis čia neteisėtai grįžo 
Iš tolimų šalių be paso ir slapčia, — 
Ir nors praėjo pasienio sargybas,
Bet jo kelionė Ūko nebaigta... .
Yra vėsi pavasario naktis. Nuo upės gluosniai 
Padvelkia jo veidan drėgnu kvapu.
Ilgoj kelionėje prilipusias prie veido dulkes nusišluostęs, 
Tolyn jis eina paupiu žaliu.
Čia pat gimtasis tiltas, vedantis į miestą, 
Ir jau pažįstami pakrantėje žilvičiai rymo šalia jo.
I jų žalias viršūnes aukso žvaigždės šviečia, 
Ir plauna kojas jiems prabėgantis vanduo.
Tik jau nebeseka šalia jam pasakų malūnas senas. 
Ir nebesklinda paupiu romantiška daina...
Ilgai nakty jis mąsto, į medinį tiltą atsirėmęs, 
Sugrįžęs čia iš tolimų šalių slapčia.
Gegužės mėnesio naktis. Į veidą jo mėnulis žiūri, 
Išblyškęs virš pakrantėj medžių stovinčių ramių. 
Ištįsę jų šešėliai patiltėje guli.
Ir plaukia atminimai metų tolimų:
Jis mato vėl save vaikystės dienose bėgiojant 
Gimtinio miesto paupiu žaliu. 
Ir jaučia, kaip gimti laukai alsuoja 
Pražydusių pavasario žiedų kvapu.
O iš atogrąžų šalių sugrįžę medžiuos paukščiai gieda, 
Ir skardi paupy dainų garsai.
Tai vėl per spindinčius melsvom žibuoklėm krūmus bėga, 
Išklydęs iš gimtinio miesto su draugais.
O vakare pro tylias kapines jis grįžta
Į namą mėlyną pasenusiojo žydo.
Pro langą atvirą nuo upės jievų kvapas sklįsta.... 
Ir skaito jis ilgai upūvksia?šVTesos radybas. 
Dabar jis stovi vienišas nakty, į tiltą atsirėmęs, 
Sugrįžęs po daug metų iš svečių šalių;
Tamsius miškus ir nepažįstamus kraštus apėjęs, 
Palikęs vienišas, pasenęs, be draugų.
V ra tyli naktis. Aplinkui miega miestas.
Ir jam pažįstama koplyčia ten toliau bestovi prie klevų. 
Pakilęs eina grindiniu tyliu, žvaigždžių nušviestu, 
į namą numylėtą prie Krantų Žalių.
Vėl regi jis gimtinio miesto aikštę, akmenimis grįstą; 
Nakty ji šviečia lyg dėmė tamst
Aplink šiauriais langais namai sapnuoja tylūs ir išblyškę, 
Ir miega patvoriuos žolė skurdi.
Dar tebestovi aikštėje stulpai, nublukę ir pajuodę. 
Aplink nė garso. Gatvė be šviesų.
Praeina jis tyliai pro išmuštą stiklais bežadę sinagogą, 
Ir pamažu artėja prie gimtų namų.
Prie žalio Kranto gatvės dunkso tylinti koplyčia, 
Paskendus tarp gimtinių medžių ir klevų, 
Gegužės vakarais, šviesioj vaikystėj, 
Jo širdį gundžiusi tyru džiaugsmu.
Dabar jis žiūri į šventorių tylų, vienišas, išblyškęs, 
Sugrįžęs čia iš tolimų šalių slapčia,
Ir liūdnas, žodžio neprataręs,
Žemyn iš lėto eina Kranto žaliojo gatve,
Į gimtą namą mėlynom langinėm, 
Kur liko jo sesuo su motina kartu, 
Kurio palangėj penkios vyšnios rymo, 
Ir miega jievos apdaru baltu.
Dar vis naktis. Ir jis ilgai čia stovi 
Prie namo mėlyno, sugrįžęs iš toli.

LIETUVIŲ GIMNAZIJA GAUSĖJA
Šiomis dienomis iš Šv. Antano! 

gimnazijos rektoriaus teko patir-1 
ti džiugią žinią, kad ateinančiais' 
mokslo metais numatoma turėti 
mokinių beveik dvigubai dau
giau, kaip praeitais metais. Taigi, | 
daroma pažanga visose srityse: 
statomi modernūs pastatai, įgyja
mos naujos mokslo ir sporto prie
monės, stiprinamas mokytojų 
kadras ir pagaliau — pats svar
biausias dalykas — pradedama 
susilaukti vis didesnio ir užtar
nautų dėmesio iš tėvų ir aplamai 
lietuviškosios visuomenės pusės, 
ši mokykla yra išlaikoma lietuvių 
Tėvų pranciškonų. Adresas: Very

SLAVŲ STUDIJŲ DIENOS
Š.m. birželio 9-12 d.d. Banff 

mieste, Albertos provincijoj, įvy-, 
ko pirmosios Kanados slavų stu
dijų dienos. Jų darbai paskelbti 
tiktai dabar. Studijų dienose da
lyvavo apie 100 asmenų. Buvo 
skaityta 18 paskaitų apie Kana
dos slavų problemas.

Mintis organizuoti slavų studi
jų dienas kilo Albertos universi
tete, kur ir buvo sudarytas orga
nizacinis komitetas iš slavistikos 
dėstytojų. Sunkiausia problema 
buvo finansai. Organizacinis ko
mitetas kreipėsi į vyriausybę ir 
privačias bendroves. Parama at

sėjo iš Albertos prov. vyriausybės, 
iš pilietybės ir imigracijos minis
terijos Otavoje, iš Albertos un-to 
Edmontone ir Stepono B. Roman,

Tyliam kieme nakty užmigę vaismedžiai alsuoja,
Ir nerimu vis virpa jo širdis...
Ilga tyla. Iš tolimo dangaus žvaigždė nukrenta.
Jau baigiasi naktis.
Staiga paspaudžia nesibelsdamąs jis metalinę rankeną — 
Ir atveria duris.
Prieš jo akis — koridorius apipelėjusiais kilimais,
Ir palubėje lempos be šviesų.
Apakęs žengia į saloną seną
Ir dairos neramus.
Salonas tuščias. Tik šešėliai tamsūs
Ištįsę miega ant grindų.
Tyliam kampe pasenusius baldus naktyje kandys kremta, 
Ir knygos dulkinos temiega ant lentynų apleistų.
Kėdžių aksomas žalias, nusitrynęs ir suplyšęs.
Namuose mirtina tyla.
Tiktai palangėj likę penkios vyšnios
Dar vis sapnuoja, tiesdamos naktin rankas baltas.
Ilgai jis vaikšto kambariais tuščiais, tartum fantomas, 
Parėjęs čia iš tolimų šalių slapčia,
Ir grįžta liūdnas į saloną
Prie seno stalo, miegančio kampe.
Ant jojo guli atversta blyškioj šviesoje'knyga.
Jis sėdasi ir ima ją skaityti.
— čia tau, (jei tu kada iš tolimų Šalių sugrįši), ' 
šie žodžiai skiriami.
Nežinoma ranka čia juos parašė, 
Kai tu klajojai tolimais kraštais, 
Gimtinio miesto ir tėvų netekęs, 
Su gęstančiais akyse spinduliais.
Čia siautė maras. Tavo tėvas mirė...
Ir motina giliai jau guli po žeme.
O tavo mylima sesuo, netekus vyro,
Kažkur išėjo vieniša nakty slapčia...
Pro langą matos švintantis dangus.
Jau aušta rytas.
Ant knygos ima krist pirmieji spinduliai,
O jis čia tylus ir išblyškęs,
Sugrįžęs iš toli, užmiega neramiai...

Liverpulis, 1964 metai, Anglija 

Rev. dr. L. Andriekus, OFM, Rec
tor, St. Anthony’s High School, 
Kennebbnkport, Maine, U.S.A. Ji 
yra vienintelė lietuviška berniu
kų gimnazija šiame kontinente: 
mokytojai yra lietuviai ir mokytis 
joje gali tik lietuviai. Rektoriaus 
pareigose dabar yra Tėvas dr. L. 
Andriekus, OFM. Jis yra ir lietu
vių zpracįškonų provincijolas, o 
gimnazijos kūrėjas — Tėvas J. 
Gailiušis, OFM, dabar švenčiąs 
sidabrinį kunigystės jubilėjų.

Linkėtina, kad ši svarbi lietu
vybės išlaikymo tvirtovė ir toliau 
tokiu pat spartumu žengtų Į prie
kį sumanioje Tėvo L. Andriekaus 
vadovybėje. F.

Denison Mines Ltd. b-vės pirmi
ninko.

Studijų dienose buvo atstovau
jamos šios tautinės grupės: uk
rainiečiai, lenkai, rusai, serbai, 
slovakai. Paskaitininkai nagrinė
jo jų imigraciją Kanadon ir jų 
įsijungimą krašto gyvenimam

Sekančios studijų dienos nu
matytos 1967 m. Otavoje arba 
Montrealyje. Tam sudarytas ko
mitetas: pirm. B. R. Bociurkiw, 
vicepirmininkai Y. Slavutych ir 
J. Wojciekowski, ižd. V. O. Buy- 
niak, nariai C. Bida, L. Kos-Rab- 
cewiz-Zubkowski ir J. Strong.

Banff studijų dienų darbams 
išleisti sudaryta komisija: Yar 
Slavutych, R. C. Elwood, V. J. 
Kaye ir J. M. Kirschbaum.

St. Motuzo, gyv. V. Vokietijoje, 
drožinys, vaizduojąs pavergtą 
Lietuvą. Jį autorius ir šiaurės 
Vokietijos lietuviai padovanojo 
vysk. Pr. Braziui Vasario 16 
gimnazijos šventinimo proga

Atsiųsta paminėti
Bronius Kviklys, MŪSŲ LIETUVA. 

Krašto vietovių istoriniai, geografi
niai, etnografiniai bruožai. Il-ras to
mas, 1965, 750 psl. Leidėjas Juozas 
Kapočius, 361 Broadway, So. Boston, 
Mass., 02127, USA. Kaina prenume
ratoriams $10.

The Canadian Composer, nr. 1, May, 
1965. Published by Creative Arts Com
pany for Composers, Authors and 
Publishers Association of Canada Ltd. 
Head Office: 1263 Bay st., Toronto 5, 
Ont. President: Sir Ernest MacMillan. 
Editorial offices, “The Canadian Com
poser” Suite 608, 159 Bay St., Toron
to 1, Ont.

Mitteilungen aus dem baltischen Le- 
ben. Nr. 2, Juni 1965. Trimėnesinis 
leidinys. Leidėjas — Baltų Draugija 
Vokietijoj. Adr. Adam Gruenbaum, 
Muenchen 15, Lessingstr. 5.

Edzard Schaper, DIE BALTISCHEN 
LAENDER IM GEISTIGEN SPEK- 
TRUM EUROPAS. Paskaita, skaityta 
baltų kutūros dienose, Zueriche 1964 
m. gegužės mėn. Išleido Baltų Drau
gija Vokietijoj, 15 psl.

Į Laisvę. 25 laisvės kovos metai. 
Birželis, nr. 37-38 (74-75). Leidėjai — 

/Lietuvių Fronto Bičiuliai. Redaktoriai 
— dr. Ant. Klimas, K. Kudžma, dr. 
Ant. Musteikis.

XI-oji Kanados Lietuvių Diena St. 
Catharines, Ont. 4-5 rugsėjo 1965, 16 
psl. Viršelis J. Kalmatavičiaus. Spau
dė “Rūta” Hamiltone, Ont.

Moteris. 1965, liepa — rugpjūtis. 
Leidžia K. L. K. Moterų Dr-ja. Reda
guoja redakcinė komisija. Prenumera
ta metams $4, atskiras numeris 75 et. 
Adresas: 57 Slyvan Avė, Toronto 4, 
Ont., Canada.

H KULTŪRINE VEIKIOJE
LIETUVIŲ FILATELISTŲ DR-JA 

“LIETUVA” Čikagoje išleido specia
lius vokus (did. ir mažesnio forma
to), primenančius pasauliui, kad So
vietų Rusija prieš 25 metus okupa
vo Lietuvą ir kt. Pabaltijo kraštus ir 
iki šiol laiko juos pavergusi. Ši Dr-ja 
neseniai yra išleidusi ir kitomis pro
gomis parengtų vokų, pvz. Vilniaus 
grįžimui, K. Donelaičio, Dariaus-Gi
rėno sukaktims ir kt. Be to, Dr-ja 
“Lietuva” yra išleidusi įvairių ženk
lų. Adr.: A. Beleška, 6921 S. Clare
mont, Chicago, 111., 60636, USA.

DAIL. BIRUTĖ VILKUT AITYTĖ - 
GEDVILIENĖ ruošiasi savo darbų pa
rodai, kuri numatoma šių metų spalio 
2 ir 3 d.d. Apreiškimo parapijos salė
je Niujorke. Pr. AI;

KETURI LIETUVIAI DAILININ
KAI Australijoje laimėjo premijas 
konkursinėje pritaikomojo meno pa
rodoje, kurioje iš kelių šimtų darbų 
buvo atrinkta vienuolika. Tie darbai 
bus panaudoti tekstilės gamybai. Pre
mijos oficialiai yra vadinamos “Aus
tralian Fashion Fabric Design Award”. 
Pirmoji premija 750 sv. ($1.825) ver
tintojų komisijos buvo paskirta dail. 
Leonui Urbonui, gimusiam 1925 m. 
Dusetose. Kitos mažesnės premijos — 
po 75 šv. ir sidabrinį medalį — teko 
dail. V. Ratui ir dail. E. Kubbos; bron
zinis medalis ir 75 sv. paskirta dail. H. 
Šalkauskui. '

“VAKARAS SU MARIUM KATI
LIŠKIU” rengiamas Čikagoje spalio 
9 d. baleto teatro patalpose. Paskai
tą apie autoriaus kūrybą skaitys dr. 
R. Šilbajoris. Rengia Šviesa-Santara.

DRAMOS SPEKTAKLIAI rengiami 
Čikagoje spalio mėn. pabaigoje; bus 
-vaidinami šie kūriniai: Jean Cocteau 
“žmogiškasis balsas”, Samuel Beckett 
“Krappo paskutinis įnašas” ir Eugen 
Ionesco “Kėdės”. Vadovaujamąsias 
roles,/vaidins Nijolė Martinaitytė ir 
Jonas Kelečius. Spektaklius globoja 
Šviesa-Santara.

ARGENTINOS LIETUVIŲ ŠV. CE
CILIJOS CHORAS rugsėjo 18 d. Avel- 
lanedoje mini savo 35 metų veiklos 
sukaktį. Ta proga jis rengia koncertą, 
kuriame dalyvaus ir kiti meniniai vie
netai: Urugvajaus lietuvių katalikų 
choras su pianiste Terese Drobniaus- 
kaite, Sao Paulo lietuvių jaunimo ar
tistai, Argentinos lietuvių tautinių šo
kių ansamblis “Rambynas” ir Lietuvių 
Centro orkestras. Iškilmingos pamal
dos, paminklinės lentos atidengimas, 
vainiko padėjimas 'ir mirusių prisimi
nimas įvyks rugsėjo 19 d., sekmadienį.

“MŪSŲ LIETUVA" II TOMAS, pa
ruoštas Br. Kviklio, jau išėjo iš spau
dos. Veikalas turi 750 psl. Juose rū
pestingai sudėta medžiaga apie įvai
rias Lietuvos vietoves. Nepraleistos 
net ir mažos vietovės. Be tą, veikalas 
gausiai iliustruotas. Išleido lietuvių 
Enciklopedijos leidykla Bostone. Nu
matoma išleisti šio veikalo dar du to
mai.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 33.- 
sis tomas jau išėjo iš spaudos. Jis pra
sideda žodžiu Valeikienė ir baigiasi 
Vienne. Tomą redagavo Pr. Čepėnas. 
Taigi, artėjama prie enciklopedijos pa
baigos. Dar numatomas ir papildymų 
tomas, kuriam medžiaga jau renkama.

“MUSIC LEADER”, amerikiečių 
muzikinis žurnalas, leidžiamas Čika
goj, š.m. birželio ir liepos mėn. nume

riuose rašo apie Tėvą Br. Markaitį, 
SJ, kaip kompozitorių. Ant birželio 
mėn. nr. viršelio' t— didelė jo nuo
trauka, paruošta A. Kezio, SJ. Infor
maciniuose puslapiuose rašoma, kad 
Br. Markaitis yra Amerikos lietuvis, 
gavęs muzikinį išsilavinimą Britanijoj 
ir JAV. Suminimi jo stambesnieji kū
riniai, kaip religinė kantata “Night 
of Sorrow”, kuri buvo atlikta Čikago
je 1958 m. simfoninio orkestro ir cho
rų; sonatos smuikui ir pianinui, ba
ladės, kūriniai kvartetui, pianino kon
certai, bendruomenines Mišios, kalė
dinės giesmės. Per pastaruosius 15 
metų autorius laimėjęs keletą premi
jų. Bendrovei Viking Press, Inc. Bn 
Markaitis esąs pažadėjęs sukurti mu
ziką J. W. Johnsono poemai “The Cre
ation” iš “God’s Trombones”. Atski
rai paminėta kantata “Vilniaus var
pai”, kuri angliškai vadinama “The 
Bells of Hope”: “Kantatoje gausu me
lodingų temų; mažiau dabartinės di
sonansinės muzikos. Tai platus kūri
nys, pasižymįs idėjiniu tęstinumu ir 
patyrimu. Dainininkai buvo gerai pa
ruošti ir trys solistai puikiai sulydino 
kūrinio dalis į visumą.”

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
TARPTAUTINĖJE KNYGŲ PARO

DOJE Leipcige aukso medalį .laimėjo 
dail. A. Steponavičiaus iliustruota K. 
Kubilinsko “Varlė karalienė”, sidab
ro medalį — A. Kučo iliustruota že
maitės “Marti”, bronzos medalį — ru
siškoji E. Mieželaičio “žmogaus” lai
da, kurią yra iliustravęs S. Krasaus
kas. Vertintojų komisija nemaža dėme
sio yra parodžiusi S. Valiuvienės 
iliustracijoms A Vienuolio “Užkeik
tuosiuose vienuoliuose”, tačiau kny
gos nepremijavo dėl jos blogo įrišimo. 
Architektas Albinas Purys, prižiūrėjęs 
sovietinio skyriaus sutvarkymą parodo
je, nusiskundžia, kad dėl nevykusio 
iliustracijų atspaudimo nebuvo galima 
išstatyti A Liobytės paruoštų pasakų 
rinkinio “Nė velnio nebijau”, kuriam 
iliustracijas buvo sukūręs R. Gibavi- 
čius. Dailininkų tarpe jaučiamas pasi
piktinimas, kad jų darbų laimėjimams 
kelią užkerta blogai atliktas spaudos 
darbas.

LIETUVIŲ IR LATVIŲ TAUTOSA
KININKAI kasmet rengia bendras 
ekspedicijas tautosakai rinkti Lietu
vos ir Latvijos pasienyje. Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto tautosa
kininkų grupė šią vasarą dirbo Joniš
kio, Pakruojo, Pasvalio rajonų šiauri
nėse srityse ir Bauskės rajono Lybie- 
šių ir Viteikių apylinkėse. Surinkta 
virš 1.800 tautosakos vienetų, kurių 
tarpe yrą 1.100 dainų, 40 pasakojamo
sios ir 250 smulkiosios tautosakos įra
šų. Užregistruota ir aprašyta apie 60 
įvairių apeigų, papročių, liaudies me
dicinos pavyzdžių. Bendrų ekspedici
jų tikslas yra nušviesti abiejų gimi
ningų tautų tautosakinius ryšius. Su
rinktą medžiagą planuojama panaudo
ti moksliniuose darbuose.

PARODA “KAUNAS IR KNYGA” 
atidaryta Kauno viešojoje biblioteko
je. Seniausių eksponatų tarpe yra Vi- 
juko-Kojalavičiaus lotyniškas “Lietu
vos istorijos” 1650 m. leidinys, K. Sir
vydo “Trikalbis žodynas” — lotynų, 
lenkų ir lietuvių k. Bibliotekos fondai 
turi virš milijono egzempliorių knygų 
ir kitų leidinių. V. Kst.

Keturi dabartinės Lietuvos poetai
JONAS VĖLAI K I S

Nežiūrint sovietinės okupacijos varžtų, bru
kamos komunistinės propagandos, lietuviai ra
šytojai okupuotoje Lietuvoje nenuleidžia ran
kų — kuria, kiek sąlygos leidžia. Vieniems pa
vyksta daugiau pakilti virš propagandos, ki
tiems mažiau. Čia mūsų bendradarbis J. Vėlai- 
kis pateikia analizę keturių dabartinių okupuo
tos Lietuvos poetų, kurie vertintini ne vien 
propagandiniu mastu. Red.

Nuo paskutinio karo pabaigos iki maž
daug 1955 m. poezija, o ypač lynka, Lietuvo
je beveik neegzistavo. Viena, didžiuma pajė
gesnių poetų pasitraukė į užsienį, o iŠ Ūkusių
jų dalis buvo ištremti (Miškinis, inčiūra), kiti 
netrukus mirė (Nėris, Gira), treti dėl senyvo 

amžiaus (Putinas) arba dėl riboto talento ar 
nesubrendimo (Tilvytis, Matusevičius; Mieže
laitis) mažai ką vertingo tesukūrė. Antra, po 
karo įvedus literatūroje taip vadinamąją be- 
konfliktinę teoriją, buvo draudžiama reikšti 
ir nagrinėti paprasčiausius jausmus bei emo
cijas. Tuolaikinėje poezijoje vyravo'’deklara
tyviai publicistinis tonas ir prozaiškas faktų 
bei abstrakčių sąvokų surašinėjimas eiliuota 
kalba.

Paskutiniame 8—9 metų laikotarpyje pa
sirodė visa eilė naujų poetų, kurių dauguma 
jau ir su pirmaisiais bandymais stengėsi ra
šyti pasikliaudami savu jausmu ir savomis 
mintimis. Palaipsniui jie nutolo nuo laikraš
tinių šūkių ir politinių tezių eiliavimo, šab
loniškų karo ir sovietinio heroizmo tematikos 
bei dienos aktualijų. Įsivyravo nuoširdesnis 
ir betarpiškas jausmo bei emocijų išreiški
mas, gilesnis susimąstymas bei autoanalizė. 
Ypatingai iš naujųjų poetų tarpo išsiskiria 
pasaulėjauta ir poetiniu žodžiu keturi poetai: 
Vytautas Karalius, Alfonsas Maldonis, Justi
nas Marcinkevičius ir Judita Vaičiūnaitė

VYTAUTAS KARALIUS
Po retkartinių pasirodymų periodikoje, 

Karalius debiutavo 1961 m. su poezijos rin
kinėliu “Šviesa ir akys”, o 1964 m. pasirodė 
rinkinys “Ugnies estafetė”. Pirmame rinki
nyje jis išsiskiria savitumu: taupi poetinė iš
raiška, santūrus tonas ir gilus apmąstymas 
gyvenimo, glaudžiai siejamo su ugnies, švie-, 
sos, vandens, saulės, vėjų sąvokomis. Tačiau 
daug prozaiško arba net abstraktaus dėsty
mo; tematika daugiau suvokta protu negu iš
gyventa jausmu ir emocija.''Rinkinyje ’’Ug
nies estafetė” eilėraščių motyvai mažai paki
tę ir vyrauja jam būdingas jausmus saistąs 
mąstymas, čia jis jau daugiau atsiribojęs 
nuo prozaiško balasto; gili mintis daugiau su- 
individualinama ir išreiškiama metaforomis 
bei užuominomis.

Vienas būdingesnių Karaliaus poezijos 
motyvų yra kalbėjimas apie save: savęs teigi

mas arba savotiškas jieškojimas, lyginant sa
ve, dažniausiai metaforinėje plotmėje; su 
įvairiais daiktais ir reiškiniais. Pvz. eilėraš
tyje “Aš — kelias” jis lygina savo dienas su 
akmenimis, klojamais į tiesiamą kelią — gy
venimą, apie kurio paskirtį, pobūdį bei nau
dingumą jis nieko nežinąs. Eilėraštyje ’’Visi 
paveikslai nebaigti” teigia, kad jo gyvenimas 
tesąs tuščios sienos ir jo darbai — tuščia dai
lininko drobė:

Tuščios mano sienos, 
neturiu ką pakabinti: 

' Vien tik drobė ir tik rėmai.

ir mane kakina rėmų tuštuma.
Ir kita diena, netapusi paveikslu, 
nuplazdena eskizu.
Vėl lieku tik aš ir tik tuščioj! siena, 
ir paveikslai busimieji /<-
už tuščių dienų kančios (22 psl.).

Karaliaus suvokiamoji gyvenimo tuštuma 
nėra, kaip pvz. egzistencialistų, beviltiškas 
nebūties' išgyvenimas. Tikrumoje tai jauno 
žmogaus gailestis, kad jis nepajėgią dar su
kurti vertinga ir savito; užtektinai turįs jau
natviškos energijos ir kūrybinės ugnies, bet, 
deja, viskas glūdi giliai jo viduje. Ypatingai 
tą pabrėžia eilėraštyje “Juodasis rojalis”, kur 
savo džiaugsmą, jaunatvišką veržtą, gaivalin
gas emocijas bei dvasinį nerimą sugestijuoja 
per vėjo, miško, saulės ir jūros įvaizdžius:

Aš saulę uždaręs 
po juodu dangčiu 
ir vėją uždaręs, ir mišką uždaręs, 
ir jūrą uždaręs 
po juodu dangčiu. 
Aš juodas rojalis 
kvatoju, 
kai saulė pažyra gaidom.

Aš juodas rojalis
svajoju 
vėjingom lengvom valandom. 
Aš juodas rojalis 
gaudžių, 
kai miškas praeina stygom. 
Aš juodas rojalis 
siaučiu, *
kai jūra Įsiunta bangom

po juodu dangčiu.
Aš juodas rojalis

-su baltu šypsniu <30 psl.).

Būdinga, kad jis stoiškai pergyvena liūde
sį ir skausmą, priimdamas juos kaip teigiamą 
būtinybę, formuojančią jo asmenybę. Eilė
raštyje “Mano skulptorius —- mano liūdesys” 
jis su nekantrumu laukia, kada liūdesys baigs 
nuo būsimos statulos — jo asmenybės: “O 
skaldęs jo džiaugsmą, kaip akmens gabalus, 
kalki greičiau!/ Aš noriu pajusti savąjį vei
dą”.

Kartais Karalius imasi bendresnių temų, 
kaip pvz. pabrėždamas individo teisę gyventi 
savaip ir laisvai, nežiūrint to, kad kaikam 
toks gyvenimas atrodytų betikslis ir nenau
dingas. Pvz. eilėraštyje “Laukinė obelis” 
miško, obels, vėjo ir pavasario įvaizdžiai kal
ba apie teisę būti laukine obelimi, bet tolima 
užuomina taip pat primena sovietų pastangą 
žmogų perauklėti į miniažmogį ir naudingą 
partijai:

Aš žydžiu be sodo —
aš skonį kaupiu nesiklausus. 
Gal vaisiai laukiniai nesaldus, 
gal vaisiai laukiniai 
dantims nemalonūs, 
bet vėjas vaisingas negali 
aplenkti laukinės obels, 
atimti pavasario teisę.

Ištiesus gumbuotas rankas, 
pavasario vėjo geidžiu. 
Ateiki, lauktasis!
Į žiedus įleisiu tave
ir, sultims pavirtus aistra, 
numesiu lengvumą baltųjų žiedų.
Pamiršusi mišką ir pačią save, 
užuomazgas vaisių pajusiu, 
kai būsi nuskridęs toli, 
lauktasis ir pamirštas vėjau. 
Aš būsiu laiminga sava paskirtim 

- ir skėsiu tankynėj šakas išdidžiai, 
ir, traukai paklusę, nukris obuoliai, 
laukiniai kaip aš 
ir gal trupučiuką panašūs į vėją (32 psl.).

Karalius savaip apmąsto aplinkoje sutin
kamus objektus, ar tai būtų vandens lašas ar 

vaivorykštė, kosmonauto praplėstas kosmo
sas ar į orą iškilę vyturiai. Būdinga, kad jį 
domina ne tiek vidinė jųjų esmė, bet daugiau 
tarpusavinis sąryšis arba bendrumui įžvelgti 
tarp poeto ir tų objektų bei reiškinių. Pvz. 
cikle “Kosminės miniatūros” jis mato kiek
vieną daiktą kaip atskirą ir susietą su vienas 
kitu: dobilo galvutė ir visa žemė, tolio ir artu
mo sąvokų panašumai. Deja; tokie Karaliaus 
poetiniai apmąstymai tampa kartais vien są
vokiniais, t. y. būdingais filosofijai ir beletris
tikai, o ne poezijai. Todėl kyla klausimas ar 
Karalius yra jau iškopęs virš taip vadinamų 
daug žadančių poetų kategorijos? Pažymėti
na, teigiamoji jo mąsliosios poezijos savybė 
yra temų suasmeninimas, subendrinimas ir 
savitas jų reikšmės perkėlimas. Pvz. eilėraš
čių cikle “Rugiai” duona yra tapusi žmonijos 
vieny to j a ir praeitį, išmintį išreiškianti kny
ga. Rugio paskirtį būti duona lygina su kil
niu pašaukimu ir savotišku atgimimu; per sa
vo “mirtį” rugys pereinąs į naują ir pras
mingą būtį — duoną. Ryškesniam, Karaliaus 
išraiškos, o ypač prasmės perkėlimo būdin- 
gumų pailiustravimui pacituotina to pačio 
ciklo nors bent dalis eilėraščio “Vaikui su 
duonos rieke”, kur sąvokos yra tarytum ant 
ribos tarp tiesioginės prasmės ir simbolio: 
vaikas yra tarytum žmonija, parugė — gyve
nimas, riekė — gyvybės palaikymo šaltinis:

Lengvai kaip amžinybė
ėjo vaikas
pro amžinus rugius
ir graužė duonos riekę, — 
ir jo riekė mažėjo, 
o vaikas augo, 
eidamas pro saulę ir rugius. 
Ir augo vaiko žingsnis, 
ir akys ir svajonės. 
Jis ėmė jausti pėdas, 
paliktas kitų, 
ir pats pradėjo jas palikti, 
o paruge,
toli, 
nejausdamas pėdų, 
vėl ėjo mažas vaikas 
su didele rieke (26 psL).

(Bus daugiau)



Mann & Martel
TORS

Tel. RO 2-8255
REAL 

2320 Bloor St. W.
EGLINTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandensilyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
tpinijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
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.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas Su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
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 nerastumėt® šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOSi

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ XV-JU 
ŽAIDYNIŲ LENGVOSIOS ATLETI
KOS PIRMENYBĖS įvyks š. m. rugsė
jo 11—12 d. Klevelande, Ohio. Lengvo
sios atletikos treniruotės ir kvalifika
cinės pirmenybės Aušros sportinin
kams — kiekvieną antradienį ir ket
virtadienį, 6:30 v. v., Swansea parke. 
Visi lengvaatlečiai šiose treniruotėse 
privalo dalyvauti.

VYČIO ŽINIOS
PABALTIEČIŲ LENGV. ATLETI

KOS PIRMENYBĖSE New Jersey, S. 
Kernius laimėjo dvi pirmas vietas. 
Jaunučių grupėje jis laimėjo disko me
timą su pasekme 40.27 m. (132—1) ir 
rutulio stūmimą su pasekme 12.68 m. 
Be to, trišuolyje buvo antras (10,35 
m.) ir jaunių (18 m.) disko metime 
trečias (32.48). G. Kerniūtė tose pa
liose varžybose jaun. mergaičių gru
pėje laimėjo I vietą, numesdama diską 
20.06.

G. GANYTOJO STOVYKLAUTO
JAI žaidė dvejas krepšinio rungtynes 
su Aušros ir ateitininkų stovyklomis, 
Aušra buvo nugalėta 42:26, tačiau te
ko pralaimėti ateitininkams 20:26. Sto
vyklautojų komandoje, kurią daugu
moj sudarė vytiečiai, žaidė: R. Kakne-

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

X

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -1.30 ir 4.30 - 7
Antr. 10 * 1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -1.30 ir 4.30 - 7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8 
šošt.9-12
Sekm. 9.30 -1

a

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos banko perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques) 
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje 

1965 m. liepos mėn. 31 d. KAPITALAS — $ 1,737,056

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

nidtiapsias pagirinlrimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
ROYAL YORK — BLOOR. $10.000 įmokėti, mūro, split-level, bungalow, 
baigtas rūsys, išklotas kilimais, mod. virtuvės, gražus kiemas.
JANE—-ST. CLAIR. $4.000 įmokėti, mūro, atskiras 5 kamb., vienaaukštis, 
garažas, privatus įvažiavimas, prašo. $18.900, liks viena skola balansui 10 
metų, atvira,
KEELE — EGLINTON. $7.000 įmokėti, mūro atskiras 3-pleksas, prašoma 
$29.900.
MIMICO. $9.000 įmokėti. Mūro, atskiras 6 butai po 2 miegamus, prašoma 
$48.000.
RONCESVALLES — GRENADIER. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 12 
kambarių, 3 garažai, didelis, gražus kiemas.
BLOOR — PALMERSTAN. $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų pasta
tas (viena daktaro įstaiga) mėnesinės pajamos $500). Prašoma kaina $ 
39.000. Metinės išlaidos: mokesčiai $700, apšildymas $350, elektra $154, 
vanduo $165. , - - ■ K . ..Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambto 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų R U 3-2105|

b

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

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

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

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

vičius, V. Kaknevičius, Vitkus 1, Ston
kus 2, Nacevičius, Juozėnas 24, Gli- 
zickas 4, Vaičeliūnas 6, Akelaitis, Igna
tavičius 20, Duliūnas 4, Supronas, Ra
manauskas.

V. SIMINKEVIČIUS yra Vyčio 
š. m. golfo meisteris. Prieš dvi savai
tes įvykusiose klubo pirmenybėse V. 
S. laimėjo I v. įveikdamas vienu smū
giu praėjusių pirmenybių laimėtoją 
S. Šalkauskį. Nors šiose pirmenybėse 
dalyvavo mažesnis skaičius dalyvių, 
tačiau pasekmės buvo šiek tiek geres
nės. žemiau šimto sužaidė:' V. Simin- 
kevičius 86, S. Šalkauskis 87, J. Balsys 
88, A. Eižinas 89, P. Stauskas 90 ir 
A. Supronas 97.

Artimiausioj ateity žadama pasi
kviesti draugiškoms rungtynėms Mont- 
realio sportininkus. Jei bus gautas jų 
sutikimas, apie tai bus pranešta spau
doje ir sudarytos komandos. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
RYGOJE ĮVYKUSIOSE lengv. atle

tikos rungtynėse pirmas, vietas laimė
jo K. Orentas, nubėgęs 5.000 m. per 
14:09,4; A. Vaupšas nušokęs į tolį 7.63; 
B. Kalėdienė numetusi jietį 52,29 ir 
A. Aleksiejūnas 3.000 m. kliūtinį nu
bėgęs per 8:45,8.

LIETUVOS RUGBY pirmenybėse

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6%%.
NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

I

6 psl. • Tėviškės žiburiai • 1965.—viii. 26 — Nr. 34(813) Dalyvavo Lietuvos
laidotuvių sukaktyje

(Atkelta iš 1 psl.) 
laikraštyje Phoenix, Ariz. Jame 
atvirai išdėjo: “It is like living in 
one big jail to live in Lithuania 
now”. Mat, jo duktė Marija Pau
lauskienė, 51 m. amžiaus, be teis
mo buvo išsiųsta Į Kazachstaną 
kasti kanalo. “Vilnis” aštriai puo
la Strauką už atvirumą. Jam tie 
puolimai, žinoma, nepakenks, bet 
vargšė jo duktė tai gali labai nu
kentėti. Tai tik vienas atvejis. O 
kiek gi tokių deportuotų buvo? 
Šimtai tūkstančių! Bet ar raudo
nųjų simpatikams tai svarbu? Jie 
žiūri pro rausvus akinius ir sovie
tini gyvenimą mato taip pat raus
vai nuspalvintą. Tiesai pastebėti 
reikia objektyvios akies ir jai pa
sakyti
ra.

F

drąsos. Tokių nedaug tė- 
Ndl.

“The Alert Service”, antikomu
nistinis biuletenis, praneša, kad 
komunistai pastaruoju metu su
aktyvino savo veiklą tautinėse 
grupėse. Yra sudaryta taut, gru
pių taryba, apimanti komunisti
nes grupes. Ji vadinasi “The Ca
nadian Council of National 
Groups (CCNG)”. Priklauso šios 
organizacijos: Asociation of Unit
ed Ukrainian Canadians, Feder
ation of Russian Canadians, Fe
deration of Yougoslav Canadians, 
Polish Democratic Association, 
Society of Carpatho-Russian Can
adians, United Jewish Peoples 
Order, Macedonian Peoples 
League, Lithuanian Literary So
ciety, Bulgarian Peoples League, 
Slovak Benefit Society, Finnish 
Organisation of Canada, Hung
arian Kossuth Society.

Pasižymėjusi okupuotos Lietuvos 
stalo tenisininkė Laima Balaišytiė

pirmauja Politechnika, paskutinėse 
rungtynėse įveikusi Geležinį Vilką 53: 
0 ir Bangą 12:3.

VARŠUVOJ ĮVYKUSIOSE lengv. at
letikos rungtynėse K. Orentas pasiekė 
naują Lietuvos rekordą — 3.000 m. bė
gime (8:02,2).

Moterų penkiakovoje gerą pasekmę 
pasiekė kaunietė R.. Rimaitė, surinkusi 
4114 taškų. Atskiros pasekmės: rutu
lys — 11.95; šuolis į augštį — 1.47; 
80 m. b. b. — 12.2; į tolį — 5.43 ir 200 
m. — 27.0.

KURČIŲ IR NEBYLIŲ 10-toje olim
piadoje kuri neseniai įvyko Ameriko
je, gerai pasirodė vilnietė L. Ruzgytė. 
Ji laimėjo 1 aukso, 1 sidabro ir 2 
bronzos medalius. Manoma, kad L. 
Ruzgytė yra Lietuvos nepriklausomy
bės metu pasižymėjusios sportininkės 
D. Vitartaitės ir Amerikos lietuvio 
krepšininko M. Ruzgio duktė.

AVIACIJOS KLUBO pirm. A. Jonu
šo ir instruktoriaus J. Kavaliausko 
sklandytuvai pasiekė naują S. S-gos 
rekordą. Jie išbuvo ore 7% vai. ir nu
skrido iki paskirtos vietos ir atgal pa
darydami 504 km. Jie sumušė senąjį 
rekordą 25 km.

SOVIETŲ MOKSLEIVIŲ spartakia
doje Minske lietuvaitės laimėjo 

"pirmą vietą stalo tenise. Komandoje 
žaidė: L. Balaišytė, I. Braziūnaitė ir 
R. Bareikaitė.

Toje pačioje spartakiadoje berniu
kai laimėjo antrą vietą stalo tenise ir 
mergaitės taip pat antrą vietą rankinio 
varžybose, šioje Spartakiadoje iš 18- 
kos dalyvavusių respublikų, Lietuva 

_ užėmė 7-tą vietą. x
KANDIDATAIS LENGV. ATLETI

KOS RUNGTYNĖMS su Amerika buvo 
išrinkti ir 4 lietuviai: bėgikai A. Alek
siejūnas ir K. Orentas, jietininkas B. 
Burokas ir šuolininkas A. Vaupšas.

G. VALAITYTĖ pakviesta S. Są-gos 
šuolių į vandenį rinktinėn. Ji pasiro
dys tarptautinėse jaunių varžybose 
Maskvoje.

K. ORENTAS pasiekė naują Lietuv. 
rekordą 10.000 m. bėgime. Naujo re
kordo laikas 28:47,2; senas rekordas 
priklausė jam pačiam ir buvo 29:24,6.

S. S-GOS FUTBOLO B grupės pir
menybėse Klaipėdos Gintaras įveikė 
Leningradą, kuris šiose pirmenybėse 
pirmauja 1:0 ir dabar yra VI vietoje.

VILNIAUS " " ŽALGIRIS, žaidžiąs 
augščiausios lygos antrame pogrupy
je, pirmenybių lentelėje iš 16 koman
dų yra UI vietoje.

ŠIAULIUOSE ĮVYKO PABALTIJO 
IR BALTARUSIJOS jaunių bokso pir
menybės, kurias laimėjo lietuviai. Čia 
lietuviams taip pat atiteko 4 meiste- 
rystės.

MINSKE ĮVYKUSIOSE lengv. atle
tikos rungtynėse gerai pasirodė lietu
vis jietininkas B. Burokas, numetęs 
jietį 74.44 m. Jam atiteko III vieta.

L. BALAIŠYTĖ Pragoję Įvykusiose 
Europos jaunių stalo teniso pirmeny
bėse laimėjo III vietą. Ji taip pat lai
mėjo II v. mergaičių dvejete ir miš
riam dvejete pasiekė pusbaigmį.

Lietuvių skautų 
veikla

Akademinio Skautų Sąjūdžio 15-toji 
vasaros stovykla įvyks Rako stovykla
vietėje prie Custer, Michigan. Stovyk
la prasidės rugpjūčio 28 d. ir baigsis 
rugsėjo 6 d. IŠ Toronto rengiasi vykti 
gražus būrelis sesių ir brolių. Dau
giau informacijų teirautis pas G. 
Skrinską LE 2-2021.

Neseniai iš spaudos išėjo labai nau
dingas skautams leidinys “II patyrimo 
laipsnio skautas”. Redagavo v.s. V. 
Statkus, patyrusių skautų padedamas. 
Savo lėšomis išleido “Pilėnų” skautų 
tuntas Klevelande, minėdamas savo 
15 m. įsisteigimo sukaktį. Tai vadovė
linio formato 108 psl. knyga, labai 
gražiai iliustruota, pilna naudingų ži
nių ir nurodymų ne tik skautams, bet 
ir visai lietuviškai jaunajai kartai, šio 
leidinio motto yra: “Mūsų mintys, mū
sų jėgos — tau, brangioji Lietuva”. 
Vyriausias skautininkas šį leidinį la
bai nuoširdžiai rekomenduoja visiems 
Brolijos nariams. Leidinį platina Bro
lijos tiekimo skyrius, c/o s. J. Gaižu
tis, 5219 So Fairfield Ave., Chicago, 
Hl. 60632, USA. Kaina 75 et. L. Ertas

LSS pirmijos rengta vadovams sto
vykla Romuvoj rugpjūčio 14-22 d. 
praėjo su geriausiu pasisekimu. Sto
vykla buvo pavadinta “Tėviškės” var
du ir stovyklavo 174 skautės-tai iš 
JAV ir Kanados. Skaučių ir skautų 
pastovyklės veikė skilčių sistema.

Rugpjūčio 18 d. paminėta 25 metų 
tėvynės pavergimo diena. Oficialioj 
sueigoj kalbėjo B.V.S. jjs. B. Juode
lis, o stovyklos virš. v.s. J. Vaišnys, 
SJ, atlaikė pamaldas. Stovyklos metu 
jaunieji vadovai gavo daug žinių ir 
patyrimo; tvarkingai vedę užrašus ir 
atlikę praktiką gavo LSS pažymėjimą. 
Po dienos užsiėmimų vakarais prie 
laužo skambėjo sutartinės, šūkiai, pa
sirodymai. Uždarymo iškilmės Įvyko 
rugpjūčio 21 d. Tuntas ir vietininki- 
ja, reikia tikėtis, suaktyvės dar dau
giau sulaukę “Tėviškės” stovyklauto
jų;

Ontario skautų vyčių suvažiavimas 
įvyks rugsėjo 3-6 d. prie Vermilion 
upės, 22 mylios nuo Sudbury, Ont.

■■ ■■ «■■■— T.L.— -W
DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO 

PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 
DABAR

Siųskite pinigus į USSR 
Tegu jūsų mylimieji patys 

rp n Ir ji

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, ku
ri visada siuntėjui persiunčia gavė
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatoma 
per dvi savaites. Jokių atskaitymų. 

Vertė: 9 rubliai už $10.00. 
Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75, 

virš $30.00 — 10%.
GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St. Newark, N. J.

Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai. 

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 E. 28 St., New York 

MU 9-0598 
Įsteigta 1945 m.

Atdara kasdien 9—5:30; 
Rugpjūčio mėn. uždaryto šeštadieniais.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —. 

sutraukiančių 
- hemoroj'us 

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone
Tel. RO 6 - 8503
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS 

patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Aye.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533^414

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Į Neringos tunto stovyklą, kuri 

prasidėjo rugpjūčio 21 d., atvyko jūrų 
skautai-tės iš Čikagos ir Klevelando. 
Stovyklos vyr. vadovybę sudaro: kape
lionas Tėvas j. s. J. Raibužis, j. s. R. 
KupreviČienė, j. p. s. J. Kuprevičius, 
v. V. Mašalas, v. v. J. Butkevičius. Vy
riausia šeimininkė p. Mašalienė.

— 5 Detroito jūrų skautai išburiavo 
Hurono ežeru į Neringos stovyklą.

Stovyklos didysis laužas įvyks rug
pjūčio 28 d. Kviečiami visi atsilankyti 
į Tėvų pranciškonų stovyklavietę. Į 
stovyklos atidarymo iškilmes rugpjū
čio 29 d. atvyksta iš Čikagos abu vy
riausi skautininkai: j, s. A. Gasnerie- 
nė ir j. s. E. Vengianskas.

BALTIJOS VALSTYBĖS...
(Atkelta iš 2 psl.)

kalbėjo su giliu pykčiu, bet sten
gėsi jo neparodyti: buvo manda
gus, nors vartė “peilį” visomis 
kryptimis.

Šį įvykį papasakojo pats New- 
foundlando premjeras J. Smal
lwood Toronto dienraščiui “The 
Telegram” savaitinio priedo 
bendradarbiui R. McKeown, ku
ris jį aprašė rugpjūčio 14 dienos 
laidoj.

21 METy 
AMŽIAUS?

Kai jums sueina 19 me
tų, nebesate kartu su 
tėvais dengiami ligoni
nės draudos. Kad ir to
liau būtumėte apdraus
ti, turite per 30 dienų 
individualiai įsirašyti. 
Prašymų formas galite 
gauti banke, ligoninėje 
arba tiesiog iš Komisi
jos įstaigos.

KįTIK
VEDI?

Reikia mokėti šeimyni
nį draudos mokestį, jei 
norite, kad dengtų abu 
— vyrą ir žmoną. To
dėl nedelsdami praneš
kite jsavo grupei arba, 
jei abu mokate tiesio
giai, praneškite Komi
sijos įstaigai.

GAVOTE
NAUJį DARBį?

Jei pakeičiate darbą ir 
norite turėti apdraudę 
ir toliau, sekite instruk
cijas, surašytas "Form 
104" Hospital Insuran
ce mokėjimo pažymėji
me, kurį' išduoti turi 
jūsų darbdavys palie
kant darbą.

Your
ONTARIO
HOSPITAL

INSURANCE
Plan

Ontario Hospital
Services Commission

Toronto 7, Ontario

Ad. No. 5011

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 
PR. KERBERIS 

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

SWANSEA — BLOOR, $3000 įmo
kėti, originalus 10 kamba
rių dupleksas, dvigubas ga
ražas žema kaina.

PRINCE — EDWARD — BLOOR, 
apie $5000 įmokėti, 6 kam- 
rių atskiras namas, plius 2 
kambariai rūsyje, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

SOUTH KINGSWAY, apie $8000 
įmokėti, gražus 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow), po
ilsio kambarys su baru, dvi
gubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, viena skola 10- 
čiai metų.

BABY POINT, $10.000 įmokėti, 
puikus 7 kambarių atskiras 
namas, kvadratinis planas, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu.

COLLEGE — DOVERCOURT, apie* 
$10.000 įmokėti, 9 butų at
skiras mūrinis pastatas, apie 
$9000 metinės nuomos; pra
šoma kaina tik $55.000.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
$6000 įmokėti, 14 kambarių 
atskiras mūrinis namas, plius 
butas rūsyje, dvigubas ga
ražas.

WILCOX LAKE, $10.000 įmokėti, 
13 vasarnamių su maisto ga
minių krautuve, išnuomota 
per visus metus, virš $7000 
nuomos, 25 mylios nuo To
ronto, pilna kaina $24.000.

PASITEIRAUKITE 
REIKALINGI

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

ŪKIS 37 HEKTARAI
$14.500. Įmokėti apie $3.000, vienas morgičius balansui, 70 mylių nuo To

ronto, Dunville, Ont., su visais įrankiais, gražus sodas, 7 kambarių na
mas, gerame stovy.

DUPLEKSAS — INDIAN RD.
$25.900. Įmokėti apie $7000, vienas morgičius balansui, viso 11 kambarių, 

vandeniu-alyva šildomas, platus įvažiavimas, arti Bloor gatvės.
DUNDAS — RUSHOLME
$17.900 pilna kaina; atskiras, mūrinis dupleksas, 2 atskiri butai, vandA- 

niu alyva apšildomas, 8 dideli kambariai. Įmokėti apie $3.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
TAISYMAS — MONOGRAMOS 
Latviška brangenybių 
krautuvė (Jeweller)

964Ya BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

SUPERTEST
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
KVALIFIKUOTAS AUTO M E C H,A NIKAS

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

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
• Įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
• Atlieam visus statybos darbus
• Statome priestatus, fabrius, krautuvės, 

namus

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 

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

DUNDAS GLADSTONE, $3.000 jm., 
6 dideli kmb., 2 modern, virtuv., 
dvigubas garažas, 9 met. mortgi
Čius, savininkas nupirko verslą, 
reikia tą nuosavybę skubiai par
duoti.

$4.000 įmokėti. 2 apart., krautuvė, 
tinka investavimui (virš $3.000 
metinių pajamų), vaaruose, prašo 

$21 500
KING — TYNDALLE. $7,000 įmo-

keti, atskiras, 11 didelių kamba
rių, 3 virtuvės, 2 vonios, vand. 
apšildomas (naujas pečius), dvi
gubas garažas, be mortgičių, la
bai geras rajonas išnuomavimui.

BLOOR — DURIE. $5.000 įmokėti. 
Gerų plytų, atskiras, 6 kamb. 2

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6816K
RETA PROGA !

$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 
įstaigos viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos, 
žema kaina.

$10.000 įmokėti, reguliarus dviejų 
šeimų (dupleksas) namas 
High Park rajone. Abu bu
tai po 6 kambarius. Du ga
ražai ir privatus įvažiavi
mas. 50 pėdų pločio kiemas.

$12.000 įmokėti, High Park rajone, 
naujas trijų šeimų pastatas 
(tripleksas). Didelis kie
mas. Garažai ir privatus įva
žiavimas.

$20.000 Įmokėti, gražus 26 butų pa
statas, tik 5 metų senumo. 
Gražūs butai, parketo grin
dys, kilimai koridoriuose, 
“intercome” sistema. 85x308 
kiemas ir privatus įvažiavi
mas. Neaugšta kaina.

$25.000 įmokėti, puikus 15 butų na
mas labai patogioje vietoje 
Bloor-Jane rajone. $22.300 
metinių pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel
no apmokėjus išlaidas ir 
mortgiČius.

$30.000 įmokėti, tik 4 metų senumo 
modernus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
NAMAI PARDAVIMUI.

t

f

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

(prie Lansdowne Ave.) 
Namų telefonas: BE. 3-5996 
mod. virtuvės, vand. apšild. Gara
žas, šoninis įvažiavimas, 1 mrgt 

PRIEŠAIS HIGH PARKĄ. $4.000 
įmok. Geram stovy 12 kamb. dup
leksas, 2 verand. (uždaros), labai 
puikioj vietoj, šilt. vandeniu - 
alyv. šild., geros pajamos; gara
žui vieta. Vienas 6% %, 10-čiai 
metų atviras mortgičius.

ROYAL YORK. Vienaaugštis (bun
galow). $6.000 įmok. 6 dideli švie
sūs kamb., įmūryta krosnis ir šal
dytuvas, poilsio kamb., garažas, 
be mortgičių.

JANE ■ DUNDAS. $1.000 įmk. Atsk.
5 kamb., geras apšildymas, mo
derni virtuvė, garažas.
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VAKARŲ VOKIETIJOS JAUNIMAS Rašo Manfred Jager

MANO “TRUPINĖLIAI” Manitoba turi

ir 1944 m. turės teisę balsuoti

V. Vokietijos jaunimas? Tik 3%
« A • « • • t t • .

ko, kad jaunuoliai turi gyventi 
su tėvais. 60% yra patenkinti da
bartine santvarka, 20% žavisi De

Gaulle sistema. Net 80% jaunuo- p • . , „Sl91, eavrtlių StatO VokietijOS SUjungimO _nvi/! «dnriritr darbininkė 
klausimą pirmoje vietoje. Du Ambasadonai ar darbininkai , 
trečdaliu tiki, kad V. Vokietijai kad. mes> V1S1 lietuviai ir visuose pa’ 
yra reikalinga kariuomenė ir be- ūpuose esame savo paverg- 
veik visi pasisako už dalyvavimą tos tevynes ambasad:>riai- 
vakaru demokratijų sąjungoj? asmeniu- «*<> gyvenimo budu ar 
Kaip su politinėm partijom? Net darbai5 vard° ne'
65% nenori priklausyti jokiai Einame - gerai..Jei jį augštma- 
partijai.

APDRAŪDA
GYVYBES • 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
ER LUA Namų tel.: 277-0814 (13 metų patirtis)

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

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rO!T vreUIT

Vd A AĖK! AC tisais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAętrNAd lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS į
Lietuvę, Latvija, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir t.t
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius siunti

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

me — labai gerai. Gi, jei vienu ar 
kitu atveju, vienokių ar kitokiu bū
du tą vardą žeminame — labai blogai.

Retai kas girs už gerą, kad ir didelį 
darbą, bet blogo, kad ir mažiausio,, 
nepraleis nepridėję prie vardo ir tau
tybės. Čia vienas 
klys, ten kitas, o 
— tie lietuviai.

Neperseniausiai 
kito (pavardės nebeatmenu) straips
nis “Kalbėkim apie savo blogumus”.

Kas gera — geru ir liks, o kas 
bloga, tai ant visų dėmę meta. Tai
gi su tuo blogiu, kur ir kaip jis be
pasireikštų, ir turime kovoti Turi
me klystančiam švelniai patapnoti į 
petį ir tyliai įspėti. Pats, rodos, švel
niausias būdas ir yra spauda. Skai
tyti gali visi ir kiekvienas imasi iš 
spaudos tai, kas jam įdomu, nau
dinga.

Besikalbėdama su žmonėmis paty
riau, kad daugelis net piktinasi, kad 
perdaug jau per laikraščius giria
mės. Skaitytojai nekartą ir savo ko
lonijos įvykių spaudoje neatpažįsta. 
Jie kartais iki juokingumo išpūsti. 
Iš kitos pusės — jei jau pataikei ko
respondentui užminti ant “mazolio”, 
tai būsi visiškai su žemėmis sutryptas.

Kiek gi yra mūsų, sugebančių vi
suomeninį darbą dirbti? Labai mažai. 
Jų pasisekę ir nevykę darbai — kaip 
vitrinoje, kaip ant delno. Jie dau
giausia ir sudaro tuos kadrus giria
mųjų ir plakamųjų. Tačiau jie ne
atsako už likusius, nesugebančius, 
negalinčius ar nenorinčius visuome
ninio darbo dirbti. Kitataučių gi 
akyse mes visi lygūs ir visi, kaipo 
tokie, atstovaujame savo tautai.

Suklysti yra žmoniška. Taip pat 
ir nusikalsti. Po vieno paklydimo se
ka antras ir t.t. Paklydimas tampa 
papročiu.

Kelis kartus per dieną pasižiūrime 
į veidrodį, ar tvarkingai atrodome. 
O ar išviso kada nors peržvelgiame 
savo įvykusį pasikalbėjimą,' pasisve
čiavimą, verslo reikalais pasitarimą? 
Ar kada nors kritiškai ir sąžiningai 
tai pervertiname? Jei įvyko kas nors 
nemalonaus — visada kalti kiti. Ar 
negalvojame, kad gal kartais dėl mū
sų karšto, neapgalvoto žodžio ar pa
kelto tono dalykai pakrypo nepagei
daujama linkme? Kaip būtų buvę,, 
jei būčiau to nepasakęs, kitaip pasi
elgęs? Kaip tada būtų viskas susidės-

lietuvis kiek nu- 
rezultate gausime

buvo ir kažkieno

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti 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 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Servke - Dirbt™

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. s»stenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

Sav. R. STASIULIS

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
KMX) College St.,»LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis

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

Bloor Autorite Garage S ^cJikge'AeLssi-Sos

Jei šito meno išmoktume, darytu
me nuostabią pažangą visomis kryp
timis. Net išmoktume nepykti, jei 
kiti nors ir netiesiogiai mums tiesą 
į akis pasakytų. Dabar draugais daž
niausiai laikome tuos, kurie patai
kauja, saldliežuvauja, o atvira, lie
tuviška širdimi artėjančius esame 
linkę atstumti kaip mūsų “aš” įžei
dėjus.

Mūsų bėda, kad perdaug esame 
linkę į asmeniškumą. Radę straipsnį, 
kaip “trupinėliai”, pirmučiausiai no
rime pirštu paliesti jo autorių. Kas 
jis? Kur jis? Ar tikrai toks yra, ar 
slapstosi slapyvardžiu?

Toliau būtinai turime susekti, ku
riam Petrui ar Onai tie ar kiti žo
džiai taikomi? Kam save tuo apsun
kinti? Ar aš gyvenčiau kur Afrikoj, 
ar Toronte, koks gi skirtumas? Vi
sur ta pati tiesa, visur tos pačios 
kiaidos.

Tiesa, skaudu, kad tų klaidų dau
giau ar mažiau mūsuose yra, bet ma
no žodžiai nepramanyti ir iš piršto 
neišlaužti. Ar svarbu kur tai buvo? 
Ar svarbu kiek kartų? šiandien pa
klydimas įvyko viename pasaulio 
kampe, rytoj gal įvyks kitame.

Gerbiu p. S. Pranckūną už tai, 
kad taip nuoširdžiai stojo ginti sa
vo tautiečių ir jų gražiai bei kultū
ringai vedamų įmonių. Esu tikra, 

j kad jos liko mano “Trupinėlių” ne
paliestos. Tamstai gi, perskaičius šį 
mano straipsnį, tikiu, labiau paaiš
kėjo ir mano intencijos.

Leontina Rimvydaitė

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu .... _ ... ...

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

Už sutaupąs moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Vž%. 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: dieno# metu nuo 19 vai. iki 1 ral. 30 mln. kiekviena 
diena, ifckyru# sekmadienius; Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL, o vakare 
nuo! vaL 3« min. H 8 vaL it min. tiktai pirmadieniais Ir penktadieniais.

l ■

čia visos išeivijos gyvenimą, kiek jis 
atsispindi įvairiose srityse.

SENIAU IR DABAR
Kai atvažiavome į Amerikos konti- 

nentą, girdėjome apie mus įvairiau- 
šių gandų bei šmei&ų._

Iš mūsų atvežtos grupės j Kanadą 
dauguma patekome į ūkius sutarties 
atlikti. Čia padėtis buvo nepavydėti
na, nes prie rūšiavimo (stripinimo) 
tabako ūkininkams reikėjo prityrusių 
darbininkų. Kiekvieną dieną šeiminin
kų buvome barami, nes mūsų darbas, 
jų akimis žiūrint, vis blogai padary
tas. Prie stalo, valgant pusryčius, pie
tus ar vakarienę, nuo šeimininkų iš
girdome pagrindinį keršto sakinį: 
“Jūs dipukai — Hitlerio pakalikai, 
čia jūs turėsite atpirkti savo kaltes 
sunkiais darbais”. Retkarčiais šeimi
ninkas, būdamas geresnėj nuotaikoj, 
porindavo: “Jūs dipukai užmirškite 
kas Lietuvoje buvote, t.y. valdiškas 
tarnybas, geras algas, plačią pasaulė
žiūrą ir savo mokslus, čia Kanadoje 
yra kitaip, Čia kiekvienas valdininkas 
ir darbininkas nusilenkia doleriui, čia 
valdininkai sveikina ūkininką skrybė
lės pakėlimu, visai nekalbant apie 
eilinį darbininką. Čia mokslas nevai
dina jokios rolės, o tik doleris”.

Didesni miestai bei artimesnės pa
žintys su savo tautiečiais lietuviais- 
dipukais ir buvo nutrauktos. Dienos 
slinko labai nuobodžiai ir baimingai, 
nes priklausėme nuo ūkininkų malo
nės. Be to, ūkininkai mus nuolat gąs
dino, esą miestuose siaučia nedarbas 
ir skurdas. Todėl kažkurie sutikome 
pasilikti dar metams bernauti. Alga 
buvo mokama nuo 90 —100 dolerių 
į mėn. Per derliaus nuėmimą susipa
žinome su žmonėmis iš miesto ir iš jų 
sužinojome apie darbininkų padėtį 
miestuose.

Antruosius metus bernaudamas pas 
ta patį ūkininką nesidaviau aklai 
stumdomas ir baramas. Užtat sekma
dieniais ir šventadieniais gujo dirbti 
įvairius laukų darbus. Kartą išgirdęs 
bažnyčios varpus gaudžiant nujaučiau, 
kad tai bus Mišių pradžia, todėl susto
jau akėjęs lauką ir porai minučių su
sikaupiau maldai. Visai nelauktai pa
mačiau prieš save ateinantį šeiminin
ką su lazda rankoje: “ar tai čia baž
nyčią radai?” Aš nieko neatsakęs su
sitvarkiau arklius ir tęsiau lauko akė 
jimą toliau.

Laikas gydo žaizdas. Šiandien “DP” 
titulas beveik nelinksniuojamas arba 
imtais atvejais, nes “DP” oponentai 
įsitikino, kad dipukai verti pagarbos, 
kadangi šiandien jie užima svarbias 
pozicijas visuose baruose: kultūrinė
je, tautinėje ir pagaliau įvairiuose 

! veršiuose. Kaikurię dipukai šiandien 
konkuruoja net vietinius ir svetim
taučius imigrantus - verslininkus, vi
sai nekalbant apie tabako ūkius, ku
rie anksčiau, senųjų imigrantų aki
mis žiūrintį .buvo sunkiai pasiekiami.

Taip, naujieji ateiviai pasiekė daug, 
bet tiktai didelių pastangų dėka. Ne
vieno ir sveikata nukentėjo. B.M.

Red.
niuose 
siejami nei su viena vietove ar įstai
ga. Jie yra bendro pobūdžio ir lie-

prierašas. Autorės straips- 
išreikšti pastebėjimai nėra

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eiea.ua valymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

joną gyventojų 
turistų aplankys tą provinciją 
šiais metais, praleisdami savo 
atostogas ten, kur Manitoba turi 
plačiai išvystytą vasarviečių vers-

liaus vasaros mėnesiais, kada pro- 
vincijbje daugiau saulėtų dienų, 
negu kitose Kanados vietovėse.

Manitobos provincijoje yra žu- 
vingiausi visoje šiaurės Ameri
koje ežerai, viliojantieji meške
riotojus. Jos plentų sistema, mo
derniausia visoje Kanadoje, sie
kia toli i šiaurę — ligi Flin Flon, 
500 mylių nuo Winnipego.

Turistų antplūdis prasidėjo 
apie 1950 m. Tais metais į pro
vinciją buvo atvykę 1.060.000 tu
ristų ir čia jie paliko $30.910.000. 
Pereitais metais Manitobą aplan
kė 1.510.000 atostogaujančių, pa
likdami $45.700.000. Taigi, tu
rizmo verslas yra pirmaujančiųjų 
tarpe, ir žinovai nenumato pasi
keitimo artimoje ateityje.

Kiekvieneriais metais vyriausy
bė išleidžia milijonus dolerių, 
stengdamasi visose provincijos 
dalyse paruošti naujus plotus tu
rizmui, patogesnį priėjimą į lig 
šiol nepasiekiamas vietoves. Tu
ristams provincija parūpina daug 
Įdomių pramogų. Jie gali aplan
kyti šiauriausiąjį jūros uostą 
Churchill, kopti į tautinio parko 
kalnų viršūnes, meškerioti ir 
maudytis arba tik stovyklauti 
1.000 kv. mylių Whitesbell miškų 
rezervate, kuris yra 90 mylių į 
rytus nuo Winnipego. Turistai 
taipgi turi progos pasigrožėti Ma
nitobos ir JAV pasienyje, į pietus 
nuo Brandon, 100 akrų Tarptau
tinės Taikos sodais. Č. Sc.

tojui sumokėjau penkis dolerius 
už jo ištraukimą.

Antrasis: Tai niekis! Pereitą sa
vaitę į mano žmonos akį įloito 
naujas karakulinis apsiaustas ir 
man kainavo 650 dolerių kol jį iš
ėmiau. ..

Gėlė ir deimantas
— Žinai, Emilija, tas turtuolis, 

kurį vakar sutikau baliuje, pava
dino mane deimantu ir įteikė man

— Tai labai gražu iš jo pusės.
' — Bet aš nelabai patenkinta.

— Kodėl?
— Aš norėjau, kad jis mane bū

tų pavadinęs gėle, o įteikęs dei-

Mintys
Alberto Moravia, italų rašyto

jas, apie anglus šitaip yra išsireiš
kęs:

“Anglai turi sau tiek pagarbos, 
kad kitiems jau jos visiškai nebe
lieka”.

Edgard Faure, buvęs Prancūzi
jos premjeras, yra tokios nuomo
nės apie teisybę: “Teisybė priva
lo būti nuspalvinta, nes, priešin
gu atveju, niekas į ją netiki”.

Meno parodoj
Du berniukai, modernaus meno 

parodoj pasižiūrėjo į pirmąjį pa
veikslą, išsigandę beveik vienbal
siai tarė:

— Bėkiva iš čia, kol jie neap
kaltino, kad mudu tai padarėve!..

Dvi senutės šnekučiuojasi apie 
žentus.

— Mano žentas — ypatingai ge
ras, — sako pirmoji. — Jei, pa
vyzdžiui, vakarienei turime gry-

visos lėkštės.
— Manasis yra dar geresnis, — 

atsiliepia antroji. Pereitą savaitę 
skridome lėktuvu. Kai dėl su
spausto oro aš pradėjau jaustis 
blogai, jis paėmė mane už rankos 
ir pasiūlė: “Gal mama išeitum pa
sivaikščioti?”...

Talentas
. — Pone mokytojau, kaip moko
si mano Kaziukas?

— Didesnę pusę laiko jis snau
džia.

— Aš taip ir maniau. Jame 
daug yra apsnūdusio talento.

Ūkininkas aiškina
Reporteris klausia ūkininką:
— Kam jaučiatės dėkingas tu

rėdami tokį pasisekimą ūkyje?
— 50 nuošimčių orui, 50 nuo- 

‘ šimčių laimei, o kas lieka — sa
vo sumanumui.

Sapnas ir tikrovė
— Šią naktį sapnavau, kad tu, 

brangioji, šią žiemą nusprendei 
nepirkti naujų kailinių.

— Bet tu neužmiršk, kad sap- _ 
nuošė aš esu visuomet nuolaides
nė, negu tikrovėj.

Parinko Pr. Al.

233 - 3323 ro e - osii
Londonas— Britanijoje leidžia

mas Whitaker Almanach (jis pasi
rodo jau 97 metai) š. m. laidoje, 
skyriuje apie Sov. Sąjungą patei
kia 1964 m. liepos 1 d. gyventojų 
skaičius: Sovietų S-goj 208.826. 
000; iš jų rusų tautybės gyventojų 
buvo 114.114.000 ukrainiečių — 
37.253.000, gudų — 7.913.000, 
lietuviu — 2.326.000, žydų — 
2.268.000, vokiečių — 1.619.000, 
lenkų —1.380.000. Pabaigoje pa
skelbtas skaičius 5.009.000; tai 
esą “įvairių tautybių sovietų pi
liečiai.” E.

TIKTAI SUAUGUSIEMS
Vežame namo mūsų aštuonmetę, 

antro skyriaus mokinukę. Ji neišpasa
kytai linksma šiandien — kalba ir kal
ba.

— Mamyte, kad tu žinotum kaip 
man patiko šiandien šeštadieninėj 
mokyklėlėj! Oi kaipbuvo smagu!.Nie
ko nereikėjo rašyt nei skaityt, tiktai 
piešėm, dainavom, o mokytoja šnekė
josi su vaikučiais. Ak, kaip buvo ge
ra! žiūrėk, ką aš nupiešiau!

Mergaitė neblogai piešia, todėl aš 
nustebusi žiūriu į spalvų raizgynę ir 
klausiu: “Kas čia?”

— Ir mokytoja klausė “Kas čia”; 
aš atsakiau — deimančiukai ir perliu
kai, — aiškino mergaitė.

— Eik jau eik; su tokiais piešiniais 
greit tave pasiųsiu i “kindergarten” 
ir galėsi taip piešti, — atsakė moky
toja, — ir mes abi pradėjom juok
tis. Paskiau aš nupiešiau štai šitą 
skautukę: matai — ji pilnoj unifor
moj, tik kepurytę laiko rankutėj. Pa
rodžiau mokytojai ir ji pasakė: “Da
bar jau daug geriau”.

Čia mergaitė surimtėja, susimąsto 
ir sako:

— Bet žinai ką, mamyte, toks pat 
paveikslas kaip mano yra pakabintas 
mizikos studijoj. Tikrai mamyte, yra!

Vyras tuo momentu pakeičia temą, 
o aš mirktelėjusi jam akį tariau:

— Pasirodo, kad modernusis me
nas tiktai suaugusiems, o ne vaikams.

Išeivės Atžala

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte Ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę J 
Montreal), Londoną, Windsoi 
tona, North Bay, Sudburj ir

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Hamil-

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 
Islington (kampas Dundas ir Royal York)

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

Teisininkas - 
. advokatas, 

notaras

DR. E. 2UBRIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0 100 ADELAIDE ST. W., Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Ave. (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.

OKULISTĖS
8r. Bukowska-BEJNAR, R.0 
Wiktoria BUKOWSKA. R O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 5483

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

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: nero
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

A "" ’ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisėm televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos:

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 va!, p.p.

Telefonas RO. 6-1372

George BEN, B.A

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Advokatas 
notaras

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

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

STANLEY WM. FROLICK, B>A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LlŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LLD.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 408 Roncesvalles Avė.

(lojimas iš Howard Park Avenue) 
Antrad. ir penktadieniais 6—8 v.v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708

HAMILTON: FU 3-8928

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadienlaia 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)
S

DENTAL CLINIC
794 Bathurst St. •

i (Bloor a. Bathurst)
! Tef. 534 - 8814

* Dr. N. Novošickis
» Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis
[ Dr. P. Vytė

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

24 vai. pat. RO 94612 
Darbo vaL RO M1M 
Namų RO 6-7188

eiea.ua
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60 m. amžiaus, mirė pirmadienį, rugpjūčio 23 d., Princess 
Margaret ligoninėje Toronte. Velionė pašarvota Porter & 
Turner laidotuvių namuose, 436 Roncesvalles Avė. Laidotuvės 
— rugpjūčio 26 d., ketvirtadienį, 10 vai. ryto, iš Sv. Jono Kr. 
bažnyčios lietuvių kapinėse.

Sūnūs, dukros ir jų šeimos

IS TORONTO
I _ , ____  ________________________

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad mūsų mylima motina

A. A. ELENA LAURINAVIČIENĖ, 
7 ’

Taip atrodys Toronto tautinių grupių spektaklis parodos aikštėje rugsėjo 6 — Darbo Dieną 8.15 w.

A t A
ELENAI LAURINAVIČIENEI mirus, I

jos sūnums ZIGMUI ir STASIUI LAURINAVICIAMS; z 
dukterims SOFIJAI PUTRIMIENEI ir LIALEI ASTRAUSKIENEI 

bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą —
Irena ir Osvaldas Delkai

BEDARBIAI SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Šį sekmadienį Midlande, Ka

nados kankinių šventovėje, kur 
yra pastatytas ir lietuviams kan
kiniams pagerbti kryžius, įvyks 
tradicinės iškilmės. Gausiai daly
vaukime. Pamaldos prasidės 12 
vai. Autobusas nuo Prisikėlimo 
par. bažnyčios į Midlandą išeis
9 vai. ryto.

— Ryšium su lietuvių maldi
ninkų kelione į Midlandą,* Spring- 
hurste, parapijos G. Ganytojo 
stovyklavietės koplyčioje pamal
dos šį sekmadienį bus tik vienos:
10 v.r. Parapijos bažnyčioje pa
maldos sekmadieniais įprasta 
tvarka: 9.30 ir 11 vai.

— A.a. Elena Laurinavičienė, 
po sunkios ligos, aprūpinta ligo
nio sakramentais, mirė pr. pirma
dienio rytą. Pašarvota Turner ir 
Porter laidotuvių namuose. Roži
nis. — kasdien 8 v.v. Laidotuvės 
iš parap. bažnyčios šį ketvirta
dienį 10 v.r. lietuvių kapinėse. 
Velionės dukroms, sūnums ir jų 
šeimoms nuoširdi užuojauta.

— Kun. J. Staškevičius, mėne
sį kapelionavęs G. Ganytojo sto
vykloje, šiuo metu atostogauja. 
Su draugu kun. Algimantu Bort- 
kevičium yra išvykęs į Monterali.

— Rugsėjo 11 d. šv. Jono baž
nyčioje tuokiasi: Jonas Cirūnas 
su Irena Kuniutyte; Jonas Kuli
kauskas su Nijole Birgiolaite; 
Juozas Baliūnas su G. Valionyte.

— Pakrikštyta: Daina Marija 
Kalendraitė; Daiva Loreta Stady- 
tė; Jonas Paulius Krivas.

A.a. Elena Laurinavičienė mi
rė pirmadienį, rugp. 23 d. rytą, 
Pricess Margaret ligoninėje, To
ronte. būdama 60 m. amžiaus. Ve
lionė sirgo dvejus metus. Ji yra 
gimusi Vilniuje, o vėliau gyvenu
si Purvaičiuose, Krakių valsčiu
je. Vos 30 m. turėdama likusi 
našle; rūpestingai išaugino ketu
ris vaikus, kurių Stasys puvena 
Čikagoje. Zigmas, Sofija ir Ele
na — Toronte.

Gailių šeima, neseniai atvyku
si iš Vokietijos į Torontą, prade
da Įsikurti. Gerų žmonių tarpi
ninkavimo dėka Juozas Gailius 
gavo neblogą darbą geležies fab
rike. Atrodo, ir vyresnysis sūnus 
Algis, 17 m. amžiaus, iki mokslo 
metų pradžios galės dirbti. Kitu 
oenkiu vaiku amžius: Eugenija 7 
m., Birutė 5 m., Darius 4 m., 
Klemensas 3 m. ir Alfonsas — 
10 mėnesių. Ponų Gailių šeima 
susilaukia dėmesio ir paramos iš 
Toronto lietuvių drabužiais, mais
tu ir aplankymu. S. Gipas per 
Caritas vaikų reikalams paauko
jo $10.

Dainavoje prie Detroito nuo 
rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 6 d. 
vyksta studentų stovykla, sureng
ta ateitininkų. Programoje: stu
dentų pasisakymai dviejų kartų 
santykiavimo klausimu, apie lie
tuvių vedybas su kitataučiais ir 
kitomis temomis. Diskusiniuose 
būreliuose nagrinėjama lietuvio 
studento vieta Amerikos un-tuo- 
se, literatūrinis kūrybingumas sa
vų studentų tarpe, idealizmo vie
ta mūsų gyvenime ir pan. Ne
trūksta ir sporto, iškylų, laužų, 
šokių, literatūros ir talentų va
karu.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiu už su

rengimą man priešvestuvinio pobūvio 
(shower) ir už brangias dovanas ren
gėjoms bei visoms prisidėjusioms: O. 
Ažubalienei, V. Balaišienei, A. Batar- 
lienei, M. Daukšienei, M. Genčienei, O. 
Kiršinienei, M. Kniukštienei, O. Mar
cinkevičienei, V. Moklickaitei, A. Ric- 
kevičienei, A. Pečiulytei, A. Petraus
kienei, B. Prakapienei, J. Liutkienei, 
T. Staškevičiūtei, O. Teišerskienei, G. 
Vaitkienei, M. Vaškevičienei, A. Vilu- 
tienei. Jūsų parodytas nuoširdumas 
man naujame krašte pasiliks neužmirš
tamas. Onute Nevulytė

1 ........................................... ................. .........................

REIKALINGA MOTERIS namų ruošo
je (houskeeping); patyrusi ir mokanti 
šiek tiek angliškai; nereikia virti; tik 
vienas vaikas. Miegamasis kambarys, 
salionas ir televizija. Privatus Įėjimas. 

Bathurst ir Eglinton rajone.
Tel. 787 • 5838.

V. STOCKUS 
LE 5 - 4183 

WEST TORONTO BODY 
WORKS — 27 EDWIN AVE. 

Įvažiavimas iš kiemo.
Atlieka visus viršutinius 

autovežimių taisymo darbus. 
Taip pat — mechaninis taisymas.

i

į Midlandą, kasmet ruošiama Kat. 
Federacijos, bus rugpjūčio 29 d., 
sekmadienį. Mišios šventovės baž-

o . ..... v. . nyčioje — 12 vai.; Kryžiaus ke-
rrisikelimo par. urnos }įas, pamokslas prie liet, kryžiaus

— Raginame visus šį sekmadie- ir palaiminimas su švenč. Sakra- 
nį gausiai dalyvauti maldininkų 
kelionėje į Midlando šventovę. 
Mišios Midlando bažnyčioje — 
12 vai. Autobusas, susidarius mi- 
nimaliniam žmonių skaičiui, nuo 
Prisikėlimo parapijos išeis 9 vai. 
ryto. Žiūr. pranešimą “Maldinin
kų kelionė .

— Šį sekmad. bažnyčioje daro
ma antra vyskupijos įsakyta rink
liava misijoms paremti. Kviečia
me duosniai prisidėti.

— Gavus kitą dalį plieno, išori
nė statyba vėl pajudėjo pirmyn, vaikai iki 12 m. moka pusę kai- 
Viduje pastato šiuo metu plečia
ma salės virtuvė ir sandėliai. Taip 
pat laužiamos angos, jungiančios 
senąjį ir naująjį pastatą. _______

— Šiuo metu T. pranciškonų ke. Pr. savaitę grįžo į Torontą ir 
stovyklavietėje N. Wasagoje ato
stogauja jūrų skautijos Neringos _ 
tuntas. Linkime sėkmės ir gra- nė — į Torontą, 
žaus oro!

Toronto liet, studentai, nors va
saros atostogos dar nepasibaigė, 
rūpinasi Kanados jaunimo kon
gresu, kuris įvyks Toronte spalio 
8-9 d. Aid. Bušinskaitė, G. Beres
nevičius ir R. Stirbys renka nuo
traukas ir kitą medžiagą, reikalin
gą kongreso leidiniui. Jie nusi
skundžia, kad medžiagos telkimas 
eina labai nerangiai — pasižadė
jusieji atsiųsti rankraščius labai 
delsia ir tuo sunkina leidinio pa
ruošimą.

Apie 20 lietuvių laikė 13-to 
skyriaus egzaminus. Henrikas Sa
dauskas baigė su pirmojo laips
nio pagyrimu; mokėsi šv. Myko
lo gimnazijoj. Rūta Ražauskaitė 
gavo 74, Vyt. Staškevičius — 
72.8. Su gerais pažymiais baigė: 
V. Liuimaitė, J. Kiškis, B. Čepon- 
kus. Kol kas tiek tepavyko suži
noti. Jei dar yra ir daugiau tokiu., 
prašoma pranešti “Tž” redakci
jai.

“TŽ” aukotojai: Pr. Turūta at
siuntė rėmėjo prenumeratą $10: 
V. Staškūnas $5; St. Druskis $5; 
Ed. Kazakevičius $2; K. Stankie- 
nė-Stanc $2; B. Genčius $1; J. 
Adomėnas $1. Ačiū visiems.

Kas vyksta automobiliu šį 
penktadienį ar šeštadienį į stud, 
ateitininkų stovyklą Dainavoje, 
prašom paskambinti seselei Pau
lei tel. LE 4-5773.

PADĖKA
Šių metų liepos 17 d. Lietuvių Na

muose mūsų bičiuliai ir draugai suruo
šė mūsų 25 metų vedybinio gyvenimo 
pobūvi, už kuri mes esame nuoširdžiai 
dėkingi visiems atsilankiusiems ir taip 
pat negalėjusiems atsilankyti dėl ne
numatytų priežasčių.

Atskirai norime padėkoti: p. Petke- 
vičiams, p. Astrauskams, p. Barškiams, 
p. Karaliams, p. Karpiams, p. Aleknai, 
p. Proškienei, p. Simučiui, p. Lingei; 
malonioms ponioms už taip gražiai pa
ruoštus stalus, p. šeimininkei Da- 
niusevičienei už paruoštus skanius val
gius, p. čeponienei už Napoleono tor
tą, Kęstučiui Čeponiui už gražią muzi
ką. Dėkojame: brangiems bičiuliams, 
kurie nepagailėjo laiko ir atvyko iš to
liau, būtent, Hamiltono .Little Britain, 
Paris, Ont., Guelph ir Niujorko; mus 
sveikinusiems žodžiu, telefonu, laiškais 
ir telegramomis; p. J. R. Simanavičiui 
už pasveikinimus per jo vedamą radijo 
valandėlę; už taip gražią dovaną, ku
ri mums buvo įteikta pobūvio metu.

Viso to mes niekad neužmiršime.
Visiems giliai dėkingi —

A. ir J. Visockiai
Sudegė gyv. namas Logan Ave. 

prieš trejus metus atvykusio J. 
Kaidonio. Gaisras kilo iš cigare
tės. Savininko pavardė skamba 
lietuviškai, bet jis — graikas.

John Laun, buvęs “Piggyland” 
organizatorius, tikimasi, neužilgo 
bus perduotas Kanados policijai. 
Kol kas jis gyvena Ispanijoj. Dėl 
jo bankroto nukentėjo daug ka
nadiečiu. Bet tai buvo nebe pir
mas jo bankrotas. 1947 m. jis at
vyko Venecuelon su čekišku pa-
su, išduotu Prancūzijoj, ir vadino
si Ivan Damczlicky. P. Amerikoj 
iis buvo žinomas pavarde Juan 
Domalicki. Ten buvo įsteigęs pa
šaru prekybą. Subankrotaves per
sikėlė Kolumbijon, kur įsteigė 
šokolado bendrovę. 1952 m. iis 
atvyko Kanadon ir 7 metus dirbo 
kain andraudos agentas, patentų 
tarpininkas ir plastikinių gami
nių gamintojas. Po to jis pradė
jo organizuoti kiaulių ūki “Piggy- 
land”. kuris subankrotavo. Be to, 
Laun vadovybėje buvo bendro
vės: “Dunwoodco Ltd.”. “Manil
la Holdings Ltd.” ir “Tula Cons
truction lid.” Manoma, kad jos 
yra įveltos į “Piggyland” bylą.

Maldininkų kelionė Dr. J. Urbaitis išvyksta atosto
gų ir jo kabinetas bus uždarytas 
iki rugsėjo 7 d.

Ateitininkų vasaros stovyklos 
metu atsilankiusieji tėvai bei sve
čiai aukojo: $20 J. K. Kaknevi- 
čiai, $10 S. Bončkus, $6 R. Beke- 
rienė; po $5: p. Daniai iš Otavos,
J. Stankaitis, p. Kažemėkai, T. 
Verbickaitė, p. Vilčinskai iš Ota
vos, S. Alšėnas iš Klevelando, S. 
B. Vaitiekūnai, M. S. Bušinskai,
K. Kaknevičius, p. Kuzmickai; $3 
p. Deksniai; po $2: p. Černiaus
kai, širvinskai, Pranaičiai, Marci- 
nėnai, Puidokai, Dilkai, S. Juoza
pavičius; $1 J. Alksnys. Visiems 
aukojusiems nuoširdus ačiū.

Stovyklos vadovybė
N. Pradėtosios Marijos vienuo

lijos seserys, vadovaujančios Lie
tuvių Vaikų Namams, grižo iš re- 

Sesuo Paulė, Liet. Vaikų Na-j Į Ontario parlamentą papildo- kolekcijų ir atostogų ir pradėjo 
n vndaio vncornc motu cfiidiio-1 miMKP rinkimimęp Rracondzilp darba vaiku darzelvie. .Tau dabar

mentu — 3 vai. p.p. Mišias lai
kys naujai įšventintas Romoje 
kunigas Algimantas Bortkevičius 
iš Brooklyno, N.Y.

Neturintiems ten vykti savų 
priemonių, ir jei tokių susidary
tų bent 35 asmenys, bus pasamdy
tas autobusas, kuris nuo Prisikė
limo bažnyčios išvyks 9 v.r. Kai
na ten ir atgal — apie $4 (pagal 
vykstančiųjų skaičių). Vaikai, ku
rie palieka ant tėvų kelių ir ne
užima vietos, vyksta nemokamai;

mų vedėja, vasaros metu studija
vo pedagoginius mokslus Niujor- 

jau eina pareigas. Sesuo Loreta 
perkelta Į MontrealĮ, o sesuo Jo-

Stud. B. Sužinskas iš Newark, 
N.J., vykdamas Dainavos stovyk- 
lon, žuvo automobilio nelaimėje. 
Jo giminaitis Vyt. Dubickas, gyv. 
Toronte, dalyvavo laidotuvėse.

David Stanley, 20 m. amž., pa
garsėjęs savo nacine veikla, pa
reiškė išstojęs iš patrijos. Jis at
siprašė žydus ir prisipažino kly
dęs savo galvojime.

Dėmesio, odontologai!
Išnuomojamas geroj vietoj kabinetas, anksčiau buvusio dan
tisto rytinėje Toronto dalyje, Kingston Rd. ir Midland. 

Skambinti dienos metu tel. 267 - 8779.

KURIAM NORS SVARBIAM TIKSLUI?
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KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

E

O. K. JOHNSON & CO. LIMITED
697 Bay Street, Toronto 2. Tel. EM 6 - 9488

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jnsą namuose arba mū
są 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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

TMraml nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7881. 
Namq telefonas AM 1-0587.

nos. Norį vykti autobusu, prašo
mi užsiregistruoti vienos ar ki
tos parapijos raštinėje iki rug
pjūčio 26 d., t.y. ketvirtadienio 
vakaro.

Šventovės bažnyčioje prieš ir 
per Mišias klausomos išpažintys 
lietuviškai. Per Mišias lietuviai 
užima vietas suoluose arčiau di
džiojo altoriaus ir visi balsiai ir 
energingai įsijungia į dialoginių 
Mišių atsakymus bei populiarių 
giesmių giedojimą.

Šioje maldininkų kelionėje vi
sus kviečiame gausiai dalyvauti 
— iš Toronto, Hamiltono, Wasa- 
gos, Springhursto ir kitur.

Kat. Federac. Toronto 
skyrius

muose rinkimuose Bracondale darbą vaikų darželyje. Jau dabar 
apyl. kandidatuoja: liberalų par- jame yra apie 40 vaikų, 
tijos — adv. G. Ben, konservato
rių— Odette, n. demokratų — 
Farina. Pirmieji du lietuviams 
yra pažįstami. G. Ben yra slova
kų kilmės, kurį laiką dirbęs mies
to taryboje; Odette yra laidotu
vių įstaigos direktorius, kartą 
jau bandęs kandidatuoti į parla
mentą; Farina — verslininkas. 
Bracondale apylinkėje gyvena 
apie 70% naujųjų ateivių.

J. Matulionis, gyvenęs Beatrice 
St., persikėlė į 42 Elora Rd., To
ronto 9. Ont. Tel. 766-7848.

Sol. J. Liustikaitė atostogauja 
Europoje. V. Vokietijoje koncer
tavo lietuvių parengimuose. Il
gesnį laiką ketina pagyventi Bri
tanijoje, kur planuojami keli jos 
koncertai. Kanadon grįžti ketina 
apie Kalėdas.

žurnalas “Moteris”, leidžiamas 
Kanados Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos centro valdybos, 
išeina kas du mėnesiai. Praėjusią

■ savaitę atspausdintas liepos-rug
pjūčio numeris, žurnalas gausiai 
iliustruotas. Redaguoja komisija: 
Iz. Matusevičiūtė, L. Imbrasienė, 
I. Kairienė, E. Krikščiūnienė. 
Techninė ir meninė priežiūra — 
N. Kulpavičienės. Administratorė 
— Br. Pabedinskienė.

Į Toronto liet, studentų valdy
bą aklamacijos būdu išrinkti: Ire
na Dvilaitytė, Saulius Masionis, 

! Gailius Skrinskas, Raimundas 
Į Stirbys, Nijolė Sernaitė, Audrius 

Šileika, Romas žekas. Išrinktieji
* pareigomis dar nepasiskirstė.

Regina Rūta, Toronte žinoma 
kaip Žymantaitė. Niujorke buvo 

' išrinkta “Miss New York”, bet 
diskvalifikuota, nes dar neturi 
JAV pilietybės. Ji pareiškė dau
giau grožio varžybose nedalyvau
sianti ir studijuosianti veterinari
ją. Toronte Regina buvo išrinkta 
“Miss Freedom” tautinių grupių 
laisvės festivalyje. Vėliau ji kar
tu su tėvais persikėlė i -Niujor
ką. Jos tėvas yra jau miręs.

Aldona Aleknavičiūtė, senųjų 
ateivių dukra, gimusi Kanadoje, 
iki šiol mokytojavo Walkerton, 
Ont.; nuo ši<^ rudens ji mokyto
jaus W. A. Porter Collegiate ins
titute, Scarboro, Ont.

Serga p. Daniusevičienė; jai pa
daryta operacija. Taip pat serga 
p. činčiuvienė.

’ Toronto negrai, kurių yra ga
na nedaug, įkūrė sąjungą, kurią 
pavadino “Ėbo Society”. Kai J. 
A. V. negrai nori išsikovoti sau 

[ teises smurtu ir demonstracijo
mis, Kanados negrai pasirinko 
kitokius būdus. Sąjungos tikslas

• — veržtis i visuomenę per meną, 
literatūrą ir kitas kultūrines ver
tybes. Jie nori iškelti negrų me
ną, pabrėžti negrų pastangas kul
tūroje5 ir parodyti patiem negram, 
kad jų priėmimas visuomenėje 
galimas ne tik demonstracijomis, 
bet ir kultūriniu įsijungimu į 
gyvenimą. Panašias idėjas turėtų 
pasiimti ir JAV negrai, kurių pa-

! grindinis tikslas šiuo metu yra 
riaušės ir demonstracijos.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
Dundas—Rusholme rajone dviem vy
ram arba dviem merginom. Skambinti 
betkada tel. LE 6-5489.

STARLITE 
Driving School 
Vokiška vairavimo mokykla 

ved. Rudy Wolfinger
330 Queen St. W. Tel. EM 6-2957 
Parengiame egzaminams įvairiomis 

kalbomis.

Iki šiol sovietai vis gyrėsi, kad 
Sov. Sąjungoje nėra bedarbių. 
Nuo 1930 m. buvo oficialiai tvir
tinama, kad bedarbių problema 
išspręsta. Dabar-jau skelbiama, 
kad visdėlto yra bedarbių. Pagal 
oficialius duomenis, jų yra 1,5%. 
Tai reiškia, kad Sov/ Sąjungoje 
yra apie vieną milijoną bedarbių. 
Pridėjus trumpalaikius bedar
bius, susidaro 11 milijonų. Tai 
tie bedarbiai, kurie lieka be dar
bo apie keturias savaites ir ne
gauna atlyginimo. §i problema 
pradedama Sov. Sąjungoj viešai 
svarstyti. Pripažįstama, kad dau
giausia bedarbių yra okup. Lie
tuvoje, Moldavijoje, Gudijoje, Si
bire ir centrinės Azijos respubli
kose. Ekonomistai nurodo, kad 
čia kalta mechanizacija ir spartus 
gyventojų prieauglis. Pvz. kai 
Leninske, Tūlos provincijoj, bu
vo įvesta mechanizacija kalkių ir 
asfalto įmonėse, pusė darbininkų, 
neturinčių specialybės, buvo at
leisti. Net ir specialybė nevisada 
laiduoja darbo gavimą. Antai, 
254 baigusieji Maskvos technikos 
(mašinų ir įrankių) mokyklą ir 60 
radijo technikų negauna darbo 
savo srityje. Važiuoti į Sibirą, į 
nedirbtos žemės plėšinius niekas 
nenori. Ten paldiuvusieji sten
giasi greičiau pabėgti. Per pasta
ruosius septynerius metus apie 
vieną milijoną tokių darbininkų 
iš ten pasitraukė. Jie daugiau 
yra linkę vykti į Kaukazą ir ten 
kultyvuoti savo daržus.

Dabar Sov. Sąjungoje vis gar
siau kalbama apie ekonomisto E. 
Libermano teoriją, siūlančią grįs
ti sovietinį ūki pelno principu.

Kanados prancūzai buvo ang
lų nugalėti Plains of Abraham 
mūšyje, kuriam vadovavo gene
rolas Wolfe. Jo garbei Kvebeke 
buvo pastatytas paminklas su 
Įrašu “čia palaidotas nugalėto
jas Wolfe”. Šią vasarą pamink
lo užrašas pakeistas abiem ang
lų ir prancūzų kalbom ir žodis 
“nugalėtojas” visiškai panaikin
tas, kad neužgautų prancūzų.
Maple Leaf stadijone lankėsi 

“beatles”. 18.000 vietų stadijono 
visi bilietai buvo išpardavinėti. 
Tačiau ne visur tie “vabalai” yra 
taip populiarūs. Austrijos sosti
nėje Vienoje turėjo įvykti jų kon
certai spalio 24-26 d. Rengėjai 
betgi turėjo nuo ruošimo atsisa
kyti. nes neparodyta jokio susido
mėjimo ir tik keletas šimtų bilie
tų buvo teišparduota.

B MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios

3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.
— šv. Kazimiero parapija ren

giasi švęsti savo 50 metų jubilėjų. 
Neužtenka platesniu apžvelgimu 
pakalbėti apie parapiją, reikėtų 
jai atžymėti pastatyti nors kuklų 
paminklą, kuriame būtų įrašyti 
vardai ir darbai tų, kurie dirbo, 
statė, aukojo, kad iškiltų prie 
Sherbrooke ir Parthenais gatvių 
dabartinė lietuviška bažnyčia. Tas 
paminklas bus istorinė knyga, ku
rioje bus nuotraukos ir pirmųjų 
protokolų bei dokumentų foto ko
pijos, kurios liudys apie pirmąją 
šv. Kazimiero lietuvišką parapiją 
Montrealyje. Kun. J. Gaudzė pra
dėjo rašyti, bet dar ir toliau ren
ka iš visur medžiagą. Nemažai 
yra davę senesnieji parapijos lie
tuviai, bet dar yra reikalinga dau
giau iliustracijų iš anų laikų: Visi 
yra prašomi paskolinti fotografi
jų: pirmųjų lietuvių kunigų, anų 
laikų vestuvinių nuotraukų, 
krikštynų, laidotuvių, piknikų ir 
kitokių lietuviškų pobūvių. Taip 
pat reikia gauti senų laikų išleis
tų laikraščių, kuriuose buvo rašo
ma apie šv. Kazimiero parapiją ir 
jos veikėjus.

Prašomus dalykus prašau pa
skolinti — atnešti į kleboniją ar 
prisiųsti paštu. Vėliau bus grąžin
ta savininkams. Nuoširdus ačiū 
visiems!

’’LITAS“
4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask.
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas Iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve $♦., sekmodieniois nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo die
nomis — nuo 10 iki 3 v., ^skiriant pirmodienius k šettodienius; vakarais —* trettodie- 
niais ir penktadieniais nuo 7 Iki 9 vol.
3907 Rosemwmf Blvd., tel. 722-2472: dienę — penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. k voka- 
rOH — pirmadieniais, trečiadieniois k penktadieniais nuo 7 Bei 9 vot

Jeigu ši teorija būtų pritaikyta 
sovietiniame gyvenime, tai bedar
bių skaičius dar padidėtų, nes da
bar įmonėse yra daug visai ne
reikalingų, bet apmokamų darbi
ninkų. Ekonomistas G. Šubkinas 
“Komunisto” žurnale rašė, esą 
tyrinėjęs 60 Maskvos įmonių ir 
radęs, kad tam pačiam darbui 
yra skirti du darbininkai. Jis siū
lo tokius darbininkus atleisti. 
Bet tada padidėtų bedarbių skai
čius. Pasak savaitraščio “Time”, 
E. Manevič, rašydamas žurnale 
“Problems of Economics”, pasiū
lė įvesti nedarbo kompensaciją, 
kuri, kaip kapitalizmo liekana, 
Stalino buvo panaikinta prieš 35 
metus.

Lietuvių studentų 
pasiūlymas

“Lietuvių Studentų Sąjunga re
mia ruošiamąjį “Žygį į Jungtines 
Tautas”, nes kiekvieno lietuvio 
pirma pareiga yra Lietuvos išlais
vinimas. Mes tikime, kad . šis žy
gis sugebės pasiekti didesnę dalį 
amerikiečių visuomenės ir. supa
žindinti ją su Lietuvos pavergi
mu. Mes taip pat suprantame, 
kad Jungtinės Tautos yra lig šiol 
neišnaudota galimybė Lietuvos 
išlaisvinimui atsiekti. Esame tik
ri, kad šis žygis ne vien tik pri
mins pasauliui ir Jungtinėms 
Tautoms 25 metų Lietuvos paver
gimą, bet kartu suvienys lietuvių 
gretas tolimesniems žygiams dėl 
Lietuvos išlaisvinimo.” Toliau 
siūloma įtraukti estus ir latvius.

“Lietuvių, latvių ir estų praei
tis yra bendra: mūsų pavergimo 
valanda, mūsų trėmimo ir trem
ties kančios yra vienodos, kaip ir 
dabartinė okupacinė padėtis. Net 
laisvajame pasaulyje Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvės atgavi
mo klausimas yra laikomas bend
ru Pabaltijo tautų laisvės klausi
mu. Vieningas žygis pasižymėtų , 
savo pasisekimu ir kartu pabrėž
tų pasauliui, kad mes. vieningai 
stojame prieš rusų kolonizmą 
Pabaltijo kraštuose. Mes tikime, 
kad dar yra likę laiko apsvarsty
ti ir priimti šį mūsų pasiūlymą.

Mes raginame visus lietuvius 
studentus kuo gausiau prisidėti 
prie šio žygio darbu ir dalyvavi
mu. Juo gausiau prisidėsime prie 
šio žygio, juo daugiau užtikrinsi
me pačio žygio ir Lietuvos išlais
vinimo galutini pasisekimą.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
centro valdyba

— Parapijos komitetas rengia 
pikniką - išvyką p. Skruibių ūky
je rugpjūčio 29 d. Tenai bus lai
komos ir Mišios. Kviečiami para
pijiečiai ir bičiuliai gausiai daly
vauti .

— Pirmasis mėnesio penktadie
nis — rugsėjo 3 d. Mišios 8 v. v. 
Išpažinčių bus klausoma iš vakaro 
nuo 7 vai.

— Panelė M. Arlauskaitė nuo 
rugpjūčio 23 d. pradėjo dirbti 
Adomonio draudos įstaigoje. Ji 
yra gerai pažįstama visiems, nes 
anksčiau daugeliui padėdavo įvai
riuose reikaluose. Dabar ją rasite 
naujame darbe ir su tokiu pat uo
lumu visiems padėti.

— Kun. Jonas Gaudzė rugpjū
čio 26 d. sugrįžo iš atostogų, ku
rias smagiai praleido Jurėnų va
sarvietėje, netoli Lachute. J. G.

A. a. Vladas škuda mirė šešta
dienį, rugpjūčio 21 d. Velionis, 
senosios kartos ateivis, prisidėjo 
prie įvairių lietuviškų darbų — 
prie bažnyčios statymo, Vytauto 
klubo įkūrimo. Kuriantis laikraš
čiui “Nepriklausoma Lietuva” 
talkino administracijoje. Karo 
metu, daugeliui lietuvių atsidūrus 
Vokietijos stovyklose, pagelbėjo 
giminėms ir daugeliui tautiečių 
atvykti į Kanadą. Paliko žmoną, 2 
sūnus ir 6 anūkus. Buvo geras lie
tuvis katalikas.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Qne., tel. 766 • 5827
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