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Viena kregždė...
Lietuviams viena kregždė — ne pavasaris, bet kaikuriems 

svetimšaliams — taip. Lietuviai, kurie žino tikrąją būklę Lietu
voje, sprendžia vienaip, o svetimšaliai ir tie, kurie jiems prilygs
ta, — kitaip. Lietuviai, kurie pvz. žino religinę būklę Sov. Sąjun
goje ir Lietuvoje, aiškiai sako, kad ten' religinės laisvės nėra, kad 
tebevyksta religijos persekiojimas, kad daug šventovių uždarytų, 
kad kunigai įvairiais būdais niekinami ir spaudžiami. Svetimšaliai, 
nuvažiavę Sov. Sąjungon, okupuoton Lietuvon ir pamatę vieną 
kitą šventovę dar neuždarytą, ima tvirtinti, kad ten religija ne
persekiojama. Taip, pavyzdžiui, neseniai buvo su Kanados Kvebe
ko kreditistų partijos parlamentinės grupės vadu Caouette. šis, 
grįžęs iš Maskvos, pareiškė, esą pats dalyvavęs katalikų pamaldo
se Šv. Liudviko bažnyčioje, ir, girdi, kas sako, kad Sovietų Sąjun
goj nėra tikybinės laisvės, esąs “vulgarus melagis”. Ir jis nevie
nas toks. Taip yra kalbėję ir kiti, anksčiau buvoję Sov. Sąjungoje. 
Net raudonieji lietuviai, apsilankę Lietuvoje, panašiai pasakoja 
ir rašo. Jie nesiskiria nuo tų svetimšalių, kuriems ir viena kregž
dė reiškia jau pavasarį. Tai žmonės, kurie nepasižymi orientacija, 
dvasios tiesumu ir dalyko pažinimu. Jie arba iš vieno fakto pada
ro perplačias išvadas, arba papūgiškai kartoja sovietinės propa
gandos žodžius. Tokiu būdu jie niekam nepatarnauja — nei tie
sai, nei visuomenei, nes toji tiesa yra nepaslepiamai permatoma 
kiekvienam blaiviai žiūrinčiam, o visuomenės akyse jie lieka Mi
kės Melagėlio vaidmenyje.

★ ★ ★
Kalbantiems apie religijos laisvę Lietuvoje galima priminti 

pačius elementariausius faktus, kurie anaiptol nemažėja. Naujau
sias jų — Kauno Įgulos bažnyčios uždarymas ir pavertimas vitražo 
ir skulptūros muzėjumi. Vilniaus "katedra ir šiandieną tebėra dai
lės galerija. O kiek kitų bažnyčių paverstų Įvairiais sandėliais ir 
muzėjais! Ir tai vyksta okupacinės sovietų valdžios prievarta. Ku
riame gi kultūringame pasaulio krašte rasi valdžią, kuri taip nie
kintų žmonių'tikėjimą ir jų šventoves? Ar tai suderinama su ele
mentariausiu kultūringumu? žinoma, pavyzdžiui, kad yra Vaka
ruose netikinčių žmonių įvairiose valdžiose. Ir jie galėtų persekio
ti bei uždarinėti tikinčiųjų šventoves, bet jie to nedaro, nes moka 
kitų įsitikinimus pagerbti. Tuo tarpu Sov. Sąjungos bedieviai bru
taliai uždarinėja šventoves, kunigų seminarijas, draudžia spaus
dinti religines knygas. Pastaruoju metu Maskvoje buvo susekti ir 
nubausti spaustuvininkai, kurie slaptai spausdino maldaknyges. 
Ar toks persekiojimas yra kultūringumo pažymys? Anaiptol, tai 
sovietinis barbarizmas, kuris primena priežodį: “praskusk rusą, ir 
rasi totorių”. Sovietai vis mėgsta linksniuoti “religines atgyve
nas”. Žmogui religija nėra “atgyvena”; o jo dvasinės gelmės ap
raiška. “Atgyvena” tėra religijos persekiojimas, kuris tebesiaučia 
tik sovietinėje imperijoje.

★ ★ ★
Laisvojo pasaulio lietuviai budriai seka dabartinės Lietuvos 

gyvenimą. Jie dažnai nustemba užtikę tokių žmonių, kuriems vie
na kregždė — pavasaris, tačiau nedažnas reaguoja. Šiame konti
nente pareiškimas savo nuomonės, kad ir klaidingos, yra natūra
lus reiškinys. Žinomų žmonių pareiškimai turi Įtakos daugelio gal
vosenai. Jeigu jie yra klaidingi, padaro žalos ne tik skaitytojams, 
bet ir pavergtiems žmonėms. Užtat svarbu į tokius pareiškimus re
aguoti laiškais — asmeniniais ir viešais. Galimas dalykas, kad vie
nas kitas tautietis tai padaro, bet to nepakanka. Reikia organizuo
to sujudimo. Labai gražų darbą atlieka pvz. Lietuvos vyčiai Ame
rikoje. Jie kasmet prirašo tūkstančius laiškų, reaguodami i viso
kius pareiškimus, liečiančius Lietuvos bylą, šiuo reikalu turėtų 
susirūpinti visos Lietuvių Bendruomenės'apylinkės. Tai puiki 
veiklos dirva ypač jauniesiems lietuviams. Kiekvienos apylinkės 
valdyba turėtų rasti pareigūnų, sugebančių organizuoti atkirtį to
kiems, kurie klaidina vietinę visuomenę. Beveik kiekvienoje dides
nėje apylinkėje eina vietinio pobūdžio laikraščiai anglų arba pran
cūzų kalba. Reikėtų budėti, kad juose būtų atitaisomas kiekvienas 
melas Lietuvos reikalu. Tai sritis, kurioje Lietuvių Bendruomenė, 
rodos, dar' nėra pajudėjusi organizuotu būdu. Pr. G.

Visi j Kanados Lietuvių Dieną!

Rinkiminis vajus
Premjeras L. B. Pearsonas, 

lankydamasis Kanados vakaruo
se, buvo prispirtas laikraštinin
kų pasakyti, kada bus rinkimai 
į federacini parlamentą. Prem
jeras pareiškė pirmiausia turis 
pasitarti su savo ministerių ka
binetu. Sprendimas būsiąs' pa
skelbtas dviejų savaičių laiko
tarpyje. Laikraštininkai mano, 
kad rinkimai įvyks dar šį rude
nį. Rinkimų data galinti būti — 
lapkričio 2 arba 8 diena. Nors 
rinkimai dar nepaskelbti, bet 
rinkiminis vajus jau prasidėjo. 
Paties premjero kelionė į Ka
nados vakarus yra rinkiminio 
pobūdžio, o opozicijos vadas J. 
Diefenbakeris aiškiai pradėjo 
rinkiminį vajų Kvebeko provin
cijos miesteliuose, žadėdamas 
ūkininkams įvairias lengvatas. 
Ten kvebekiečiai gausiai rinkosi 
klausyti prancūziškų Diefenba- 
kerio kalbu. €

Imigraciją iš Kanados į JAV 
ketina apriboti JAV valdžia. Se
nato atitinkama komisija pri
ėmė pasiūlymą įvesti imigraci
jos kvotą visai vakarinei hemis
ferai ir Kanadai bei apriboti 
imigrantų skaičių iki 120.000, 
t.y., 15.000 mažiau nei praėju
siais metais. Galutinis sprendi
mas priklausys nuo kongreso. 
Tai pirmas kartas istorijoje, 
kad norima įvesti suvaržymus 
imigracijai iš tų sričių. Jais no
rima ypač sumažinti imigrantų 
skaičių iš P. Amerikos. Praėju
siais metais imigravo į JAV 
37.448 Kanados piliečiai. Per 
pastaruosius kelis metus iš JAV 
i Kanadą kasmet imigruodavo 
11.600 asmenų: per 1965 m. 
pirmąjį pusmetį imigravo 5.629.

Komunistinė Kinija pareiškė 
norą užmegzti glaudesnius kul

tūrinius ryšius su Kanada. Ki
nija norėtų pasikeisti mokyto
jais ir profesoriais, norėtų, kad 
Kanada Įsileistų įvairias Kini
jos teatralų grupes ir rodytų 
Kinijoje gamintus filmus. Tik
rumoje betgi komunistam rūpi 
ne tiek kultūriniai, kiek propa
gandiniai — politiniai tikslai.

Daugiausia Kanados misijo- 
nierių yra Pietų Amerikos ir 
Afrikos valstybėse. Kanados 
misijonieriai P. Amerikoje gana 
populiarūs, nes pasak pranciš
kono Cournoyer, kuris dirba 
tarp Peru indėnų — “musų 
tikslas yra ne tik mokyti religi
jos, bet ir sudaryti jiems gali
mybę jų pilnutiniam gyveni
mui”. Visoje P. Amerikoje yra 
952 katalikų misijonieriai, iš ku
rių net 310 Peru valstybėje.

Vanduo tampa brangiu turtu, 
kaip ir kiti žemės turtai Kana
doje. JAV jau kuris laikas jau
čiamas vandens trūkumas, ir vi
sų akys krypsta Kanados pusėn. 
JAV senatorių grupė pasiūlė 
Kanados vyriausybei kaikurias 
upes nukreipti į JAV, už ką 
JAV mokėtų Kanadai po $3,3 
bilijonus kas metai per 30 me
tų. Tokios sumos Kanada ne
gauna už jokius kitus eksportuo
jamus žemės turtus.

Automobilių nelaimėm didė
jant jieškoma priemonių, kaip 
jų išvengti. Nesilaiką nustatyto 
greičio ant didžiųjų kelių bus 
sekami iš lėktuvų, kuriuose ir 
greitis bus nustatomas. Lėktu
vas radijo bangomis praneš po
licijai. Jeigu kanadiečiai važiuo
tų tokiu pat atsargumu, kaip 
amerikiečiai, tai per 1965 m. 
net 1800 mažiau asmenų būtų 
žuvę.

Niagaros krioklys. Netoli jo, St. Catharines mieste, rugsėjo 4-5 d. įvyksta XI Kanados Lietuvių Diena.

Mirė vyskupas Antanas Urbšas
Latvių spauda paskelbė žinią, 

kad š. m. rugpjūčio 17 d. Ispani
joj mirė a. a. vyskupas Antanas 
Urbšas, latviškai vadinamas An- 
tonįjs Urbšs. Palaidotas rugpjū
čio 19 d. Pastaruoju metu jis gy
veno garsiajame ispanų benedik
tinų Montserrato vienuolyne ir 
kiek galėdamas rūpinosi išblašky
tu latviu kataliku reikalais.

Velionis vyskupas yra lietuvis, 
bet nuo mažens sutapęs su Latvi
ja. Jis gimė 1879 m. lapkričio 29 
d. Pandėlyje, Rokiškio apskr. Mo
kėsi Rezeknėj ir Petrapilio kuni
gų seminarijoj, i kurią Įstojo 
1898 m. Per penkis metus baigė 
filosofijos bei teologijos mokslus 
ir 1903 m. kovo 22 d. buvo Įšven
tintas kunigu. Iki 1911 m. jis vi
karavo Varaklaniuose, Dagdoj ir 
Rygoj. 1911 — 1920 m. klebona
vo Kaunatoje, Daugpilyje ir Lud- 
zoje. I D. karo metu rūpinosi pa
bėgėlių reikalais ir buvo lietuvių 
komiteto nuo karo nukentėju- 
siems šelpti Įgaliotinis.

1938 m. balandžio 29 d. popie
žius Pijus XI Ludzos dekaną ir 
prelatą Antaną Urbšą paskyrė 
Liepojos vyskupu, šventinimo iš
kilmės Įvyko birželio 29 d. šv. Jo
kūbo katedroje Rygoj. Konsekra- 
torium buvo Apaštališkojo Sosto 
nuncijus, arkivyskupas Antanas 
Arata. Į Liepojos katedrą nauja
sis vyskupas Įžengė spalio 23 d. 
Tai buvo kartu Įžanga i naujos 
vyskupijos organizavimo darbą, 
kuris buvo nutrauktas sovietinės 
okupacijos. 1944 m. spalio 9 d. 
vyskupas A. Urbšas su kitais 
dviem latvių vyskupais — J. Ran- 
cans ir B. Sloskans buvo vokiečių 
okupacinės valdžios pareigūnų', 
kaip rašo latvių spauda, depor
tuoti Vokietijon. Vysk. A. Urbšas 
buvo apgyvendintas kapucinų vie
nuolyne Morą prie Maino upės. Iš 
ten jis galėjo lankyti išvietintus 
latvius Vokietijos stovyklose. Ta
da jis apvažinėjo beveik visą Vo-

Neduoda ramybės Kennedžiui
Apie velionį prezidentą J. F. 

Kennedy pasipylė atsiminimai. 
Vienas pirmųjų paskelbė savo at
siminimus buv. prez. Kennedy 
bendradarbis Arthur Schlesinger, 
Jr. Vienoje vietoje jis rašo, esą 
velionis prezidentas ir jo brolis 
Robertas nenorėję L. Johnsono 
viceprezidentu, o dabartinio už
sienio reikalų min. Dean Rusk ve
lionis visai nevertinęs ir norėjęs 
atleisti iš pareigų. Vos šie tvirti
nimai pasirodė “Life” savaitraš
tyje, pasigirdo protestai, paaiški
nimai, paneigimai. Prez. L. B. 
Johnsonas spaudos konferencijoj 
pareiškė pasitikėjimą užs. reik, 
min. D. Rusk. Kai pastarasis kal
bėjo 130 senatorių apie užsienio 
politiką, susilaukė gausių ploji
mų. Respublikonų kongresmanas 
W. Widnall viešai pareiškė: “Aš 
visuomet maniau, kad liberalinės 
minties pažymys yra teisingumas 
žmogui, o ne užpuolimas to, kuris 
negali atsikirsti dėl einamų parei
gų...” Aštriausiai prieš Schlesin- 
gerio atsiminimų pobūdį pasisa
kė publicistas • istorikas Sidney 
Hyman, daug padėjęs renkant 
medžiagą R. Sherwood’s knygai 
’’Roosevelt and Hopkins”. Anot

kietiją padarydamas apie 30.000 
kilometrų. Daug kur jis susitiko 
su lietuviais ir palaikė su jais 
glaudžius ryšius.

Kai dauguma latvių emigravo 
iš Vokietijos į užjūrio kraštus, 
vysk. A. Urbšas 1949 m. kovo 9 
d. persikėlė Ispanijon ir apsistojo 
cistersų vienuolyne Pobleta vieto
vėje. Dar tais pačiais metais jis 
persikėlė pas benediktinus į 
Montserrato vienuolyną, kur daž
nai laikė pontifikalines pamaldas. 
Be to, ten teikė kunigystės šven
timus jauniems vienuoliams. Daž
nai jis buvo kviečiamas teikti Su
tvirtinimo sakramento į Barcejo- 
nos miestą ir apylinkes. 1953 m. 
vysk. A. Urbšas buvo pagerbtas 
popiežiaus — gavo Šv. Sosto asi
stento titulą.

Montserrato vienuolynas yra 
pastatytas to paties vardo kalny
ne 880 m. Tenai yra garsusis 
vad. Juodosios Madonos paveiks
las. Į tą šventovę kasmet suplau
kia apie 500.000 maldininkų ir 
daugybė turistų. Vienuolynas turi 

jo, Schlesingerio" užsimojimas pa
naudoti atsiminimams “mirusio 
žmogaus proginius prasitarimus” 
yra istorinio nesubrendimo viršū
nė”. Pasak jo, pavyzdžiui, vyras 
su žmona gali peštis kaip šuo su 
kate ir vėl mylėtis. Įjungti toki at
vejį istorinėn knygon nedera.

Robertas Kennedy, kurio san
tykiai su L. B. Johnsonu nėra ge
riausi, Milwaukee mieste per de
mokratų partijos pietus paneigė 
Schlesingerio tvirtinimą, esą 
juodu su broliu buvę šalti John- 
sonui, tardamas: “Prezidentas 
Kennedy žinojo, kad J. Johnso
nas rėmė jo programą, kad jis 
dalinosi jo svajonėmis, kad jis 
buvo geriausias vyras tęsti tai 
kovai”.

Antras atsiminimų rašytojas 
T. Sorensen taip pat parašė kny
gą apie velionį prez. Kennedį ir 
vienoje vietoje paminėjo maž
daug tą patį, ką ir Schlesingeris 
tvirtino. Patyręs tokią reakciją, 
jis iš savo rankraščio išbraukė 
pastabą, mininčią, kad prez. Ken
nedy galvojo apie užs. reik. min. 
D. Rusk pakeitimą kitu asmeniu 
1964 m.

170.000 tomų biblioteką, 5000 
pergamentų, 1150 vertingų senų 
rankraščių, 30.000 žurnalų rinki
nį, apie 300 paveikslų, kurių tar
pe yra ir pasaulinio garso autorių. 
Be to, vienuolynas turi egiptolo- 
gini ir biblinį muzėjų, spaustuvę 
ir leidyklą, kuri išleidžia religinių 
ir kultūrinių veikalų. Tokiame 
tad centre gyvendamas Velionis 
galėjo rūpintis ne tiktai latvių iš
eivių reikalais, bet ir prabilti į 
plačią Ispanijos visuomenę pa
vergto Pabaltijo-tema.

Tremtyje gyvena dar du latvių 
vyskupai — vysk. J. Rancans, J.

'A. V., ir vysk. B. Sloskans — Bel
gijoj.

Milijonai sovietų 
vergijoj

Kanados buvęs premjeras ir 
dabartinis opozicijos vadas J. 
Diefenbakeris Edmontone kalbė
jo ukrainiečiams, kurie ten su
rengė pagerbimą pirmiesiems sa
vo pijonieriams, atvykusioms į tą 
sritį prieš 74 metus. Savo kalbo
je jis pareiškė: “Milijonai žmonių 
tebėra Sovietų Sąjungos vergi
joj.” Esą, kanadiečiai Jungtinėse 
Tautose ir kituose pasaulio foru
muose kiekviena proga turėtų pri
minti Sov. Sąjungai, kad Ukrai
nos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
kitų šalių pavergimas yra nusi
kaltimas. Pasak J. Diefenbake- 
rio, laisvė pasaulyje yra nuolat 
kur nors pavojuje, šiuo metu ji 
esanti pavojuje Vietnamo krašte. 
Vienokia ar kitokia jo karo pa
baiga nulems daugelio tautų lais
vę. JAV pastangos ten esą'stab- 
do komunizmo išsiplėtimą pietry
čių Azijoj.

Nauji pašto tarifai
Pašto ministeris Renė Tremb

lay paskelbė keletą pakeitimų 
pašto tarifuose. Pakėlimas kainų 
neliečia laiškų ir pašto atviručių, 
siunčiamų Į JAV bei jų teritori
jas, Angliją, Airiją, Prancūziją, 
Ispaniją. Laiškų į kitas valstybes 
paprastu paštu nauja kaina nuo 
1966 m. sausio 1 d. — 10 c. už 
pirmąją unciją ir 6 et. už kiekvie
ną pridedamą unciją. Pašto atvi
ručių kaina — 6 et. Taip pat per
tvarkytas siuntinių įkainavimas: 
vietoj buvusių apie 230 Įvairių 
Įkainavimo rūšių nuo 1966 m. 
sausio 1 d. šis skaičius sumažina
mas tik iki keturių, tas paleng
vins darbą pašto tarnautojams. 
Siuntinių svoris padidinamas nuo 
20 sv. iki 22. Pakeitimai liečia ir 
oro paštu siunčiamas atvirutes. 
Dabar už jas reikia mokėti tiek 
pat, kiek ir laiškus. Pvz. siun
čiant atviruką oro paštu į Aust
raliją ar Japoniją reikia mokėti 
25 et. Nuo 1966 m. sausio 1 d. 
numatoma įvesti oro pašto atviru
kus į visas šalis po 10 et.

Spausdinių tarifas bus padidin
tas į užsienio kraštus, išskyrus 
šiaurės, Vidurio ir Pietų Ameri- 
kas (taipgi Ispaniją): pirmosios 
dvi uncijos kainuos 4 et. ir 2 et. 
už kiekvieną pridedamąją.

Sveikinam Čiurlionio Ansamb
lį ir XI Kanados Lietuvių Dienos 
svečius bei dalyvius. Visus tautie
čius iš Kanados ir JAV kviečia
me dalyvauti ir pakartotinai skel
biame programą.

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

plant II 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.

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.

Savaitės įvykiai
JAV ASTRONAUTAI L. GORDON COOPER IR CHARLES 

CONRAD, išbuvę tolimose erdvėse aštuonias dienas, sėkmingai nu
sileido žemėn. Jiedu apskrido aplink žemę 120 kartų padarydami 
3.338.200 mylių per 191 vai. Tuo būdu jie pralenkė rusų astronau
tus ir pasiekė pasaulinį rekordą. Nežiūrint gedimų, ypač elektros 
gaminimo Įrengimuose, jų kelionė pavyko gerai. Dėl skaitytuvo 
klaidos astronautai nusileido Į Atlanto vandenyną 103 myliom to
liau nei buvo numatyta. Abu astronautai grįžo sveiki ir geroj nuo
taikoj. Jų sveikatą tiria gydytojai, o erdvėlaivi ir jo skridimą —
technikai. Abu erdvių lakūnai< 
susilaukė sveikinimų — iš prez. 
Johnsono, popiežiaus Pauliaus, 
Kremliaus ir kitų. Netolimoje at
eityje amerikiečiai yra. numatę 
kitus astronautų skridimus, ku
rie paruoš kėlią skridimui Į mė
nulį dar šiaiiie ‘dešimtmetyje. 
Vienas artimiausių žygių bus iššo- 
vimas erdvėsna dviejų žmonių 
aptarnaujamos laboratorijos, ku
ri turės ir karinės reikšmės. Jos 
astronautai, numatoma, išbus erd
vėse visą mėnesį.

Graikijos naujasis premjeras 
Elijas Tsirimokos negavo parla
mento daugumos pasitikėjimo. 
Karaliui Konstantinui belieka 
šios galimybės: rasti naują prem
jerą, susitaikyti su atleistuoju 
premjeru Papandreou arba skelb
ti naujus rinkimus. Sunku tikėtis, 
kad karalius besuras parlamento 
daugumai priimtiną premjerą po 
dviejų nesėkmingu bandymų. 
Rinkimų jis nenori^ nes gyven
tojų nuotaikos karaliui ir apla
mai monarchijai šiuo metu nėra 
palankios. Susitaikyti su Papan
dreou karalius nelinkęs, bet gali 
būti priverstas, juoba, kad Papan
dreou nori grįžti valdžion. Pasta
rojo centro vienybės partija, tu
rinti atstovų daugumą parlamen
te, nevisuose punktuose pritaria 
Papandreou laikysenai, bet pri
taria jo kovai su karaliumi, kuris 
esą Įžeidęs veteraną premjerą pa
skirdamas naują, nors Papan
dreou dar nebuvo atsistatydinęs. 
Politinė krizė Graikijoj prasidėjo 
birželio 15 d., kai premjeras Pa
pandreou, prieš karaliaus valią, 
norėjo atleisti kr. apsaugos mi
nister}.

Vidaus karas Jemene sutartas 
baigti. Jungt. Arabų Respublikos 
diktatūrinis prezidentas Nasse- 
ris nuvyko pas Saudi Arabijos ka
ralių Feisalą ir po dviejų dienų 
derybų pasirašė sutartį baigti ka
rą Jemeno valstybėje, kuriame 
abu valdovai dalyvauja karine pa
rama. Karas prasidėjo 1962 m., 
kai mirė biblinio karalienės Sa
bos krašto karalius Imam Ahmed 
bin Yehya. Tada respublikos ša
lininkai, remiami prez. Nasserio, 
pagrobė valdžią. Mirusio kara
liaus sūnus Mohamedas Al-Badr, 
kurio dinastija valdė kraštą 1000 
metų, su savo karinėmis pajėgo
mis pasitraukė į šiaurės kalnus. 
Jį rėmė įvairios gentys ir Saudi 
Arabijos karalius. Nasseris Jeme- 
nan pasiuntė 60.000 kariuomenės, 
tačiau iki šiol nepajėgė nugalėti 
monarchistinių pajėgų. Spaudžia
mas savo patarėjų ir ūkinių sun
kumų, Nasseris sutiko, kad būtų 
sušaukta kovojančių konferenci
ja, sudaryta laikinė vyriausybė ir 
pravestas krašte gyventojų bal
savimas, kuris turėtų pasirinkti 
krašto valdymosi formą — mo
narchiją ar respubliką. Balsavi
mas turėtų įvykti 1966. XI. 23.

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 “Dennis Morris” gimnazi
jos auditorijoje, Glen Morris Dr. 
Programą išpildys Čiurlionio An
samblis ir solistai: Juzė Krišto- 
laitytė-Daugėlienė, Algis Gilys ir 
Henrikas Johansonas.

Šventėje kalbės dr. J. žmuidzi- 
nas, Lietuvos gener. konsulas Ka
nadoje; pagrindinę kalbą pasakys 
J. Bačiūnas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirmi
ninkas.

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

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

Iki malonaus pasimatymo!
Kanados Lietuvių Dienai 

Rengti Komitetas

P. Korėjos studentai susirėmė 
su-policija ir net kariuomene. Jie 
triukšmavo sostinės Seoulo gat
vėse ištisą savaitę. Buvo iškvies
ta net 6-ji fronto divizija. Daug 
sužeistų ir suimtų. Tie studentai 
reiškė karštą protestą prieš vy
riausybės sudarytą sutarti su Ja
ponija, kuri apie 50 mėtų (iki 
1945 m.) valdė Korėją. Sutartis 
buvo patvirtinta parlamento, nors 
opozicijos atstovai smarkiai prie- . 
šinosi ir net atsistatydino. Jie 
priekaištauja vyriausybei, esą ji 
“pardavusi” Korėją Japonijai su
teikdama žvejybos lengvatų už 
ekonominę pagalbą. Japonijos 
studentai taip pat demonstravo 
prieš tą sutartį.

Vakariečiai spaudžia š. Vietna
mo vyriausybę baigti karą su P. 
Vietnamu ir amerikiečiais' ir eiti 
i derybas, š. Vietnamas iki šiol 
laikosi labai kietai ir pirmiausia 
reikalauja amerikiečių kariuo
menės atitraukimo iš P. Vietna
mo. Sov. Sąjunga oficialiai remia 
Š. Vietnamą ir taip pat reikalau
ja amerikiečių pasitraukimo. 
Amerikiečiai gi diplomatiniame 
fronte j ieško taikos, o kariniame 
— nuolat bombarduoja Vietkon- 
go pozicijas ir š. Vietnamo strate
ginius taikinius.

Indijos-Pakistano susikirtimas 
dėl Kašmiro ima įsisiūbuoti. Indi
jos kariniai daliniai užėmė jau ke
letą pakistaniečių pozicijų. Susi
šaudymas vyksta kiekvieną dieną. 
Pagal Indijos paskelbtus duome
nis, per 3 savaites abiejose pusėse 
žuvo 562 asmfenys: 412 partizanų 
bei pakistaniečių karių ir 150 In
dijos karių, policininkų, civilių. 
Pakistano vyriausybė skelbia, kad 
tai nėra karas, o Kašmiro maho
metonų sukilimas prieš Indijos 
hindusų valdžią. Indijos vyriau
sybė turi dar ir kitą problemą — 
jos gausūs sikiai, gyveną Panju- 
bo srityje, reikalauja Įsteigti at
skirą valstybę unijoj su Indija ir 
grasina taipgi sukilimu. Sikių va
das Sant Fateh Singh pareiškė 
badausiąs dvi savaites ir tada su
sideginsiąs. Indijos vyriausybė 
prisibijo demonstracijų Punja- 
be, kuris yra pietuose nuo Kaš
miro ir siekia vakarinį Pakistaną.

Estų Tėvynės Dienos
Rugpjūčio 7-8 d. Miunstery, V. 

Vokietijoje, įvyko Estų Tėvynės 
Dienos. Estų centro komitetas 
Vokietijoje suorganizavo jaunimo 
dainų šventę, kurioje dalyvavo 
800 dainininkų. Iš Stockholmo at
vykęs estų teatras suvaidino E. 
Wildes komediją. Buvo estų ir vo
kiečių valdžios atstovų kalbos. ' 
Iškilmėse dalyvavo ir' nemažas 
būrys estų iš Švedijos. Tėvynės 
Dienų proga vokiečių spaudoje 
paminėta estų veikla Vokietijoje 
ir kituose kraštuose. V. Vokietijoj 
yra apie 3.000 estų.
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Kova dėl Lenkijos sienų
LAIKO IŠSPRĘSTU, O ANGLOSAKSAI TEBESVYRUOJA

IU-TI1C Lights of Homeland — Lithuanian Weekly gQ įj. mes j-js ginsime. Vokiečiai
Published by Lithuanian R. Catholic Cultural Soc. of Canada ‘The Lights” įj- dabar tebesiekia 1937 m. Vo-

Subscription rates: $5 per year, $3 per 6 months. kietijos sienų. Šiuo metu lemia
Deadline for advertisements — Thursday lęnkų-vokiečių ryškus nesuta-

- authorized as second class mail by the Post Office Department, Ottawa, 
and for payment of postage m cash. rimas, oei sovietų jsigaiejimas

vidurio Europoje ir vakariečių, 
ypač anglosaksų, svyravimas.

Išspręstas klausimas?
Vokietija padalinta. Sovietų pa

stangomis sukurtoji rytinė Vokie
tija (DDR) ne tik nekelia ginčo 
dėl Oderio-Neissės sienos, bet ir 
dėl Stettino, kuris turėtų jai pri
klausyti. Iki vakarinė ir rytinė 
Vokietijos nesusijungs, ginčai dėl 
rytinių sienų tebus teorinio pobū
džio.

Vakarinei Vokietijai (BDR) pa
vyko išgauti JAV ir Anglijos už
tikrinimus, kad reikia peržiūrėti 
Oderio-Neissės sieną. Net prieš 
pat Potsdamo pasitarimus 1945 
m. birželio 5 d. karo laimėtojai 
kalbėjo apie Vokietijos atkūrimą 
prieškarinėse sienose, tačiau rug
pjūčio pradžioje jie padėjo para
šus užgirdami Oderio-Neissės sie
ną. Metams praslinkus, 1946 m. 
rugsėjo 6 d., JAV valstybės de
partamento sekretorius Byrnes, 
įsiteikdamas vokiečiams, Stutt- 
garte užtikrino, kad Lenkijos va
karinės sienos turinčios būti per
žiūrėtos. Per ilgą tarpsni nieko 
nepadaryta pažadams tesėti. Va
kariečiai suskilo. Anglai pritaria 
Vašingtono linkmei, o Prancūzi
ja laiko Lenkijos vakarinių sie
nų klausimą išspręstu. Sovietai 
ne tik žodžiais, bet ir š.m. pavasa
rio sutartimi Įsipareigojo ginklu 
ginti Lenkijos naująsias sritis. 
Šiuo atveju sutampa Sov. Sąjun
gos ir Prancūzijos tikslai — ne
leisti vokiečiams plėstis i rytus. 
De Gaulle pritaria Vokietijos su
jungimui, tačiau jis nutyli Vo
kietijos sienas rytuose. Ar jos at- 
statytinos su koridoriumi, kuris 
kėlė painiavas ir buvo karo for
maline priežastimi?

Vokiečių, ir lenkų kova
Vokiečiai pramonininkai, gavę 

Bonnos pritarimą, šiais metais 
stengėsi užmegzti glaudesnius 
ūkinius santykius su Lenkija. Va
karinė Vokietija’ siekia glaudes
nio bendravimo su lenkais visose 
srityse, išskyrus politinę. Voki6\

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada 
Tel. 368-6813

Kaip susitaikyti su “Carliu?”
Kodėl ne su Karoliu ar ne su 

Kaziu, bet — su Carliu ir dar ka
butėse? — gal paklausite. Mat, 
tas Čarlis — netikras Čarlis, jo 
prasmė — perkeltinė, šiame ra
šiny naudojuosi vankuverietės 
žurnalistės Patricijos Young min
timis ir stiliumi. Tarp kita ko, Pa
tricija yra mums netolima; jos 
motina buvo lietuvė, jau mirusi. 
Patricija Young yra labai produk
tyvi laikraštininke ir rašytoja, 
“Our Sunday Visitor” nuolatinė 
bendradarbė.

— Ar jūs žinote, kas tas “Čar
lis”? — klausia Patricija ir kiek 
tolėliau atsako:

Well, he’s my conscience. (Jis 
yra mano sąžinė).

Kaip jį, tą “Čarlį” (savo sąži
nę), apibūdina Patricija Young? 
O, labai įdomiai! Esą, ji matanti 
jį — “Čarlį” nedidelį, žaliai apsi
rengusį vyrą, nenormaliai didelė
mis ausimis (kad viską girdėtų!) 
ir Rentgeno akimis (kad viską ga
lėtų “peršviesti”!). Tai ir esąs 
Čarlis, kuris nuolat jai siūląsis su 
savo paslaugomis įvairiuose ko
mitetuose, organizacinėje veiklo
je. Jis viską saugąs.joje — ir ran
kų judesius, ir liežuvio galimus 
paslydimus"...

— O, — sako Patricija, — mes 
-su čarliu kovojame apydažniai! 
Kartais, girdi, ir pavyksta jai Čar
lį “paguldyti ant menčių”. Bet 
jis vėl greitai pašokstąs ant kojų. 
Tada ji pati, esą, besigraužianti, 
kodėl neklausiusi “čarlio”...

— Gal truputį ir lengvapėdiš
ka palyginti sąžinę su mažyčiu, 
žaliai apsirengusiu, didelėmis au
simis vyru, — rašo toliau Patrici
ja. Psichiatrai, girdi, pasakytų, 
jog ji “turi problemą” (having a 
“problem”). Tačiau ji dėl to ne

nusimenanti, nes, girdi, mes visi 
būtume kur kas toliau pažengę, 
j'eigu nuolat galvotume apie savą
ją sąžinę, kaip kažkokį pakaitalą, 
užuot negalvoję visiškai nieko, 
nes sąžinė taip pat gali nuo žmo
gaus pasitraukti šalin, jei ji per
daug ir perilgai ignoruojama ...

Jeigu, esą, mes respektuotume 
ir daugiau klausytume sąžinės 
balso, būtume sveikesni ir gyves
ni, gyvenimas gi rodytųsi daug 
mažiau komplikuotas. Kai žiūri
me į statistikas, rodančias skyry
bų skaičių, jaunuolių nusikalti
mus, netekėjusių motinų pavaini
kių skaičių ir pan., kyla klausi
mas: kodėl’taip?

Esą, jeigu gyvenime būtų žiūri
ma tik į tiesą, daugelis mūsų rū
pesčių savaime atpultų. Rūpes
čiai daugiausia atsiranda todėl, 
kad nepajėgiame žiūrėti į teisy
bės veidrodi ir nepaklustame sa
vosios sąžinės balsui.

Mes labai retai prisipažįstame 
darą šią klaidą. Kaltę verčiame 
betkam — pradedant “nervais”, 
baigiant “blogu likimu”. Dauge
liu atvejų mūsų problema — ne 
kaip susiderinti su savo uošviais, 
kaimynais ir kitais artimais ar to
limais žmonėmis, bet kaip suside
rinti su savo sąžine...

Taigi, štai kodėl reikia suside
rinti su mažuoju draugu “čarliu”, 
nes jis, nors mažas, bet labai kie
tas ir neatlaidus. Esą, kol ji nu
veiksi, greičiau pats atsidursi psi
chiatrinėj ligoninėj...

Taigi, konfliktų su sąžine gali 
atsirasti dažnai. Kaip tarpininkas 
tarp jūsų ir jūsų sąžinės galėtų 
būti kad ir kunigas. Po to pri
klausys, girdi, nuo jūsų, ar paduo
site ranką sąžinei ir susiderinsite 
su ja, ar dar konfliktą gilinsite...

Pr. Alšėnas

Ir Ispanija turėjo Sibirą
Badajozo provincija yra pati 

didžiausia savo pločiu visoje Is
panijoje. Ji beveik lygi dviem 
Lietuvos trečdaliam. Ji nusitęsia 
nuo Ispanijos vidurio į vakarus 
iki pat Portugalijos sienos. Se
niau ispanai ją vadindavo “Ispa
nijos Sibiru” dėl plačių jos dy
kumų. šiandien, po 18 ’metų pa
stangų, ši vakarinė Ispanijos už
kampio provincija tapo viena pa
vyzdingiausių ir daugiausia ža
dančių ūkine ir socialine prasme.

Generolo Franco vadovaujama 
Ispanijos vyriausybė tik 1948 m. 
rimčiau susirūpino šią kasmet 
griežtos sausros baudžiama ispa
nų teritorija. Kai prieš tai gen. 
Franco aplankė tuomet labai at
silikusi tą ispanų žemės kampe
lį, tiesiog nusigando. “Taip, — 
kalbėjo jis, — žemė derli ir tur
tinga, bet gyvenimo lygis nepa
prastai menkas, šios provincijos 
socialinis klausimas yra daug 
reikšmingesnis ir rimtesnis, negu 
kad kur kitur Ispanijoje. Reikia 
daug ką pagerinti, atnaujinti jos 
veidą.” Nuo 1948 m. Ispanijos 
valdžia Badajozo provincijoje 
Įvykdė visame pasaulyje išgarsė
jusi “Plan de Badajozo”— Ba
dajozo planą. Keli šimtai tūks
tančių Badajozo provincijos 
darbščių gyventojų, vyriausybės 
padedami ir globojami, sugebėjo 
savo darbu ir kantrybe pakelti 
šios provincijos socialini, ekono
minį ir kultūrinį lygį. Gyvento
jai dabar džiaugiasi savo sunkaus 
darbo vaisiais. Jie per 18 metų

pastatė kelias dešimtis užtvankų, 
iškasė daug mažų ir didelių kana
lų, įkūrė tūkstančius naujų so
dybų, gyvenviečių, kaimų ir 
miestelių, nutiesė daug šimtų ki
lometrų naujų modernių plentų 
bei geležinkelių. Dabar Badajozaš 
— 'didžiųjų 15 ir 16 šimtmečių 
atradėjų, kolonizatorių ir misijo- 
nierių tėviškė — visiškai pakeis
tas. Pagerėjus gyvenimo sąly
goms, čia Įsikūrė šimtai tūkstan
čių naujų šeimų, kurios ūkinin
kauja ir dirba naujai pastatytuo
se fabrikuose, prekiauja su kito
mis Ispanijos provincijomis. 
Pastaraisiais metais čia Įsteigta 
daug gražių turistams vietovių ir 
pasilinksminimo vietų.' Buvę nu
plikę kalneliai apsodinti mede
liais, paupiais išdygo daug smil
tingų ir karštų vasarviečių. Užtat 
ispanai ir sako’: “Kur prieš 18-20 
metų net ožkų mažai buvo, šian
dien pilna tunstų iš įvairių pa
saulio kampų.”

K. K. Patalavičius

Aliaska. — Medžiojimas šiau- 
•rės meškų darosi vis sunkesnis. 
Geriausioje medžiojimo vietoje, 
Beringo sąsiauryje, meškos trau
kiasi vis toliau nuo kranto Sibiro 
link. Medžioklės vadovai, kurie 
ima iki $2.000 iš turtingų ame
rikiečių už suradimą meškos, le
du priveda medžiotojus rizikingai 
arti prie sovietų pasienio, kur 
gausūs sargai saugo sieną sąsiau
ryje 12 mylių atstume nuo kran
to.
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čių politikus jaudina net Lenki-
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kewicz kelionė į Paryžių, šį ru
denį, nes manoma, kad ten gali 
būti tariamasi ir dėl Lenkijos va
karinių sienų.

Tarp lenku ir vokiečių nūnai
vyksta tyli akademinė kova. Iki 
šio meto lenkai laimėjo būdami 
“beati possedentes”, t.y. faktiniai 
sričių savininkai. Jie žino, kad 
politika kinta; nuogąstauja dėl 
vokiečių sutvirtėjimo ir šiuo me
tu naudojasi istorinio priešo — 
ruso paslauga. Jie numano, kad 
Įsitvirtinti vakaruose jiems gali 
padėti ne teoriniai klausimo 
svarstymai, bet įsitvirtinimas 
naujose srityse, kuris vyksta ne- 
persklandžiausiai.

Vokiečiai tebelaiko lenkus lai
kiniais vokiškų žemių valdytojais. 
Lenkai visais būdais Įrodinėja, 
kad jie yra savų žemių valdyto
jai, išskyrus Stettiną, kurio lemtį 
apsprendžia “geri santykiai su 
DDR”. Šiuo metu ne vokiečiai, 
bet lenkai pradeda pulti. Varšu
va sutelkė geriausius talentus: 
etnografus, archeologus, istori
kus, ekonomistus, teisininkus ir 
politikus vakarų sritims ginti. 
Lenkai išleidžia daug literatūros 
svetimomis kalbomis, kur įrodi
nėja, kad lenkai negali išsiversti 
be buvusių vokiškų žemių.

Oderio-Neissės sienos 
pateisinimas

Šiuo metu Lenkija net neužsi
mena apie rytines sritis. Jie nu
tyli Vilnių, Lvivą ir kitus vardus, 
nes jų prisiminimas silpnintų jų 
padėtį naujose žemėse, erzintų 
Maskvą, kuri savo išskaičiavi
mais pastūmėjo Lenkiją į vaka
rus. Oderio-Neisės sieną jie gina 
kariniais, ūkiniais ir istoriniais 
sumetimais. Trumpa'siena esanti 
lengviau ginama. Naujosios že
mės, kaikada lenkų valdytos, bū
tinos tautai išmaitinti.

Apie karinį saugumą tegalima 
pasakyti, kad ne trumpa siena, 
bet jėgų santykis apsprendžia 
krašto gynybą. Lenkai gerai nu
mano, kad vokiečius gali apval
dyti dvi jėgos — rytuose rusai ir 
vakaruose prancūzai. Jie ima dai
rytis į Paryžių ne dėl istorinių 
prisiminimų, bet dėl savojo sau
gumo ateityje. Lenkai saugiai 
jaučiasi už..sųvietų skydo — ryti
nės Vokietijoj šiai užtvarai išny-

stipresnį spaudimą, kaip ir pra
eityje, vadinamo Dancigo kori
doriaus laikais.

Istoriniai įrodinėjimai sienoms 
ginti yra pagalbiniai. Lenkai 
Šneka, kad Piastų dinastija valdė

lenkai istorikai nurodo, kad net 
sritis tarp Luebecko ir Magde
burgo kaikada Lenkijai priklau
sė, tačiau šių sričių Varšuva ne
pasigenda. Prileiskime, kad len
kai istoriškai pagrindžia Vakarų 
Prūsijos, Pomeranijos, Silezijos 
priklausomumą, tačiau jie lieka 
beginkliai savintis dalį Rytprū
sių, kuriuose jie nūnai saugiai 
jaučiasi, nes niekas į tą sritį ne
sikėsina.

Vokiečiai tvirtina: lenkai ūkiš
kai nugyveno Pomeraniją ir Si
leziją. Vokiečiams tos sritys bu
vusios grūdų aruodu. Lenkai at
kerta: šios sritys vokiečiams bu
vusios nuostolingos, nes gyvento
jai iš jų bėgę, šiuose teigimuose 
tėra dalis tiesos. Tiesa, kad prieš
karinės Vokietijos ketvirtadaly
je, kurį užvaldė lenkai, buvo 
menkai išplėsta pramonė, tačiau 
ūkinį, sunkmetį pergyveno tik 
rytiniai Rytprūsiai, vadinamoji 
Karaliaučiaus sritis, gyvenusi 
Vokietijos paramomis. Lenkai 
neturi kuo pasiteisinti dėl Silezi
jos nugyvenimo ir net menkų - 
pastangų jai atkurti. Vokiečiai 
tylomis galvoja: lenkai temoka 
nugyventi.

Vokiečių pabėgėliai ir Bonnos 
vyriausybė kalba apie Heimats- 
recht, t.y. teisę į tėviškę. Lenkai 
atkerta, kad šia teise nūnai nau
dojasi jau kiti, o senieji savinin
kai ją turi pamiršti. Lenkų gy
ventojų prieauglis esąs žymiai 
didesnis, todėl ši erdvė turinti 
jiems pirklausyti.

Šie ginčai yra atitraukti nuo 
politinės tikrovės, kurios vokie
čiai negali pakeisti. Per pastarą
jį dvidešimtmetį buvusių vokiškų 
žemių tvarkymo niekas nekliudė. 
Lenkų jaunimas ir toliau slenka 
į naująsias žemesc vakarų Prūsi
jos, Pomeranijos. Lenkų tautos 
širdis linksta i vakarus, bet pro
tas verčia glaudžiai bendrauti su 
rusais, istoriniais priešais, kurie 
nūnai gina lenkų teises naujose
žemėse. Jiems nebėra kelio atgal . 
į istorines žemes rytuose.

AMERIKIEČIŲ ŽVALGYBOS KATASTROFA Paruošė VYT. KASTYTIS

KUBOS INVAZIJOS PASLAPTYS
“Aš noriu kovoti jūsų 

pusėje...”
Tomis lemtingomis valandomis 

Įvyko incidentas, galėjęs pareika
lauti brigados vado pavaduotojo 
Olivos gyvybės. Jausdamas savo 
vyrų eilėse didėjančią paniką, jis 
asmeninės drąsos pavyzdžiu norė
jo sugrąžinti išblėsusio kovingu
mo liepsnas. Su bazuka rankoje 
Oliva pastojo kelią vienam Castro 
tankui — tiesus ir stačias, nejieš- 
kodamas jokios priedangos. Tan
ko įgulai būtų pakakę trumpos 
serijos iš kulkosvaidžių vamzdžių. 
Tačiau įvyko neįtikėtinas daly
kas: tankas sustojo, atsidarė bokš
telio dangtis, ir išlipo Castro ka
rininkas.

— Tu esi šių vyrų vadas?
— Taip, — atsakė Oliva.
— Mano nuoširdžiausi sveikini

mai tau ir tavo vyrams! Jūs esate 
didvyriai. Aš noriu kovoti jūsų 
pusėje.

Nustebusiam Olivai jis atsklei
dė antrąją medalio pusę. Pasiro
do, Castro į kautynes tą naktį bu
vo metęs 300 reguliarios kariuo
menės karių, 1.600 milicininkų ir 
200 policininkų, kuriuos rėmė 4 
patrankos ir 20 tankų, o brigados 
vyrai įstengė atlaikyti šį neįtikė
tinai didelį spaudimą. Vėliau pa
aiškėjo, kad šiose kautynėse žu
vo 500 Castro vyrų; sužeistų bū
ta virš tūkstančio. Olivos 370 vy
rų grupė žuvusių turėjo apie 20, 
sužeistų — 50. Taigi, Castro tan
kisto žodžiai nebuvo vien tik pi
gus pagyrūnas, bet nuoširdus su- 

-sižavėjimas brigados kovingumu.
Paryčiui Oliva davė Įsakymą 

pasitraukti i Plaja Giron. Jam bu
vo aišku, kad be šaudmenų papil
dymo tolimesnis pasipriešinimas 
Plaja Larga darėsi neįmanomas. 
Pirmiausia buvo paleisti 200 į ne
laisvę paimtų Castro vyrų — bri
gada neturėjo jokios galimybės 
užtikrinti jų aprūpinimą.

— Mes žygiuojame į Havaną, — 
tarė jiems Oliva, — o jūs keliau
kite namo. Jums karas yra baig
tas.

Laivams negrįžus į Kiaulių 
įlanką, kiekvienam brigados vy
rui buvo aišku, kad invazijos lau
kia neišvengiamas pralaimėjimas. 
Beliko vienas kelias — kovoti iki 
paskutinio atodūsio. Apie kapitu
liavimą negalėjo būti nė kalbos, 
nes Castro plakatai skelbė: “Mir
tis invazijos dalyviams!”

— Esame 1.500 vyrų. Jeigu 
kiekvienas sugebėtumėm prieš 
mirti sulikviduoti 15 Castro mili
cininkų, liktų didelė spraga Cast
ro ginkluotųjų pajėgų aparate, 
— postringavo nežinomas briga
dos filosofas.

— Gerokai praretėtų Castro 
barzda...

— Cigaro dūmas būtų jam kar
tus ...

Brigados vadų pasitarimas
Išaušus antradienio rytui, Oli

vos daliniai laimingai pasiekė 
Plaja Giron. Kelių sankryžoje 
Įrengtame štabe tuojau pat buvo 
sušauktas brigados vadų pasitari
mas, kuriame dalyvavo’ San Ro
man, pavaduotojas Oliva, štabo 
viršininkas Ramon Ferrer ir revo
liucinės tarybos atstovas dr. M. 
Artime. Iš Plaja Larga pasitrau
kęs Oliva pareiškė brigados vadui 
San Roman, kad dėl šaudmenų 
stokos ir didėjančio Castro dali
nių spaudimo jam nebuvo likę jo
kio luto pasirinkimo.

San Roman nusiskundė laivų 
nesugrįžimu pirmadienio naktį. 
Ir Plaja Giron prietiltyje didžiau
sia problema buvo tiekimas — 
kiekvieną valandą mažėjančios 
atsargos. Oliva suprato, kad per
galės galimybės buvo beveik ly
gios nuliui. Jeigu laivai neatvyko 
pirmadienio naktį, netikslu tikė
tis ir laukti jų pasirodymo antra
dienio sutemose. Jis pasiūlė ati
traukti visus brigados vienetus, 
saugojančius kelius per pelkes, ir 
staigiu smūgiu veržtis į Cienfue- 
gos miestą, o iš ten mėginti pa
siekti Escambray kalnus. Olivos 
nuomone, brigadai buvo likusi 
viena išeitis — partizaninis ka
ras kalnuose.

San Roman atmetė savo pava
duotojo pasiūlymą kaip neįgyven
dinamą, nes Cienfuegos yra di
delis miestas, kuriame Castro tu
rėtu laikyti nemaža kariuomenės 
įgulą. Besibaigiančios šaudmenų 
atsargos neleido įsivelti į stam
besnio masto kautynes, o, be to, 
jeigu ir pavyktų pralaužti Castro 
kariuomenės žiedą, brigados grei
tam permetimui truko pagrindi
nių susisiekimo priemonių. Abe
jonių kėlė taipogi perdidelis at
stumas tarp Kiaulių įlankos ir Es
cambray kalnų — lėtas žygis Fi
deliui duotų progos sutraukti 
naujus kariuomenės dalinius ir

dar kartą pastoti kelią. Pasitrau
kimas iš Kiaulių Įlankos būtų ga
lutinis ryšių nutraukimas su 
transporto laivais ir juose esam 
čiais šaudmenimis.

Pagalba iš oro
Brigados vadų konferenciją nu

traukė atskubėjęs radistas, ku
riam buvo pavykę užmegzti ryšį 
su transportlaivius lydėjusiu 
ginkluotu laivu “Blagar”, praneš
damas, jog brigadai yra siunčia
mi Kubos Revoliucinės Tarybos 
sveikinimai ir linkėjimai. San Ro
man nuskubėjo prie radijo siųs
tuvo.

— Alio, San Roman, — pasi
girdo tiekimo operacijoms vado
vavusio amerikiečio balsas, — 
kas naujo prietiltyje?

— Kas naujo? Kur jūs, šunsnu
kiai, dingote? Kam mus palikote 
Dievo valiai?

— Aš žinau, kad pats turi dide
lių problemų, bet jų ir man ne
trūko ...

Mikrofoną perėmė amerikietis 
naras, brigadai žinomas Gray var
du, kuris išsikėlimo pradžioje bu
vo išlipęs į krantą ir vėliau buvo 
priverstas pasitraukti su laivais:

— San Roman, mes jūsų nepa
liksime Dievo valiai. Jeigu reika
lai pablogės, brigada bus laiku 
evakuota.

— Apie evakavimą negali būti 
nė kalbos. Mes esame pasiryžę 
kovoti iki galo! — atsikirto San 
Roman.

— O.K. Laivai šiąnakt grįžta i 
Kiaulių Įlankos vandenis iškrau
ti amunicijos.

— Laivų sugrįžimą man jau va
kar buvai pažadėjęs, o jų mes ne
sulaukėm ...

— Žinau. Ši kartą reikalai pa
gerėjo. Sekančių dviejų valandų 
laikotarpyje virš Kiaulų Įlankos 
pasirodys jokiais ženklais nepa
žymėti sprausminiai naikintuvai 
ir B-26 bombonešiai, o transpor
tiniai C-54 pradės mėtyti gink
lus ir amuniciją.

žinia apie pažadėtus sprausmi- 
nius naikintuvus atgaivino briga
dos vyrų nuotaiką. Iš lūpų į lū
pas buvo kartojama:

— Amerikiečių naikintuvai jau 
pakeliui...

Nesmagiausiai jautėsi pasitrau
kimą į Escambray kalnus pasiū
lęs Oliva, kuris dabar tapogi gai
lėjosi, kad teko evakuoti Plaja

žmonai BRONEI, dukrai VIOLETAI su šeima, 
uošvei O. STANKŪNIENEI, M. J. ADOMAIČIAMS, 
O. A. VELENIŠKIAMS, T. STANKŪNAITEI ir kitoms 

giminėms nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime —

V. Judzentavičiūtė

ELENAI LAURINAVIČIENEI mirus,
jos sūnums STASIUI ir ZIGMUI LAURINAVIČIAMS, - 

dukterims SOFIJAI PUTRIMIENEI ir ELENAI ASTRAUSKIENEI 
bei jų šeimoms reiškiąme nuoširdžią užuojautą

ir kartu liūdime —
L. A. Krakauskai
J. A. Rinkūnai

A t A
ELENAI LAURINAVIČIENEI mirus, • I

jos sūnums ZIGMUI ir STASIUI, 
dukterims SOFIJAI PUTRIMIENEI ir

LIALEI ASTRAUSKIENEI bei jų šeimoms 
liūdesio valandoje reiškiu nuoširdžiausią užuojautą —

A. Firavičius

A t A
ELENAI LAURINAVIČIENEI mirus, I

jos sūnus ZIGMĄ ir STASĮ, dukteris SOFIJĄ PUTRIMIENĘ 
ir LIALĘ ASTRAUSKIENĘ su šeimomis bei visus artimuosius 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime —
Onutė ir Alfonsas Skrebūnai

A t A
ELENAI LAURINAVIČIENEI mirus, I

jos dukrai S. PUTRIMIENEI; sūnui Z. LAURINAVIČIUI 
su šeimomis bei kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 

reiškiame ir kartu liūdime —
A. P. Ledai

x K. J. Taujeniai

ELENAI LAURINAVIČIENEI mirus,
jos dukroms SOFŲ Al PUTRIMIENEI, LIALEI ASTRAUSKIENEI, 

sūnums ZIGMUI, STASIUI ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą —

P. I. M. D. Reginos

Kanados Lietuvių Fondo vajus tęsiamas
Vasaros atostogų metu organi

zacinė veikla kiek apmiršta, bet 
praėjus vasarai vėl pradedama 
veikti. Lietuvių Fondo vajus buvo 
irgi sustojęs. Šių metų $20.000 
planui užbaigti dar trūksta $3700. 
Tai yra nedidelė suma ir ją sudė
ti bendromis jėgomis nebūtų sun
ku. ‘

Rudens vajus pradedamas dvie
jų naujų narių Įnašais, būtent:
A. Dudaravičius (Edmonton) $100 
Inž. L. Balsys (Toronto)__ $100

Fondo valdyba nuoširdžiai 
jiems dėkoja. A. Dudaravičius su
tiko būti Fondo atstovu Edmonto- 
ne ir jam pasiųstas Įgaliojimas.

Inž. L. Balsys yra buvęs PLIAS 
Toronto skyriaus pirmininku. Ti
kimės, kad jo pavyzdi paseks kiti 
kolegos. (Iki šiol tik dešimtadalis 
Toronto inžinierių dalyvauja L. 
Fonde).

Dabartinės Kanados ekonomi
nės gerovės metais kiekvienas

Larga prietilti. Apsauga iš oro 
būtų galėjusi pralaimėjimą pa
keisti laimėjimu. Jis vėl perėmė 
Plaja Larga fronto vadovybę, ryž- 
damasis sustabdyti į Plaja Giron 
besiveržiančius Castro milicinin
kus. (Bus daugiau)

krapštyti $100 Lietuvių Fondui, 
dirbantis lietuvis lengviau gali su-

Lietuvių Fondo idėja ir tikslas 
yra tie patys kaip ir Lietuvių 
Bendruomenės, t. y. “stiprinti lie
tuvių tautinę sąmonę ir vieningu
mą kovoje už tautinę egzistenci
ją”. Skirtumas tiktai toks, kad 
Liet. B-nė tų tikslų siekia daugiau 
moralinėmis priemonėmis, o Lie
tuvių Fondas — materialinėmis. 
Kad Liet. Fondas yra realus lie
tuvybės stiprintojas, matėme iš 
gyvo pavyzdžio. JAV Liet. Fon
das, dar nepasiekęs savo pilno pa
jėgumo, jau praeitais ir šiais me
tais parodė ką gali — paskyrė $ 
10.000 lietuvybei ugdyti. Niekas 
kitas mums nepadės tautiškai ir 
kultūriškai išsilaikyti, jei mes pa
tys sau nepadėsime. Tad prašome 
ir kviečiame visus Kanados Lie
tuvius jungtis Į Kanados Lietuvių 
Fondą — tapti jo nariais. Mažiau
sias nario Įnašas yra $100. čekius 
galima siųsti i lietuvių kredito ko
operatyvų bankus: Toronte, 
Montrealyje, Hamiltone. (Jų ad
resai skelbiami Kanados lietuvių 
laikraščiuose kiekvienam nr.).

Fondo adresas: Lithuanian 
Foundation, 325 Seaton St., To
ronto 2, Ont.

P. Lelis, Fondo reik, vedėjas

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL 536-4767

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

• Darbas atliekamas 
. sąžiningai

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus



Dvidešimt metų Sibiro tremtyje Pasakoja atvykusi Kanadon

Iš Kauno per. Maskvą, Amster- Maskvoje labai didelis judėjimas 
damą, Londoną, Montreal} ir To-! automobiliais, iš kurių aiškiai iš- 
rontą į Sault Ste. Marie, Ont.,' siskiria importuoti iš š. Ameri

kos.
Persikėlimui į Kanadą doku

mentus jau 1960 m. sausio mėn. 
išrūpino atvykusios vyras, kelio- 

triš savaites. Maskvoje puikūs lika metų šiame mieste gyvenąs _ • _ VI lt • - ♦   _ F ___  •_ • - A _ . ii A 1  O* _ * V •

kai jis išvyko j Birštono sanato- 4, tai Kaune maisto netri 
skyrus kvietinius miltus,

Kanadoje, atvyko Marijona Svil- 
pienė. Kelionė lėktuvu buvo sėk
minga, tiktai Maskvoje dėl įvai
rių priežasčių reikėjo laukti net 

švarūs viešbučiai su labai geru 
patarnavimu ir geru maistu. 
Viešbutyje kambarys su 2 lovom 
— po 1 rb. 30 kp, lova, o kamba- stoties tarnautojas, sū savo šei-

ir vietos “Algoma" plieno fabri
ke dirbąs tautietis Balys Švilpa. 
Pastarasis, Kauno geležinkelio

yje su 4 lovomis po rb. lova. ma išsiskyrė 1941 m. birželio 9 d.,

Ateitininkų stovykla šią vasarą įvyko N. Wasagoje, Kanadoje. Tai 
viena sėkmingiausių stovyklų. Joje dalyvavo 160 jaunimo. Vir
šuje iš kairės: stud. Saulaitis, kun. G. Kijauskas ir kiti pareigūnai; 
apačioje p-lė A. Bušinskaitė ir komandantas prof. R. Vaštokas įtei
kia premijas Nuotr. Vyt. Bubelio

Naujosios valstybės V. ZALATORIUS

M ALEDIVIJ A - IRGI VALSTYBE
Kas negirdėjot apie Maledivi- 

ją, galit pasiguost, kad ir apie jus 
maledivai turbūt nieko nežino. Jie 
gavo nepriklausomybę liepos pa
baigoje, bet nemano užmegzti 
diplomatinių santykių su nieku 
ir atsisako dalyvauti Jungtinėse 
Tautose. Jiems visa tai perdaug 
tolima ir gal... perdaug bran
gu!? šimtui tūkstančių žmonių 
turėti atstovybes, kad-ir vien di
džiosiose valstybėse — ne juo
kas. Be to, kam jiems tos “atsto
vybės?!

Ir pačios valstybės atsiradi
mas daug kam gali atrodyti ko
miškas, tik, aišku, ne patiems 
maledivams. Jie išbuvo anglų 
protektorate nuo 1887 m. Tai ko
kių 2.000 salų salynas Indijos 
vandenyne 400 mylių į pietvaka- 

. . rius nuo Indijos subkontinento.
Anglai jiems seniai jau nepri

klausomybę žadėjo; 1953 m. net 
buvo paskelbta Maledivijos res
publika, kuri teišsilaikė metus 
ir vėl grįžo i anglų prieglobstį. 
Tačiau ši kartą sultonas Ibrahi- 
mas Nasiras nutarė visiems lai
kams atsiskirti nuo savo globė
jų. Tam gera proga susidarė, 
kai jam suskaudėjo dantį. Kadan
gi jo gyvenamoje saloje nėra pa
tikimo dantų gydytojo, tai sul
tonas leidosi trijų dienų kelionėn 
i Ceiloną. Kai jam dantis sutai
sė, jis pagalvojo, kad gerai bū
tų aplankyti britų vyriausiąjį ko
misarą saloje ir pasirašyti ne
priklausomybės aktą.

Komisaras, tiesa, šiek tiek nu
stebo taip netikėtai užkluptas to
kiu reikalu, tačiau kadangi daly
kas jau anksčiau buvo svarsty
tas ir iš anglų pusės nepriklau
somybei jokių kliūčių nebuvo 
statoma, tai jis greitai sultono 
norą patenkino.

Nepasiliks
Britų Bendruomenėje
Po to anglų vyriausybės sekre

torius Britų Bendruomenės rei
kalams A. Batomly nustebusiam 
parlamentui pareiškė: “Aš esu 
Įsitikinęs, jog prasidėjo nauja ir 
laiminga era anglų-maledivų san
tykiuose”. Maledivija tačiau net 
ir Britų Bendruomenėje nenorė
jo pasilikti. Atrodo, kad tų salų 
gyventojai visai nesidomi likusiu 
pasauliu. Jie sau žvejoja skumb
res (tokias žuvis), audžia patiesa
lus iš kokosinių riešutų kevalo 
pluoštų ir augina visokias daržo
ves bei vaisius, kurie gerai auga 
trąšioje žemėje ir šiltame kli
mate.

Malediviją sudaro 12 atolų 
grupė. Atolas yra žiedo pavidalo 
karalų salos, viduj turinčios sek
lią lagūną. Iš dviejų tūkstančių 
šių salų tik 220 yra apgyventos. 
Jos driekiasi iš šiaurės į pietus

per kokius 500 mylių. Pačioje 
šiaurėje žymesnė salų grupė va
dinasi Minikoi. Šių ir aplinkinių 
salų gyventojai palaiko gana ar
timus ryšius su Ceilonu ir Indi
ja. Jie dažnai bekeliaudami susi
randa indietes ar ceilonietes žmo
nas. Jų išvaizda panaši i indiečio 
dravido tipą.

Sostinė
kaip Ukmergė
Centro atolus dominuoja Ma

les sala, kur yra ir to paties var
do sostinė su 12.000 gyventojų. 
Pati sala yra mylios ilgio ir tri
jų ketvirčių mylios pločio. Joje 
gyvena ir sultonas I. Nasir as, Ma- 
ledivijos valstybės galva. Daugu
ma maledivų yra mahometonai 
ir palaiko santykius su arabų pa
sauliu. Daug geriau išsilavinusių 
centrinių salų gyventojų Koraną, 
mahometonų šventąjį raštą, skai
to arabiškai, nors bendrinė ma
ledivų kalba yra slnegalų, kaip 
ir Ceilone.

Mažiausiai ryšių su likusiu pa- 
pasauliu ir net kitomis maledi
vų salomis turi pietinių salų gy
ventojai, kurie jau yra'pietinėje 
pusiaujo pusėje, žymiausia sala 
šioje srityje yra Suvadivų ir Fua- 
Mulaku. čia yra ir Gano sala, ku
rioje britai nuo seno turėjo avia
cijos bazę. Ją ir dabar, pagal su
tartį, pasilaikė.

Anglai teikė paramą
Nors maledivai iš savo žūkla- 

vimo ir kokosinių riešutų neblo
gai verčiasi, tačiau ir anglai 
jiems dar prieš nepriklausomy
bę suteikė finansinės paramos 
už maždaug 2,5 milijono dolerių. 
Tuos pinigus maledivai panaudo
jo ligoninės ir plaukiojančios 
ambulatorijos statybai, o taip pat 
Malės uosto ir žvejybos priemo
nių patobulinimui. Baimė netek
ti tos paramos ir sulaikė sulto
ną nuo ankstyvesnio nepriklauso
mybės reikalavimo.

Būdami skaičiumi negausūs ir 
kariškai nestiprūs, maledivai pra
eityje vis būdavo svetimųjų Įta
koje. Jau nuo 1518 m. juos gink
lu bandė užkariauti portugalai. 
Vėliau jie duoklę mokėdavo Kan- 
dijos valdovams, dar vėliau cei- 
loniečiams ir galų gale anglams. 
Tačiau anglai šią savo koloniją 
tielrmažai tevertino, kad net ir 
administratoriaus niekad i ją ne
buvo pasiuntę. Iškylančius reika
lus tvarkydavo per Ceilono gu
bernatorių. Paskutiniu metu tik 
užsienio politika ir krašto gyny
ba buvo anglų rankose. Vidaus 
reikaluose sultonas turėjo visiš
kai laisvas rankas. Vienas žurna
listas neseniai pasijuokė: užsie
nio politikos maledivai niekad 
neturėjo, o ginti juos nebuvo 
nuo ko.

riją, o 1941 m. birželio 14 d. žmo- tą, išskyrus i 
na su sūnumi ir dukra turėjo iš- rių per eilę metų šiek tiek 
vykti į Sov. Sąjungos tolimąją rodo tik prieš didesnes švt

Parduotuvėse, jeigu yra, kvi 
__r________ w _________ nių miltų kilogramas kainu 

kur teko dirbti kolchoze, Švilpų!nuo 26 ligi 41 kP-» o juodoje ______________________ koje nuo j j-įj iigį 4 2q 
Šios korespondecijos autoriui 
ko paragauti tautietės M. švil] 
nės iš Kauno atvežtos pačios 
riausios rūšies dešros. Kada 

___________ _________ dešra buvo pirkta jau prieš 5 
klimatas bei gyvenimo sąlygos. | vaites, tai skonis tik patenki 
Vasarą, nuo gagužės 22 d. ligi mas. Sviesto kilogramas — 
liepos 22 d., nėra nakties, o žie- rb. Grietinė — nuo 1 rb. 60 
mą, nuo lapkričio 22 d. ligi sau- ligi 2 rb. Pieno litras vasarą 
šio 22 d., nėra dienos, tačiau ne- 25 kp., o žiemą 30 kp. Juo< 
tamsu, nes dangus nušviečiamas duonos 3 kg. kepalas (“Kai 
labai Įspūdingomis šiaurės pa-. duona”) — 35 kp. Baltos duoi 
švaistėmis. Švilpų šeimai teko kg. — 14 kp. Kiaulienos kg. 
dirbti valstybinei Dalstroy orga- Į 2 rb., o jautienos kg. — nuo 
nizacijai, kuri apima statybą ir. rb. ligi 1 rb. 90 kp. Lydytų tau 
žvejybą. Pradėjo dirbti žvejybo-j kg. — 1 rb. 80 kp. Bonka vals

šiaurę. Išgyvenę vienerius metus 
Altajaus krašte, prie Obės upės, ...
šeima buvo perkelta į Jakutijos 
sov. respubliką, kur išgyveno net 
19 metų.

Gyvenimas Jakutijoj
Labai savotiškas yra Jakutijos

je, o vėliau sūnus ir duktė gavo 
darbus statybos dept. raštinėje.

Norėdama pritraukti naujaku
rius, sovietų valdžia mokėjo ne
blogus atlyginimus, kuriuos lai
kui bėgant vis gerino, pridėdama 
kas pusė metų po 100 rublių, o 
ištarnavus 5 metus pasidarydavo 
dviguba alga, štai, pavyzdžiui, 
duktės, kaipo vyresnės statybos 
buhalterės, alga 1960 m: nuo 
1700 rb. (senais) pakilo ligi 3400 
rb.

Pradžioje žmonės čia gyvenda
vo palapinėse po 30 žmonių ir 
jurtose po 10-20. Jurta — savo
tiškas iš kartelių, velėnų ir sama
nų pastatas, kuris apšildomas 
statine, pastatyta jurtos vidury
je. Kadangi Jakutijoje buvo labai 
mažai moterų, tai, sako, vyrai Į 
moteris žiūrėdavo kaip i medų... 
Daug lietuvaičių, norėdamos pa
gerinti savo padėtį, ištekėdavo 
už rusų, mongolų ir 'jakutų, kurie 
net eidavo per palapines ir jur
tas klausinėdami ar nėra norin
čių ištekėti moterų. Ištekėjo ir 
švilpų dukra, tačiau prieš tai jos 
būsimas vyras išmoko lietuviškai 
kalbėti. Maisto kainos Jakutijoje 
(senais rubliais) tokios: 10 kiau
šinių — 50 rb.; kiaulienos kg. — 
50 rb.; juodos duonos kepalas — 
50 kp., baltos kg. — 1 rb. 20 kp.; 
sviesto kg. — 25 rb.; vatinuke - 
švarkelis 18-28 rb.; vyriški batai 
— 300 rb.; moteriški batai — 
270 rb. Laikui bėgant reikalai ge
rėjo. Prieš išvažiuodami atgal į 
Lietuvą švilpos gyveno Jakutske 
valdiniame bute (2 kambariai su 
virtuve), už kuri (naujais rubliais) 
mokėjo 8 rb. mėn., Įskaitant švie
są ir vandenį. Nuo 1956 m. jau 
buvo leidžiama iš Jakutijos lan
kytis Lietuvoje.

Grįžimas Lietuvon
Į Lietuvą Švilpos grižo 1961 

m.^ išgyvenę Sibire vienerius me
tus ir Jakutijoje 19 metų. Įdo
miausia, kad po sugrįžimo Lietu
von švilpoms buvo paskelbta, jog 
jų išvežimas iš Lietuvos 1941 m. 
buvęs neteisėtas.

Sugrįžę i Kauną 1961 m. Švil
pos buvo nustebinti šio miesto pa
didėjimu ir pagražėjimu. Laisvės 
alėja, buvusi Stalino prospektu, 
vėl pavadinta Laisvės alėja. Vy
tauto prospektas dabar vadina
mas Lenino prospektu, Juozapa
vičiaus prospektas — Kapsuko 
prospektu, o Ukmergės plentas 
pavadintas Raudonosios armijos 
prospektu.

Sugriautų karo metu namų 
Kaune nematyti. Lozanos vieš
bučio vietoje dabar yra kompar
tijos vykdomasis komitetas. Prie 
buv. Karo Muzėjaus iš Donelai
čio gatvės pusės išaugo vienuoli
kos augštų pastatas, kuriame Įsi
kūrusi kažkokia švietimo Įstaiga. 
Vilijampolė dabar yra didelis 
miestas su dideliais namais. Pet
rašiūnai susiliejo su Kaunu be jo
kių tuščių tarpe buvusių plotų. 
Labai Įspūdinga Kauno jūra, ku
rią padarė prie Petrašiūnų už
tvenktas Nemunas. Visi Nemuno 
krantai yra cementuojami. Kau
ną ir Kapsuką (Marijampolę) jun
gia asfaltuotas plentas. Šančiuose 
daug didelių pasikeitimų neivy- 
kę.

Bažnyčios, maistas, kainos
Įgulos bažnyčia, kaip ir dauge

lis kitų, uždaryta ir ten įrengtas 
skulptūros ir vitražo muzėjus. 
Buvusioje šaričių bažnyčioje da
bar yra parduotuvė, o Šančių se
noje bažnyčioje dabar ginklų san
dėlis. Tebeveikia Katedros, Šan
čių naujoji, šv. Antano ir Kar
melitų bažnyčios. Buvusios prie 
Karo ligoninės kapinės dabar pa
verstos parku, o palaidoti tose ka
pinėse dauguma buvo iškelti i A. 
Panemunės ir Petrašiūnų kapi
nes.

Paskutinius kelerius metus 
derlius Lietuvoje buvęs geras, 
tačiau daug maisto išgabenama Į 
broliškas respublikas. Jeigu turi

binės degtinės (“Stalična”) — 3 
rb. 7 kp., o paprastos skaidriosios 
bonka — 2 rb. 80 kp. Vyno bon- 
ka nuo 1,5 ligi 2,5 rb. Šampano 
“Maskowski” bonka — 3 rb. 17 
kapeik.

Medžiagos, butai, uždarbiai
Vyriškai eilutei gera medžiaga 

apie 40 rb., o gera angliška vilno
nė medžiaga 110-120 rb. Atsiųs
tas iš užsienio, medžiagas galima

•-- ■

Vasarotojai domisi Sudbury, Ont., apylinkėmis, kurios pilnos uolu

LIETUVIAI ARGENTINOJE II PIJUS GUDELEVIČIUS

Kaip gyvena 30.000 tautiečių?
Svarbiosios institucijos
Savišalpinė Mindaugo draugija 

Berisse pernai atšventė savo lie- 
parduoti ir pirkti valstybinėse tuviškos veiklos 30 metų. Mindau- 
komiso parduotuvėse — “lombar- go draugija per savo gyvenimo 30
duose”, kur atskaitoma 7% komi
so. Vilnonė skara — 15-16 rb. 
komise, o juodojoje rinkoje — 
18-20 rb. Nylono skarelė — apie 
8 rb. Kanados doleris banke kei
čiamas į 70 kp., bet juodojoj rin
koje galima gauti ligi 3 rb.

Butai Kaune yra labai pigūs, 
nes už dviejų kambarių butą su 
virtuve, Įskaitant šviesą ir apšil
dymą, reikia mokėti 8 rb. mėne
siui, o žiemą apie 11 rb. Viduti
niškas šaldytuvas 220-300 rb. ir 
galima išsinuomoti mokant už 
naudojimą po 4 rb. mėn. Nedide
lis televizijos aparatas — apie 
220 rb. Radijo ir televizijos apa
ratų daug kur galima matyti ir 
net kolchozuose.

Fabriko darbininkas uždirba 
per mėnesi 50-60 rb., tačiau dir
bančių akordini darbą atlygini
mas kartais prašoka net 100 rb. 
šlaviko, sargo ir moters valytojos 
atlyginimas yra 30 rb. mėn. Par
duotuvių bei sandėlių tarnautojai 
uždirba 50-60 rb. (neminint “ne
oficialių pajamų”). Gydytojo al
ga 60 rb. mėnesiui, tačiau daž
niausiai jiems mokama pusantro 
atlyginimo. Valdžios pensijos yra 
30 rublių mėn., o kolchozo dar
bininkas, išdirbęs kolchoze 12-13 
metų, gauna 12-13 rb. mėnesinę 
pensiją, tačiau išgyvena prekiau
damas vaisiais, daržovėmis ir 
pan. Gydymas, vaistai ir ligoninės 
yra nemokamai, * bet kaikurie 
vaistai yra sunkiai gaunami.

Pigus keliavimas
Tarpmiestinis susisiekimas 

susisiekimas mieste yra geras 
pigus. Kelionė taksiu nuo buvu
sios prezidentūros ligi Šančių — 
47 kp. Kelionė autobusu nuo Kau
no ligi Veiverių — 40 kp., o ligi 
Kazlų Rūdos 60 kp. Kelionė trau
kiniu nuo Kauno ligi Kybartų — 
1 rb. 30 kp., o greituoju trauki
niu (be persėdimų) 1 rb. 80 kp. 
Kelionė traukiniu nuo Kauno li
gi Vilniaus — 2 rb. ir lygiai tiek 
pat kelionė lėktuvu. Nuo Kauno 
ligi Maskvos kelionė traukiniu 
— 14 rb., o lėktuvu 18 rb.

Baigiant pasikalbėjimą, Marijo
na švilpienė atvirai pasisakė, kad 
mūsų miestas jai ypatingo Įspū
džio nesudaręs, o jei yra kuo ste
bėtis, tai mūsų tautiečių lietuviš
ka kalba, kuri žalojama angliš
kais barbarizmais. Ji dar nesu
spėjo išmokti kas tai yra “garbi- 
čiai”, “byčius”, “karas”, “trabe- 
lis” ir t.t.

“Tokių naujų žodžių žmonės 
Lietuvoje tikrai nesuprastų”, 
baigė savo pasikalbėjimą šioji re
ta viešnia.

(čia pateiktas atpasakojimas 
nėra pilnas dėl suprantamų prie
žasčių, ir todėl jame neatsispin
di visa išgyvenimų tikrovė.)

J. Skardis

ir

Bratislava. Dienraštis “Prav
da” neseniai paskelbė prieš re
daktorių nukreiptą studento Mi- 
chalko laišką. Studentas rašo esąs 
ne dvasininkas ir noris pabrėžti, 
kad jau pakanka nuolat “skelbti 
pasakas apie laimę bei žmonišku
mą mūsų krašte. Patys žinote, 
kad tos sąvokos pas mus nebeeg
zistuoja. Iš tikrųjų, jūsų ginamas 
ateizmas yra sunaikinęs žmogiš
kąją bendruomenę. Nebegalima 
kalbėti apie artimo meilę, kai ne
pripažįstamas Dievas”. Studen
tui buvo atsakyta, kad jis esąs 
aršus socializmo priešas... E.

Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietnviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

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

B. Naujalis, PS.DJLM.NJ»L

SVEIKATOS KLINIKA

metų daug yra nusipelniusi lietu
viško kultūrinio darbo baruose. 
Ji su savo lietuviška mokykla, 
vaidintojų būreliu, choru rengė 
Įvairias eisenas ir šventes, per ku
rias buvo garsinamas Lietuvos 
vardas ir ginami jos reikalai. Ji 
yra išauginusi gražią lietuvių jau
nąją kartą, kuri dirba lietuvišką 
patrijotini darbą greta senųjų, 
perimdami iš jų draugijos vado
vavimą.

25 metų sukaktį mini lietuviš
koji institucija, kuri šiuo metu 
gal yra viena svarbiausių. Tai 
Lietuvai Išlaisvinti Centras, įsikū
ręs bolševikams okupavus mūsų 
tėvynę. 1940 m. bolševikams 
Įžengus i Lietuvą ir panaikinus 
jos nepriklausomo gyvenimo tei
ses, veiklesniųjų patrijotų suma-

Lietuviškoji tvirtovė lyčia, kuri aptarnauja Kordobos
Prie jau veikiančios Lietuvių lietuvius. Prie jos yra jaunimui 

.Aušros Vartų parapijos atsirado ’ 
nemažai organizacijų, kurios sa
vo gražia veikla išsiplėtė ir dau
gelis iš jų net mini keliasdešimt 
metų sukaktis. Viena jų — Lie
tuvių Katalikių Moterų ir Mer
gaičių Draugija “Birutė”, šven
čianti šiemet 35-tus veiklos me
tus. Ji lietuviškajame bare išva
rė nemažą darbo vagą.

Vienas iš daugiausia nusipel
niusių vienetų — mūsų kultūros 
ir dainos puoselėjime — tai šv. 
Cecilijos choras, apie kuri esame 
anksčiau kalbėję. Į tų organizaci
jų skaičių reikia Įskaityti Jauni
mo Draugiją ir vyčius; kurie lie
tuvių kultūriniame gyvenime pa
liko ryškiai atžymėtą kelią. Taip 
pat veikė ir tebeveikia šv. Ro
žančiaus ir Labdaros Draugija, 
šv. Kazimiero Draugija, kurios 
daugiau pasižymėjo šalpos dar
buose.

Lietuvių Aušros Vartų parapi
ja, kuri jau yra Įžengusi i 25-tuo-

nymu, buvo įkurta ši organizaci-į sius apaštalavimo metus, per sa- 
ja, kuri veikia per spaudą, perivo gyvavimo laiką yraja, kuri veikia per spaudą, perįvo 
Įvairius parengimus ir per lietu
višką radijo valandėlę Lietuvos 
aidai. Pastaroji šiemet mini sa
vo 18 darbo metų. Ilgalaikis Lie
tuvai Išlaisvinti Centro pirminin
kas, nenuilstantis kovotojas už 
Lietuvos išlaisvinimą, yra Argen
tinoje gimęs jau antros kartos lie
tuvis Zeferinas Juknevičius, va
dovaująs taip pat ir “Lietuvos ai
dų” radijo valandėlei. Jo pastan
gomis buvo sudarytas Pirmojo 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon
greso komitetas, kuriam jis vado
vavo. Jis buvo kitų dviejų kon
gresų, Įvykusių Montevideo ir 
Sao Paulo miestuose, vicepirmi
ninkas, daugelio vietinių argenti
niečių organizacijų bendradarbis: 
Argentinos Antikomunistinio De
mokratinio Centro — CADA, An
tikomunistinių Institucijų Fede
racijos — FAEDA, kuri kas sa
vaitė ispaniškai kalbančiam pa
sauliui duoda žinių-apie Lietuvos 
okupaciją ir gyvenimą bolševikų 
okupuotoje Lietuvoje ir apie ak
tualiuosius lietuvių reikalus.

turėjusi

Pirmieji kunigai
Pirmieji lietuviai kunigai 

vyko i Argentiną drauge su 
desniąja imigracijos banga. Iš jų 
pirmieji buvo kun. Juozas Jani- 
lionis ir kun. Bumša, o po jų at
vyko kiti. Jie tuo metu aptarna
vo ne vien tik Buenos Airese gy
venančius lietuvius, bet ir toli
mesniųjų provincijų bei miestų 
lietuvių dvasinius reikalus, kaip 
Rosario, Kordobos, Berisso ir net 
kaimyninės Urugvajaus valsty
bės lietuvių kolonijas. Jie taip 
besidarbuodami pamažu paruošė 
kelią vienuoliams Tėvams mari
jonams, kurie atvyko 1939 m. Iš 
jų pirmieji pijonieriai buvo kun. 
Jonas Jakaitis, kun. Kazimieras 
Vengras, kun. Antanas Andriušis 
(jų jau nebėra gyvųjų tarpe). Jie 
ne vien tik atvyko aptarnauti sa
vų tautiečių dvasinių reikalų, 
bet ir tirti galimybių pastovaus 
įsikūrimo lietuvių tarpe. Jie su 
šiaurinės Amerikos lietuviu pa
galba m’pirko nemažą gabalą že
mės, nors ir nelabai geroje, pel
kėtoje vietoje. Po truputi jie 
ėmėsi lietuvių bažnyčios staty
bos. Aplink statomąją bažnyčią 
lietuviai tuoj išpirko žemę ir 
taip pradėjo kurtis lietuvių para
pija su aplink gyvenančiais lietu
viais. Kiek vėliau buvo pastaty
ta mokykla ir parapijos salė, ku
rioje tuojau susispietė eilė Įvai
rių lietuviškų organizacijų. Čia 
parapijai taip Įsikūrus, prasidėjo 
gyvas lietuvių tautinis ir kultūri
nis gyvenimas. Prie mokyklos, 
kiek laiko praslinkus, buvo pasta
tytas ir seselių kazimieriečių na
mas. Jos perėmė mokyklos vado
vavimą ir tebetęsia jį iki šių die
nų. Seselės kazimierietės Kordo
boje dabar Įsirengė savo novi
ciato namus, kur yra ruošiamos 
naujos kandidatės vienuoliškam 
gyvenimui.

at-

Prof. Plinio Correa de Olivei
ra, nuoširdus S. Paulo lietu
vių draugas, skaitęs paskaitą 
Lietuvos nepriklausomybės 
iškilmingame minėjime Tre
čio Pietų Amerikos lietuvių 
kongreso metu

daug žymių asmenybių, kurios 
Argentinos lietuvių parapijos kū
rimui, vadovavimui bei jos geri
nimui yra idėjusios nemažai dar
bo. Tai — kun. Jonas Jeronimas 
Jakaitis, lietuvių bažnyčios sta
tytojas, kun. Kazimieras Vengras, 
parapijos salės bei mokyklos sta- 
tytojas, kun. dr. Pranas Brazys 
(dabartinis vyskupas), lietuviško, 
katalikiško laikraščio “Laikas”, 
spaustuvės, muzėjaus bei sporto 
aikštės steigėjas, kun. Pranas 
Garšva, kun. Jonas Duoba, kun. 
Stasys Saplys, kun. Vytautas Pa
lubinskas ir kun. Juozas Margis. 
Iš tų trijų pirmųjų pijonierių T. 
T. marijonų misijos išaugo i ne
bemažą skaičių kunigų, kurių da
bartiniu metu yra 9 (ir du bro
liai). Dabar Argentinos lietuvius 
T. marijonai aptarnauja su dviem 
nuosavom bažnyčiom (kita — Ro
sario mieste, naujai pastatyta, su 
sale; dabartiniu metu statoma 
mokykla). Kordoboje Įsigyta kop-

kalnuose vasarojimo vietovė, o 
50 km. nuo Buenos Aires yra T. 
T. marijonų kongregacijos ir vi
sų lietuvių reikalams sodyba.

Naujųjų ateivių Įnašas
Iš karo metu išvietintų bei 

nuo bolševikinio teroro pasitrau
kusių ir į Argentiną suvažiavusių 
iš Italijos, Anglijos, Austrijos ir 
Vokietijos bei kitų kraštų įsikūrė 
naujų organizacijų, kurios taip 
pat spietėsi apie parapiją. Tuo 
metu Įsikūrė Argentinos Lietuvių 
Bendruomenė, šeštadieninė mo
kykla, lietuviai skautai, tautinis 
šokių ir dainų ansamblis “Dai
na” (Įsteigtas a.a. Aleksandro Pet
ravičiaus ir muz. a.a. Aleksandro 
Stasiulio). Vėliau jam vadovavo 
muz. Andrius Kuprevičius. Jam 
išvykus Į JAV, “Daina” apsiribo
jo tik dramos veikalais.

Lietuvių muzėjus
Kiek vėliau kun. dr. P. Brazio 

ir kitų lietuvių iniciatyva buvo 
Įsteigtas Argentinos lietuvių 
rankdarbių ir tautodailės muzė
jus, kuris turi gana įdomių ir 
net retų eksponatų. Jų tarpe yra 
III-ji Lietuvos Konstitucija (Lie
tuvos Statutas? Red.), spausdinta 
Vilniuje 1615 m. Ją lietuviai nu
pirko iš vieno vengrų karo pabė
gėlio. Prie jos dar yra pridėta 
ir 1599 m. Vilniaus teismo pro
tokolų knyga. Muzėjus jau vei
kia 10 metų. Jam buvo pastaty
tos nedidelės patalpos, kurios 
šiuo metu yra perankštos. Muzė
jus turi gana platų Įvairaus lai
kotarpio lietuviškos spaudos sky
rių, lietuvių tautodailės ir lietu
viškų audinių skyrių, kuriame 
saugomas 200 metų senumo lietu
viškas audinys, atsivežtas iš Lie
tuvos senosios mūsų imigracijos 
žmonių. Yra nemaža gintaro iš
dirbinių, Lietuvos pinigų, pašto 
ženklų kolekcijos, Įvairūs pasižy
mėjimo ordinai bei medaliai, ka
rio išeiginė uniforma (karininko), 
senoviniai Lietuvos pinigai, lie
tuviškas ratelis, linai, Lietuvos 
pievų šienas ir pakelės kryžių 
bei smūtkelių kolekcija, iš Lie
tuvos atgabenta tautinė vėliava 
bei sauja Lietuvos žemės. Be to, 
ten yra Argentinoje gyvenančio 
lietuvio dailininko, garsaus viso- / 
je Pietų Amerikoje Jono Rimšos 
ir dail. Šimonio paveikslų, skulp
toriaus Menčinsko medžio ir gip
so skulptūrų ir kt. Šio muzėjaus 
eksponatų rinkime daug pasidar
bavo Elena Ryselienė, buvusi 
Vilkolakio aktorė Lietuvoje, Mag
dalena Lukšienė, Antanina Mike- 
lionienė ir pramonininkas Jonas 
Cikštas. 1954 m. pirmą kartą va- 
sarojant lietuvių jaunimui Kor
dobos kalnuose buvo suruošta 
jaunimo stovykloje lietuvių liau
dies meno paroda, turėjusi dide
li pasisekimą vietos gyventojų 
tarpe. Šio pasisekimo paskatini
mas ir buvo muzėjaus steigimo 
priežastimi. (Bus daugiau)

Dabartinė Argentinos Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba. Iš 
kairės: I sekr. inž. Stasys Babronis, vicepirm. kun. Augustinas 
Steigvila, pirm. Antanas Balčiūnas, narys p. Paliulionis (dabar 
JAV); stovi — II sekr. Pijus Gudelevičius



® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
® LIETUVIAI PASAULYJE

RAŠYTOJO DUOKLĖ 
PROPAGANDAI

Lietuvos sovietinės okupacijos 25 
m. sukakčiai paminėti skirtame “Tė
vynės Balso” numeryje kompartija į 
propagandos dirvonus išstūmė rašy
toją Joną Avyžių, romano “Kaimas 
kryžkelėje” autorių. Matyt, buvo ti
kėtasi pasinaudoti šio tikrai gabaus 
žmogaus dėl minėto romano padidė
jusiu i>opuliarumu išeivijoje. Savo 
rašinyje “Nuoširdžių nuoširdžiausia” 
J. Avyžius, stokodamas *' patyrimo 
propagandos srityje, seka trafaretine 
kompartijos propagandistų linija, su- 
skirstydamas emigrantus iš Lietuvos 
į įprastines grupes. Kiek plačiau jis 
apsistoja ties II D. karo pabėgėlių 
banga, prisimindamas netgi savo 
mokslo dienų pabėgusį draugą. Gir
di, bėgti nebuvo jokio reikalo: “...Gal 
ir tu, nepažįstamas tautieti, apleidai 
savo kraštą, kai reikėjo likti, nes pro 
gaisrų pašvaistes jau žymėjosi lais
vės aušra?” Seka ilgoki sakiniai apie 
nekaltų žmonių krauju nesuteptas ir 
tik duonai auginti, mylimajai apglėb
ti skirtas lietuviškas rankas, kurioms 
geriausia vieta turėjusi būti Lietuvo
je. J. Avyžius, suprantama, neužsime
na ir nekelia rankų švarumo klausi
mo nei Stalinui, nei Berijai, nei pa
galiau vietiniams Lietuvos komunis
tams. Jos, mat, nebuvo kaltos — kal
ta tik vokiečių propaganda ir pabė
gusio tautiečio naivumas: “... Tu bu
vai geras, bet, deja, naivus žmogus...” 
Visą savo plunksnos aštrumą J. Avy
žius atsuka prieš išeivijos spaudą, 
veikėjų ir politikų pareiškimus, lie
čiančius sovietinę Lietuvos okupaci
ją: “...Galėčiau, pasiremdamas statis
tikos duomenimis, į smulkius miltus 
sumalti jų tauškalus...” Į kokius mil
tus? Ar tik ne i kanadiškus? ...

LUMUMBOS UNIVERSITETO 
STUDENTAI
Vilniaus pedagoginis institutas bu

vo pasikvietęs grupę Lumumbos uni
versiteto studentų iš Maskvos. “Tie
soje” nepagailima vietos jų propa
gandiniams pasisakymams, ypač tų, 
kurie į Maskvą nėra atvykę iš Afri
kos džiunglių. Brazilas Žeovanijas 
Menezas pvz. filosofuoja: “Maža naci
jai turėti politinę nepriklausomybę, 
jai reikia taip pat turėti ir ekonomi
nę nepriklausomybę. O to kaip tik 
mes neturime. Brazilija yra labai 
turtinga šalis, joje visko yra, bet ją 
laiko supančiojusios plėšrios užsienio 
monopolijos...” Jis, žinoma, džiaugia
si Lietuvos ekonomine “nepriklauso
mybe”, kuriai pagrindiniai planai pa
ruošiami ne Vilniuje, bet Maskvoje. 
Į Maskvą suplaukia ir visi pinigai, 
gauti už Lietuvos pagamintus ir į už
sienį eksportuotus gaminius, šioje 
panegyrikos jūroje ryškiu kontrastu 
nuaidi indoneziečio Surijachadinata 
Enochas pastaba Vilniaus studen
tams: “...Negaliu paneigti, kad man 
nepatiko, jog teko matyti gatvėse gir
tų. Noriu jums palinkėti greičiau at
sikratyti šia praeities liekana, prieš 
kurią, žinau, energingai kovojate...” 
Jų galvojime jaučiama aiški sovieti
nė terminologija — “praeities lieka
nos”. Tą girdi lietuviai kasdieną ir 
be sakymo.

TURISTINĖ BAZĖ 
VIENUOLYNE
Pažaislio apylinkes iš trijų pusių 

supa Kauno marios. Apie 17 š. ar
chitektūrinį paminklą — bažnyčią ir 
vienuolyną “Tiesoje” rašo Z. Gaiga
las: Dabar čia pradeda kurtis
turistinė bazė. Ji bus viena didžiau
sių ir gražiausių respublikoje. Numa
tyta įrengti turistų priėmimo kam
barį, bazės administracines patalpas, 
300 vietų gyvenamuosius korpusus, 
sporto aikšteles ir kt” Tyrimus at
lieka ir pastato sienas išžvalgo moks-

DETROIT, Mich
SUSIRGO š. m. rugsėjo mėn. 23 d. 

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
.centro valdybos pirmininkas Kazys 
Veikutis ir gydosi Fordo ligoninėje. M.

PREL DR. JUOZAS KONČIUS, 
nors jau peržengęs septintą dešimtį 
metų, bet dar tiek daug turi energi
jos, kad pats vienas automobiliu at
važiavo į Sudburį praleisti atostogų 
pas P. G. Petrėnus ir pasveikinti savo 
krikšto dukters Grasęs Petrėnienės 
jos 50 metų gimimo sukakties proča.

linės restauracinės gamybinės dirb- Jo brolis dr. Jonas iš Niujorko net po- 
tuvės Kauno skyriaus architektė S. 
čerškutė. Vilniaus archyve restaura
cinės įstaigos istorikas A. Raulinai- 
tis yra radęs 1794 m. padarytą Pa
žaislio architektūrinio pastato inven
toriaus aprašymą, kuriame lenkų 
kalba apibūdinamas pastato apipavi
dalinimas ir išplanavimas. Įrengiant 
turistinę bazę, bus stengiamasi at
kurti pastato pirminį vaizdą. Pažais
lio bažnyčia buvo platokai Lietuvoje 
pagarsėjusi Marijos šventovė. Jos 
paveikslas sutraukdavo nemaža skai- 
čių maldininkų. Taigi, ir šį kartą tu- niau buvo ^lusi mintis mūsų tautie- 
rištinės bazės priedangoje yrą pasi- 
tyčiojama iš tikinčiųjų jausmų — 
Marija Pažaislį turėjo užleisti pio
nieriams ir sovietiniams turistams.

NAFTOS PERDIRBIMO ĮMONĖ
, Leningrado instituto “Lengipro- 
Į gaz” vyr. inžinierius V. Seredinas 

“Tiesoje” paskelbė rašinį apie pro
jektuojamą Lietuvoje statyti didžiu
lę naftos perdirbimo ir valymo įmo
nę, kuriai parinkta dešinioji Mitu- 
vos pakrantė netoli Jurbarko. Savo 
pajėgumu ji būsianti didesnė už vi

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI SS.OOO, mortgižh' 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠERUS mokomo 4’/s% divi
dendo H pelno, nž DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolif draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS. 

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vel.r. — 1 vai. po pletg. 
Antradieniais ir penktadieniais S vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511
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sas naftos valyklas Baku mieste. Jur
barką nafta pasieks vamzdžiais iš 
Pavolgio rajonų, ir naujoji įmonė ją 
tieks visam Vakarų ekonominiam ra
jonui. 500 ha plote planuojama pa
statyti naftos perdirbimo įrengimus, 
chemijos gamyklą, kelių šimtų tūks
tančių kubinių metrų talpos rezer
vuarus, remonto mechaninę bazę ir 
miestelį 80.000 darbininkų. Šiame 
plote taipogi bus įrengta šiluminė 
elektros jėgainė. Nafta bus perdir
bama į benziną, žibalą, dizelinį ir 
katilinį kurą. Gamybos procese atsi
randančias propano ir butano dujas 
ketinama suskystinti ir balionuose 
pardavinėti Lietuvos gyventojams 
kurui. Karštiems naftos produk
tams atšaldyti bus panaudotas ne 
vanduo, bet oras. Gamykla taipogi 
pagamins nemažus kiekius sieros, 
benzolo, acetaldehido, fenolio, ace
tono ir politrolio bei pašarinių vita
minų
skystų parafinų.

baltymų koncentratų iš

PROLOGAS IR EPILOGAS
Jau teko minėti, kad Vilniuje bu

vo pastatytas modernus kino teatras 
“Lietuva”. Ta proga “Liter, ir Me
nas” džiūgavo: “Gražios dovanos su
silaukė mūsų sostinės kino žiūrovai 
— jiems Vilniuje atidarytas pirma
sis respublikoje plačiaformatinis ki
no teatras “Lietuva”. Daugiau kaip 
tūkstantis žiūrovų vienu metu gali 
žiūrėti filmus erdvioje “Lietuvos” sa
lėje. Stereofoninis garsas, moderni 
tėvyninė demonstravimo aparatūra, 
geras matomumas užtikrina “Lietu
vos” lankytojams malonų susitikimą 
su filmų herojais.”

P. Jankauskas kiek kitokiais žo
džiais “Tiesoje” aprašo pirmąjį se
ansą šio tėvyninės technikos stebuk
lo: “... Seansui prasidėjus, salė bu
vo pustuštė: daugelis nebespėjo nu
sipirkti bilietų. Tačiau kino teatras 
tą dieną nepradžiugino ir tų laimin
gųjų, kurie sugebėjo apsirūpinti bi
lietais. Kai pasirodė pirmieji žurnalo 
kadrai, žiūrovai manė pakliuvę Į ne
garsini kiną: garso nebuvo. Ir vis- 
dėlto didžiausia staigmena žiūrovų 
laukė filmo pabaigoj. Kas neskaitęs 
Puškino “Pūgos”, taip ir nesužinojo 
pagal šį apsakymą sukurto filmo pa
grindinių veikėjų Marijos Gavrilov- 
nos ir Burmino likimo. Filmas prieš 
pabaigą... nutrūko. Pasipiktinę žiū* 
rovai išsiskirstė ...” Kino teatro di
rektorius Antanas Linkaitis kaltina 
valytoją, kad bilietai buvo pervėlai 
pradėti pardavinėti: “Užmiršo palik
ti nuo kasų raktus...” Dėl filmo ne- 
užbaigimo techninis vadovas Nor
bertas Micidulskas teisinasi: “Pasi
baigė angliukai. Neturėjo baigtis, 
pasibaigė...” V. Kst.

O

SUDBURY, Ont.
TAUTOS ŠVENTĖ. L. B. valdyba, š. 

m. rugsėjo mėn. 11 d., šeštadienį, uk
rainiečių salėje, Frood Rd., ruošia 
Tautos šventės minėjimą. Po progra
mos bus šokiai. Gera muzika, veiks 
bufetas. Pradžia: 6.30 v. v. Vietos ir 
apylinkės lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti, pasikviesti svečių.

L. B. valdyba

ra mėnesių praleido P. G. Petrėnų 
ūkyje prie Vermillion upės. Sekma
dienį, rugpjūčio 2 d., gerb. prelatas 
atlaikė lietuviams pamaldas ir pasakė 
religinio patriotinio turinio pamoks
lą, ypač pabrėždamas lietuviškų pa
maldų lankymo pareigą ir svarbą bei 
vieningumą lietuvybės išlaikymui. Ti
kimės, kad gerb. prelatas neužmirš 
mūsų aplankyti ir dvasiškai sustiprin
ti ir ateityje.

PARDUODA VASARNAMIUS. Se- 

čių tarpe įsigyti bent kokią pastogę 
prie vandens. Dabar kaikurie jau pra
deda atšalti ir stengiasi tuo malonumu 
atsikratyti. Pernai pardavė savo vasar
vietę B. Varniai, šiemet I. Balčiūnie
nė; I. J. Kačinskai ruošiasi parduoti 
savo “Palangą”.

A. M. SAVICKAI iš Čikagos ir B. 
JAKŪBONIENE su jauniausiuoju sū
num Geniu iš Ročesterio aplankė savo 
pažįstamus. Jie seniau gyveno mūsų 
mieste. *

ROTA PETRENAITE baigė Sudbu- 
rio universitetą. Krsp.

Hamiltono žūklautoji} ir medžiotojų klubo narys A. Šimkevičius, 
sugavęs Muskoka ežere 16 s v. upėtakį

g HAMILTON*
CHORISTŲ DĖMESIUI. — Gavęs 

mons. dr. J. Tadarausko pritarimą, 
AV par. choras užsiregistravo dalyvau
ti Čikagos III-je Dainų šventėje. Ry
šium su pasiruošimu šventei choris
tai prašomi neprailginti savo atosto
gų ir grįžti Į darbą. Pirmoji repetici
ja įvyks penktadienį, rugsėjo 10 d. 
Dabar pats patogiausias laikas įsijung
ti ir naujiems choristams. Jie kvie
čiami ateiti tiesiog j choro repetici
jas, kurios vyksta parapijos salėje 
penktadieniais 7.30 v.v. ir sekmadie
niais po pamaldų. - VaMyba

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO “GIEDRAITIS” VEIKLA
Rugsėjo 12 d., sekmadienį, klubas 

ruošia išvyką su šeimomis į Fisher’s 
Glen, į A. Matuliūno vasarvietę prie 
Erie ežero. Išvykos pradžia — 1 v. p. 
p. ir truks iki saulėlydžio. Programoje 
numatoma: šaudymas į taikinius, žu- 
vavimas, loterija ir jaunimui įvairios 
sporto varžybos. Nuotaiką skaidrins 
plokštelių muzika. Goriausiems žve
jams, šauliams ir sporte pasižymėju
siems bus duodamos premijos, žvejai, 
turį laivelius, prašomi juos atsivežti. 
Mažamečiai gaus dešreles ir vaisvan
denius nemokamai, o suaugusieji už
kandžiais apsirūpina patys.

I p. Matuliūno vasarvietę vykstama 
per Port Dover iki Vittoria. Iš Vitto-

Poilsis Manitoulin salose
Yra sakoma, kad Manitoulin 

salos Kanadoje yra didžiausios 
gėlo vandens salos pasaulyje. Iš 
Toronto jas galima pasiekti per 
Sudbury ir Little Current per 5 - 
6 vai. automobiliu.

Kas Kanadoje ir Amerikoje ne
bus apie jas girdėjęs? Kas nėra 
klausęsis ar skaitęs senovinių in
dėnų legendų apie šitą Didžiosios 
Dvasios Manitou būstinę, apie 
Mindemoya ežerą su “Lobių” sa
la, kuri atsiradusi, kai rūstus 
indėnų vadas, perpykęs kartą ant 
savo žmonos, nustūmė ją i eže
rą; ji nukritusi ant rankų ir ko
jų. Jos pavidalą galite regėti šio
je saloje. Tokia yra legenda. Tai 
viena iš daugelio panašių legen
dų. Manitoulin yra sena indėnų 
būstinė. Reikia pastebėti, kad in
dėnai pasirinkdami savo gyven
vietes, rinkosi gražiausias ir der
lingiausias vietas, čia prie Huro- 
no ežero, rasite akmenis, ant ku
rių sėdėdami indėnų jaunuoliai 
svarstė savo gyvenimo paskirti. 
Rasite Įdomių uolų formacijų su 
liekanomis augalų ir gyvūnų jo
se, užsilikusių per daugeli tūks
tančių metų. Rasite smėlio pae
žerę, besitęsiančią kilometrais pu
šynais apaugusiomis pakrantė
mis, kurių šiltas smėlis ir kvapus 
oras primena Baltijos pajūri, ši
tame pušyne būsite apsaugoti 
nuo vėjų, kuriems šios salos yra 
atviros, nes temperatūra ir šilto
mis vasaros dienomis Čia būna 
kiek žemesnė, čia jūs rasite žo
lynu. tokių kaip lietuviškose pie
vose. Toks jų čia Įvairumas ir 
gausumas, kad visa paežerė dvel
kia jų kvapu, čia yra “Cup and 
Saucer” kalva, kurion ikopę oa- 
matysime didžiulę, gražią miškų 
ir ežerų panoramą, atsivėrusią 
prieš jūsų akis, čia aptiksite pa
slėptus slėnius su gražiais ūkiais 
ir neturtingas indėnų sodybėles. 
Liepos mėnesį važiuosite gerais 
kaimų keliais per šienaujamas 
pievas ir per jūsų kelią pereis 
riebios, žalmargės karvės. Ir nie
kas nebėgs paskui jus siūlvda- 
mas ką nors parduoti. Jūs čia ir 

ria yra rodyklė į Fisher’s Glen. Pra
važiavus 4 mylias ir nusileidus į pa
kalnę, yra iškaba Trillium Cottage’s, 
čia ir yra išvykos vieta.

Klubo v-ba kviečia narius, draugus 
ir pažįstamus su šeimomis išvykoje da
lyvauti ir linksmai praleisti sekmadie
nio popietę gamtos prieglobstyje.

Liepos 18 d. klubo žvejų išvykoje 
komerciniu laivu į Erie ežerą dalyva
vo 10 narių. Ypatingai didelių žuvų ne
sugauta, bet dalyvių nuotaika buvo 
puiki.

Geriausi klubo šauliai dalyvaus Lie
tuvių Dienoje ruošiamose šaudymo 
varžybose St. Catharines.

Rugpjūčio 20 d. Muskoka ežere A. 
Šimkevičius sugavo 16 sv. 4 unc. upėta

Klubo ruošiamam metiniam baliui 
1966 m. sausio 22 d. išnuomota Jauni
mo Centro salė. Klubo v-ba

DR. V. D. -KVEDARAS 
Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 • 4911

Sault S. Marie, Ont

norėdami neaptiksite “pop Stan
ds” ar “ice cream parlors”. Sa
las turėsite “atrasti”, kaip tyri
nėtojai atrasdavo naujas vietas. 
Čia galite praleisti dienas beva
žinėdami nelabai gerais viešais 
plentais, einančiais per akmenuo
tas ir neįdomias lygumas, apsi
stoti kur vakario vėjo pustomo
je pakrantėje ar dar blogiau — 
prieš akis turėti kasyklų supil
tus juodos žemės gūbrius. Nuo 
šitokio ar panašaus likimo mus
išgelbėjo grynas atsitiktinumas.! PIRMASIS pobūvis. — Rugsėjo 
Apžvalgę plentą nr. 62 ir neradę 4 d., šeštadienį, apylinkės valdybos 
patinkamos vietos, kur būtume pastangomis yra ruošiamas pirmas 
norėję a p s i S t O t i, pasiekėme šio rudens sezono pasilinksminimas 
“Woolsey Lake”, kur kelias ei- ukrainiečių salėje Pittsburgh st. Tu
na tarp dviejų ežerų. Ant tilto rėsime ir loteriją. Veiks bufetas su 
Sėdėjo barzdotas 6¥2 pėdų ūgio'įvairiais gėrimais. Pradžia 8 v.v. Ren- 
vyras ir šalia jo, buvo beveik to-1 gėjai kviečia visus vietos ir kaimyni- 
kio pat ūgio berniokas. Abudu' nių kolonijų lietuvius gausiai daly- 
meškeriojo. Tai “Peter de Groot”, I vauti.
X.. -----1 NEGAUSI GEGUŽINĖ. — Rugpjū

čio 15 d. apylinkės valdyba surengė 
antrą šiais metais gegužinę - pikniką. 
Nors oras buvo labai palankus, bet 
atvyko tik kelios šeimos. Dauguma 
tautiečių žuvavo ar paplūdimiuose 
ėmė saulės vonias. V. S.

t.y. “Petras Didysis” ir jo sūnus 
Maksas, mūsų bičiuliai iš Toron
to. Jis ir jo žmona su mergaitė
mis jau buvo numatę mūsų sto
vyklai vietą, nors mes nežinojo
me, kad jie iš viso tenai yra.

S. Prapuolenytė-Bunker

Mons. Audrys Bačkis, nunciatūros sekr. Filipinuose (stovi pirmas 
dešiniame krašte), tarp filipiniečių pareigūnų

Tautinių grupių 
spektaklis Toronte
Jau treti metai iš eilės Toronto 

etninio meno taryba rengia dide- JA Valstybės 
lio masto spektaklį parodos aikš- 7
tėję Grandstand Darbo Dieną, 
pirmadienį, rugsėjo 6 d., 8.15 v. 
v. Programoje dalyvaus Įvairių 
tautybių meniniai vienetai su 
1500 narių, būtent, austrai, kro
atai. švabai, estai, graikai, hava- 
jiečiai, airiai, italai, japonai, lat-

. via5, lietuviai (Toronto taut, šokių 
grupė), slovakai, olandai, lenkai, 
škotai, rusai, slovėnai, ispanai, 
tiroliečiai, ukrainiečiai. Taip pat 
dalyvaus 75 narių choras Kvebe
ko prancūzų, kuris turi ir šokėjų 
grupę. Spektaklis pavadintas “Na
tionbuilders 1965”. Jis užtruks 
dvi valandas ir bus nemokamas 
parodos lankytojams. Žodį tars 
Kanados šimtmečiui minėti komi-

į sijos pirm. J. Fisher. Programą 
I tvarko: J. Arthur, L. Kossar, J.
I Burns, E. McLintock. Spektaklį 

Globoja: Toronto miestas, Kana
dos krašto parodos vadovybė ir 
Romano b-vė. Spektaklį užbaigus 
bus_ leidžiami fajerverkai — ug- 
niašviesės.

Šiuo metu spektaklis, kaip di
džiausias tos rūšies pasirodymas 
Kanadoj, yra filmuojamas dali
mis. Jis yra laikomas pasirengi
mu Kanados šimtmečio minėji- 

! mui 1967 m.

Moterys darbininkės 
Rytų Vokietijoj

Kiekvienas dalykas “liaudies 
demokratijose”, tai yra sovietinė
se šalyse, planuojamas, bet pla
nai visada neįvykdomi, nors jų 
spauda dažniausiai skelbia, kad 
planai visu šimtu ar dar daugiau 
nuošimčių Įvykdyti. Nekitaip yra 
ir su moterų gydymo planu so
vietinėje Rytų Vokietijoje. Ten 
moterų darbininkių susirgimai 
darbovietėse pasidarė socialinė 
problema, nes jų susirgimų pro
centas yra daug didesnis, negu 
vyrų darbininkų. Tai labai svar
bu tuose kraštuose, kur moterys 
darbininkės sudaro 46% visų dir
bančiųjų.

Moterys darbininkės daugiau
sia suserga dėlto, kad persidir
ba: jos dirba namuose tvarkyda
mos šeimos reikalus, o vakare ei
na i fabrikus, kad padidintų šei
mos pajamas, nes iš vyro algos 
negali pragyventi, ypač jei šei
moj dar yra vienas, kitas vaikas. 
Įmonėse trūksta mechanizacijos; 
darbo apsaugos priemonės, ypač 
prie mašinų, yra nepakankamos. 
Dėl šių priežasčių Rytų Berlyno 
firmose moterų darbininkių su
sirgimo nuošimtis yra dvigubai 
didesnis, būtent, 12.6%, o vyrų 
tiš 5.7%. Taip yra dar ir dėlto, 
kad moterys yra pervargusios ir 
priverstos dirbti nakties pamai
nose. Ypač augštas susirgimo 
nuošimtis yra moterų darbinin
kių iki 30 metų amžiaus, būtent, 
43?9%. Kitų moterų susirgimo 
vidurkis yra'tik 28.9% visu dir
bančių moterų. Moterys, turin
čios mažamečius vaikus, turi 
vnač sunkias pareigas namuose. 
Šioms moterims darbininkėms 
vienintelis išsigelbėjimas — su
sirgti. Pažymėtini dažni moterų 
darbininkių nerviniai susirgimai, 
kurie siekia 33% .Pvz. Neubran- 
denburgo apygardoj ištekėjusios 
moterys darbininkės, kurios na
muose turi’ namų ruošos parei
gas. dažniau suserga, negu kitos.

Moterų susirgimą didina ne 
vien darbo sunkumas Įmonėse, 
bet ir aplamai sunkios gyvenimo 
sąlygos. Pranas Fabius

KAN. DR. JONAS BIČIŪNAS, iš
Romos neseniai lankęsis Kanadoj pas Argentina 
savo brolį, dabar svečiuojasi JAV-bė- ROSARIO MIESTE Uetuvaitėins 
se, lankydamas gimines, draugus bei kazimierietėins> blisimoms
pažįstamus. . -- - -- - - --

VALENTINAS BAZILIAUSKAS vadovėms, jau baigiamas stayti dvie- 
Assumption kolegijoje šiemet gavo jų augštų namas. Jis turės bibliote- 
ispanų kalbos magistro laipsnį.

LIETUVIAI GYDYTOJAI Detroite 
šaukia iš eilės jau penktą suvažiavi
mą, kuris įvyks rugsėjo 4 — 5 d. lėti, kuris pastatė bažnyčią. Staybos 
Stouffer’s Northland Inn. viešbuty, 
21000 Northwestern Hgw., South
field, Michigan.

KUN. ALGIMANTAS BORTKEVI- 
ČIUS, kilęs iš Žemaitijos Kražių 
miestelio, baigęs kunigystės mokslus 
Romoj, Italijoj, gyvenęs Šv. Kazimie
ro kolegijoj, liepos 11 d. gavęs šven
timus, atvyko į JAV ir Daytono lie
tuvių Šv. Kryžiaus parapijos klebono 
kun. T. Narbuto pakviestas rugpjū
čio 8 d. atnašavo iškilmingas Mišias 
ir suteikė primicianto palaiminimą. 
Šiuo metu jis atostogauja JAV ir 
Kanadoje.

BROLIAI KUNIGAI JONAS IR 
ANTANAS KARDAUSKAI su savo 
dviem seserim Maryte ir Prane pra
leido atostogas Stasio Tamulaičio va
sarvietėje, Kanadoje prie Grace eže
ro krantų. z

ALDONA DRUKTEINIENĖ, dantų 
gydytoja, Dayton, Ohio, dėl esančios 
JAV nusistovėjusios tvarkos negalė
dama įsitvirtinti savo profesijoj, pa
siryžo ir augščiausiu pažymiu baigė 
Daytono universitetą; rugpjūčio 7 d. 
gavo diplomą “Bachelor of Science 
in Education” su teise dėstyti vokie
čių ir rusų kalbas Amerikos augštes- 
niosiose mokyklose.

Belgija
ED. CINZAS “EL” rašo: “Belgijos 

Lietuvių Bendruomenė vis dar tebe
gyvuoja, nors ir pamirštama i Briu
selio kongresus atvykstančių mūsų 
veikėjų...

Įsikūrusi 1947 m. ir išvysčiusi stip
rią tautinę bei kultūrinę veiklą, B- 
nė sunyko daugumai tautiečių išvy
kus į užjūrius. Dabar Belgijoj pri- 
skaitoma apie 300 lietuvių. Kultūri
nės veiklos centras — Liege miestas. 
Jame kiekvienais. metais rengiamas 
Vasario 16 minėjimas. Jaunimas nėra 
nutautęs, bet giliu lietuviškumu ir 
negali didžiuotis. Iš skaidresnių pa
vyzdžių tektų paminėti Reginą Pau- 
liukovaitę, kuri studijuoja kalbas 
Briuselio universitete, ir Bronę Gai
liūtę, su ypač geru pažymėjimu bai-

PABALTIJO TAUTU DIENA
Pabaltijo Tautų Dienai rengti 

komitetas kviečia lietuvių vi
suomenę gausiai dalyvauti bend
roje manifestacijoje rugsėjo 5 d. 
ir finansiškai paremti rengėjų 
darbus. Tai tas pats komitetas: 
kuris organizuos ir lietuvių sky
rių pasaulinėje Niujorko parodo
je. Jo garbės pirmininkai yra: 
kons. Vyt. Stašinskas, prel. J. 
Balkūnas ir prof. J. Stukas; pirm. 
A. Vakselis, ižd. D. Penikas. Ko
mitetas savo atsišaukime sako:

“Niujorko pasaulinėj parodoj 
reikštis lietuvių komitetas stovi 
prieš paskutinį labai svarbų lie
tuvių reprezentacini meninį pa
sirodymą, būtent, prieš Įvyksian
čią Pabaltijo Tautų Dieną š.m. 
rugsėjo 5 d. su gerais norais bei 
rvžtu, bet su tuščiu iždu.

Supratingam bei savo paverg
tą tėvynę mylinčiam lietuviui 
nereikia nė aiškinti, kiek daug 
Lietuvių Komitetas Pasaulinei 
Parodai yra laimėjęs kenčiančios 
Lietuvos labui, žinoma, kartu su 
tais tautiečiais, kurie Komiteto 
darbą yra parėmę savo auka. 
Praeitais metais didingas lietu
vių pasirodymas su savo menine'USA”.

Fort William - Port Arthur, Ont
MŪSŲ APYLINKĖ negausi liet, jau

nimu, bet kuriuos turime yra tikrai 
šaunūs. Jūra Mitalaitė seka savo bro
lio prof. dr. Romo Mitalo pėdomis. Ji 
baigė gimnaziją ir yra priimta St. Mi- 
chale’s College Toronte. Rugsėjo mė
nesį išvyksta ten. Ji išlaikė istorijos 
egzaminus geriausiai visoje Ontario 
provincijoj ir gavo Ontario švietimo 
ministerio dovaną — 2 tomus John Mc 
Donald biografiją, jos buvęs istorijos

LONDON, ONT
RUOŠIAMASI KONGRESUI. Nežiū- 

rint kultūrinei veiklai nepatogaus va
saros laiko, pasiruošimas Jaunimo 
kongresui suintensyvintas, šiuo metu 
didelė dalis jaunimo dirba tabako 
ūkiuose, todėl ir repeticijos vyksta ne 
Londone, bet Rodney apylinkėje. Esa
me labai dėkingi svetingiesiems Nar
butams už leidimą naudoti jų gražias 
patalpas repeticijoms ir už visokeriopą 
globą. Nors dabar tabako augintojams 
yra pats darbymetis, p. Narbutai, ne
bodami nuovargio, suranda laiko atei
ti mums į pagalbą. Tenka užgirti ir 
mūsų jaunimą, kuris po sunkaus die
nos darbo ryžtasi atvykti į repeticijas. 
Dauguma jas lanko pavyzdingai. Vyr. 
meno vadovas — kun. B. Pacevičius. 
Taip pat jam padeda muz. J. Petraus
kas ir dainavimą studijuojąs Eug. 
Blyskis.

Administracinę choro pasiruošimo 
dalį pavyzdingai vykdo patys jaunosios

gusią f Academic de musique Gretry 
dainavimo klasę”.

“Respublica de Lituania” mokyklos

ką koplyčią, priėmimo salę su kito
mis patalpomis ir seselėms kamba
rius. Namo planą sudarė inž. Migue-

darbams vadovauja S. Tičionis, o 
prie statybos iš lietuvių darbuojasi 
Stepas Saračinskas ir A. Morkūnas. 
Visais statybos reikalais daugiausia 
rūpinasi pats klebonas kun. dr. Kz. 
Černiauskas.

Italija
LIETUVIAI ROMOJE randa jau- 

kią užuovėją Šv. Kazimiero kolegijo
je, kur “Villa Lituania” Piazza Asti 

' 25, tvarkoma šv. Kotrynos kongrega
cijos seserų, atlieka visus patarnavi
mus turistams. Už puikų kambarį su 
maistu parai tik 6 doleriai. Be to, 
prel. Tulaba, klier. £d. Paulauskas ir 
kt. kunigai teikia informacijas.

Vokietija
ANDRIUS ENRIKAS KLEMAS, 

eidamas 67 metus, rugpjūčio 2 d. mi
rė Bingen am Rhein. Palaidotas rug
pjūčio 6 d. ten pat vietinėse kapinė
se. Velionis buvo Lietuvos kariuome
nės savanoris kūrėjąs, baigęs vieną 
pirmųjų Karo mokyklos laidų. Ne
priklausomybės kovose dalyvavo kaip 
karininkas mūšiuose su bolševikais ir 
kt. Lietuvos priešais. Vėliau buvo 
brigados vado majoro A. Merkio ad
jutantas ir aktyviai dalyvavo Klaipė
dos krašto atvadavime. Po to, kaip 
mokąs svetimas kalbas, buvo paskir
tas Klaipėdos krašto gubematūros 
reikalų vedėju. Tose pareigose išbu
vo ilgus metus. Vėliau buvo perėjęs 
Klaipėdos uosto direkcijos tarnybon.

Lenkija
VIKTORAS KLIMAVIČIUS, buv. 

nepriklausomos Lietuvos kariuome
nės kapitonas, liepos 29 d. mirė Len
kijoje, sulaukęs 59 m. amžiaus.

Britanija
“PASIŽYMĖJĘS” LIETUVIS. — 

Anglu spauda rašo, kad Lymingtono 
magistratas lietuvį Ludovicą (Liud
viką?) Kok2į palaikė daboklėje ir 
nubaudė 14 šilingu.

Paruošė Pr. AL

programa ne tik išgarsino Lietu
vos ir lietuvių vardą svetimtau
čių akyse, bet uždegė širdis am- 
basadorišku Lietuvai pasiaukoji
mu ir tų čia gimusių lietuvių jau
nuolių, kurie š.m. gegužės 15 d. 
suorganizavo žygi į Vašingtoną ir 
kurie dabar ryžtingai imasi orga
nizuoti žygį į Jungtines Tautas, 
reikalaujant laisvės Lietuvai.

Paskutinis mūsų pasirodymas 
Niujorko valstijos paviljone per 
Pabaltijo Tautų Dieną neprivalo 
sumažinti įgytojo lietuvių presti
žo. Mieli tautiečiai, ir dar nepa
gailėkite kelių dolerių mūsų ken
čiančios Tėvynės reikalui. Jūsų 
auka padės ne tik šauniai atlikti 
paskutinį pasaulinėj parodoj lie
tuvių pasirodymą, bet ir pagel
bės pagarbiai ir tvarkingai užlai
kyti ligi parodos pabaigos mūsų 
kryžių, kuris patraukia visų pra
eivių dėmesį, bei Lietuvos vėlia
vą, kuri plevėsuodama visiems 
akivaizdžiai primena mūsų pa
vergtąjį kraštą.

Aukas prašome siųsti šiuo ad
resu: Lithuanian Committee For - 
the World’s Fair, 84-11 101st St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418,

mokytojas paskyrė jai šių metų meti
nę dovaną $25.

Rūta Giedraitytė, p. Giedraičių duk
ra, yra priimta studijuoti rentgenolo
giją. šią mokyklą baigusi dirbs kaip 
Rentgeno technikė. P. Jokūbauskas 
ruošiasi studijuoti odontologiją. Džiu
gu, kad mūsų jaunimas eina gražiu ke
liu ir ruošiasi ateičiai. Juos nuošir
džiai sveikiname ir linkime sėkmės.

kartos atstovai: Rodney grupės seniū
nė stud. D. Andriulionytė ir Londono 
grupės seniūnė stud. V. čegytė. D. E.

CALGARY, Alta.
A. P. NEVADA iš Crossfield persi

kėlė gyventi į Calgary miestą. Savo 
ūkį Crossfielde jis inkorporavo kaip 
šeimos nuosavybę ir vedėju paliko sa
vo sūnų Vytautą. A. P. Nevada yra 
vietinės Liet. Bendruomenės pirminin
kas ir labai nuoširdžiai rūpinasi lie
tuvybės reikalais. K.

PORT ELGIN, ONT.
LIETUVIŲ VASARVIETfclE Holi- 

day House, prie Huron ežero mėlynų 
bangų atostogavo: dr. Majauskas su 
šeima iš Detroito, p. Lengvikai, p. Tu- 
maičiai, p. D. Stukų šeima, p. Žalimai- 
tienė su mama iš Hamiltono. S.
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Tautiniai drabužiai ir
V. SIDZIKAUSKO, VLIKo pirminin 

ko, liudijimas Edna Kelly komisijoje 
išverstas į arabų kalbą ir išleistas ats 
kirą knygele. Tiražas 5000 egz. yerti- 
mas parūpintas Zigmund Zawadows- 
kio, ACEN atstovo Beyrute, Libane, 
pastangomis ir Liet. Laisvės K-to rū
pesčiu.

“DAINAVOS” ANSAMBLIS yra pa 
kviestas ir sutiko giedoti 1966 m. ru
denį Šiluvos Marijos paminklinės kop
lyčios pašventinimo iškilmėse Vašing
tone. Ansamblis išpildys J. Naujalio 
Mišias, Lietuvoje premijuotas ir eu
charistinio kongreso metu giedotas 
jungtinio mišraus choro. Be to, dar 
bus išpildoma ir lietuvių autorių reli
giniai kūriniai ne tik bažnyčioje, bet 
ir akademijos metu, po koplyčios pa 
šventinimo iškilmių.

“CHICAGO TRIBUNE” meno kriti 
kas Peter Negronida rašo apie M 
Ivanauską: “Neįtikėtini įrankiai išrai
žo meno kūrinius. Kūriniai, išdeginti 
medy, verti pagyrimo. Ką galėtų pa
prastas žmogus padaryti su gabaliuku ' 
medžio, paprastu apyvokos elektriniu: 
įrankiu su trumpa siūlo storumo elekt
ros vielele? Greičiausia nieko arba ne
daug ką. M. Ivanauskas — nėra pil
kas žmogelis. Šiuos kasdieninius įran
kius jis naudoja kurti menui. Iš pro-
fesijos Ivanauskas yra architektas, bet 
daugiau jis yra medyje deginimo dai
lininkas. Naudodamas medį ar lente
les — viską, kas pakliūva i jo rankas 
— jis išbaigia muralūs, portretus, pa
veikslus ir kūrinius iki nuosabių de
talių”.

JŪRA L. STRIMAITYTĖ iš Eliza
beth, N. J., baigė Georgetown univer
siteto School of Foreign Service. Jos 
studijų pagrindiniu dalyku buvo tarp
tautiniai santykiai ir ekonomija. Ji 
yra priimta į Peace Corps. Išvyko į 
Turkiją: Istambule dar du mėnesius 
mokysis turkų kalbos, o nuo rugsėjo 
mėn. pradės dėstyti anglų kalbą.

VYTAUTO TAMULAIČIO knygą, iš
verstą į anglų kalbą “Nimblefoot, The 
Ant”, išleistą Maryland leidyklos, pa
lankiai sutiko Toronto dienraštis “The 
Telegram”, pažymėdamas, kad knyga 
pagauna jauno skaitytojo vaizduotę. 
Dienraštis pripažįsta, kad autorius yra 
atlikęs nuodugnią vabzdžių gyvenimo 
studiją ir moralinę idėją įpynęs.

MUZIKĖ A. NAVICKAITĖ - KA
RENS veikia Miami, Fla. lietuvių tar
pe. Gimusi Amerikoje. 1938 m. su eks
kursija buvo nuvykusi Lietuvon. Ten 
įstojo į Kauno konservatoriją, studija
vo dainavimą ir muziką pas prof. Kar- 
navičių, prof. Kačanauską, prof. Banai
tį. Gyvendama Miami, Fla. koncertuo
se ji dainuoja daug lietuviškų dainų, 
vadovauja lietuvių chorui; 1962 m. 
įsteigė kultūros būrelį, išleido lietu
vių biuletenį, suorganizavo pabaltiečių 
trio. Pr. AL

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
HERMANN BUDENSIEG, žymusis 

vokiečių polonistas ir Heidelberge lei
džiamo žurnalo “Mickiewicz Blaetter” 
redaktorius, užbaigė K. Donelaičio^ 
“Metų” vertimą į vokiečių kalbą. Žo 
dinį vertimo tekstą jam buvo parūpi
nęs E. Astramskas iš Lietuvos. “Me
tus” H. Budensieg laiko savo “meilės 
vaiku” ir apie atliktą darbą sako: “O 
meilės vaikai paprastai būna vykę. 
Jie atneša žmonėms džiaugsmą ...” 
I D. karo metais vertėjas kario uni
formoje yra buvęs Lietuvoje, todėl 
knygai prideda dedikaciją: “Skiriu 
kaip padėką Lietuvos valstiečiams, 
kurie Pirmojo pasaulinio karo metu 
man parodė nuoširdumą ...” Tai yra 

jau ketvirtas K. Donelaičio “Metų” 
vertimas į vokiečių kalbą. ,

1965 M. PREMIJAS UŽ SAVIVEIK
LOS REPERTUARĄ paskirstė kultū
ros ministerija. St. Šimkaus vardo 
premijas kompozitoriams ir poetams 
už dainas laimėjo: po 500 rb. — po
etas P. Širvys ir kompoz. P. Tamuliū- 
nas už dainą" “Aš lauksiu prie Vil
niaus”, po 300 rb. — A. Drilinga ir 
kompoz. V. Laurušas už “Ežerų kraš
to dainą”, po 200 rb, — kompoz. L. 
Povilaitis už dainą “žėrėk, taikos sau
lute” ir jau miręs teksto autorius po
etas K. Kubilinskas. Dramaturgams 
buvo paskirstytos B. Dauguviečio var
do premijos. Pirmai premijai nebuvo 
rasta pakankamai stipraus veikalo, 
II-ji paskirta V. Miliūnui už viena
veiksmes pjeses “Atsiminimų vaka
ras” ir “Seserys”, III-čiąją laimėjo K. 
Saja už vieno veiksmo komediją “Kur 
mano protas”. Premijomis įvertinti ir 
liaudies šokių choreografai jubilėjinė- 
je dainų šventėje: I premija — J. Gu
davičius už liaudies šokių kompozici
ją “Vaivos juosta”, II — V. Grivickas 
už siuitos “Pionierių popietė” šokius 
“Žaidėjai” ir “Sportininkai”, III — 
L. Vaičiulėnienė už tos pačios siuitos 
šokį “Pionierių valsas”.

SKULPTORĖ KONSTANCIJA PET-
RIKAITĖ - TULIENĖ sukūrė reljefi
nę Birutės statulą Palangai papuošti. 
Statula buvo atliedinta iš bronzos 
Kauno “Dailės” kombinate ir pastaty
ta Birutės kalno papėdėje Palangoje. 
Ji primena tautiniais drabužiais pasi
puošusią lietuvaitę su vainikėliu ran
koje. Apie šį kūrinį rašoma: Bi
rutė, talentingos dailininkės interpre
tacijoje, tampa poetiniu lietuvaitės 
simboliu. Skulptorės surastos plasti
nės priemonės atitinka šiai sąvokai. 
Šios skulptūros žavesį sudaro naciona
linio savitumo ir charakterio susilieji
mas su nūdieniška pasaulėjauta, su 
šiuolaikiniu stiliaus jausmu ...” Nau
josios skulptūros grožį vykusiai pa
pildo eglių žalias fonas, jos įsilieji
mas į Birutės kalno lietuviškąjį gam
tovaizdį. Autorė turi ir daugiau pra
dėtų darbų kurie yra skiriami poeti
niam lietuvės paveikslui. Žinia išeivi
jos spaudoje apie jos mirtį, atrodo, 
nebuvo tiksli.

S. DAUKANTO “ŽEMAIČIŲ PASA
KŲ” ketvirtą laidą išleido “Vaga”. Pa
grindą šiai knygai sudaro S. Daukanto 
ir jo bendradarbių surinktos “Pasa
kos masių”, kurioms pirmuosiuose lei
dimuose buvo nepašykštėta stilistinių 
puošmenų ir bendrinės kalbos pakaitų, 
kad jas lengviau galėtų suprasti mo
kyklinio amžiaus jaunimas. Naujojo 
leidinio redaktorė R. Butkutė “Žemai
čių pasakoms” stengėsi sugrąžinti tau
tosakinį charakterį, nevengdama ori
ginalo žemaitiškų žodžių ir ištaisyda
ma prasminius netikslumus.

STASYS ANGLICKIS, vyresniosios 
kartos poetas, išleido antrąjį pokari
niais metais poezijos rinkinį “Metūgės 
knksta į saulę”. Pagrindinė knygos 
tema — karas ir taika, žmogaus verži
masis į grožį ir gėrį- V. Kst.

Atsiųsta paminėti
Mykolas Vaitkus, ŠERKŠNO SI

DABRAS. Eilėraščiai, 1953-54 m., 86 
psl. Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas, spausdino “Draugo” spaustuvė. 
Kaina $1.50.

Albinas Baranauskas, KARKLUPĖ- 
NUOSE. “Draugo” 14-tas premijuotas 
romanas, 224 psl. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. Spausdinta “Draugo” 
spaustuvės. Kaina $2.50.

Pradėsiu nuo Brazilijos
Savaitraštį “Mūsų Lietuva” iš 

Brazilijos gaunu, deja, neregulia
riai ir pavėluotai, tačiau jį visa
da perskaitau kiaurai, juo la
biau, kad portugalų kalba jame 
rašo jaunas vyras Alionis (galbūt 
Brazilijoje gimęs). Didžioji dau
guma jaunimo ten kalba lietuviš
kai, bet turbūt tik mažuma rašo 
ir skaito, tolei ir buvo įvestas jau
nimo skyrius portugalų kalba, ti
kintis, kad jaunimas, ypač stu
dentija, jame aktyviai bendradar
biaus. Tačiau tenka pastebėti, 
kad šį skyrių dažniausiai užpil
do pats Alionis. Būtų gražu, jei 
iš čia jaunimas pasiųstų savo ra
šinius “Mūsų Lietuvai” šiuo ad
resu: Rua Lituania, 67, Mooca, 
Sao Paulo 13, Brazil.

Alionio straipsniai rimti, filo
sofiški. Jis rašo įvairiais lietuvy
bę liečiančiais klausimais; ragina 
jaunimą bei senimą, studentiją 
ir darbininkiją, visus o visus dirb
ti vieningai lietuvybės labui. Jis 
juos ir pagiria ir pabara, žodžiu, 
jis tarytum savo laiku Donelai
tis, Maironis ir Vaižgantas, kurie 
savo raštais žadino lietuvių są
monę visam, kas gera, gražu ir 
kilnu.

. “Mūsų Lietuvoje” dar tebera
šoma apie praėjusi P.L. Kongre
są, kuris Įvyko š. m. vasario mėn. 
Jame buvo paskelbti sveikinimai, 
laiškai bei rezoliucijos įvairioms 
valdžioms, tarpe jų popiežiui Pau
liui VI ir JAV prezidentui.

Mamos laiškas
Laiške rašiau, kad ir mama sa

vo įspūdžius man parašytų, nes 
tai neeilinis Įvykis Brazilijoje, 
štai, guli ant stalo jos ilgas, pil
nas gražiausių ir šilčiausių prisi
minimų laiškas. Ji tarp kita ko 
rašo: “Gražiausiai tautinius šo
kius šoko Urugvajaus lietuvių 
jaunimas. Tačiau mes visi didžiai 
nustebom, kai vyrai nedėvėjo 
Įprastus baltus drabužius, bet jų 
kelnės ir j akutės buvo išsiuvinė
tos; mums tatai labai nepatiko. 
Lietuvių tauta yra kultūringesnė 
už slavus, lietuvės moterys savo 
vyrų nežemina, tad kodėl gi da
bar panūdo pamėgdžioti slavus?” 
Toliau dar ji rašo: “Iš Amerikos 
atvežtame filme vienodai publika 
buvo nustebinta, nes ir tenai jau
nimas šoka su siuvinėtom kel
nėm”? Ji baigia savo laišką šiais 
žodžiais: “Tai tu, vaikeli, pasi
klausk rimtesnių ir geriau žinan
čių žmonių, kaip tikrumoje yra 
ir aš, sužinojusi, draugijų susi
rinkimuose paaiškinsiu, nes čia 
mums visiems atrodo, kad ar tik 
nebus taip, kad mūsų žmonės “iš 
to didelio rašto išėjo iš krašto?”

Atsakiau mamai, kad pasisteng
siu sužinoti, o tuo tarpu tegaliu 
užtikrinti, kad vyrų kelnės ne
buvo siuvinėtos, bet austos, tai 
yra Įaustas margas, raštas jose. 
Beje, Brazilijoj dar tebegyvenda
mi neturėjome austų tautinių 
drabužių; jie visi buvo medžiagi
niai ir išsiuvinėti. Austus drabu
žius atsivežė tiktai buvusios “di- 
pukės”. Viena iš jų — p. Vinkš- 
naitienė; .tiesa, juostas dar audė 
ir P. Remenčienė.

Brazilu žurnalas
Berašydama išsitraukiu man 

prisiųstą 1962 m sausio mėn. žur

nalą “A Cigarra”. Žurnalas su
pažindina skaitytojus su 22 kraš
tų tautiniais drabužiais, kartu ap
gailestaudamas, kad jiems nepa
sisekę gauti fotografijų ir iš ki
tų valstybių ambasadų. Iš Pabal
tijo valstybių figūruoja tiktai 
Lietuva. Jos tautiniams drabu
žiams atstovauja p. Birutė Kut- 
kaitė-Silva. Įdėtos dvi fotografi
jos. Skaitau mūsų tautinių dra
bužių aprašymą: linas, austa, siu
vinėta, viskas rankų darbas; gin
taro karoliai... Prieinu išvadą, 
kad visdėlto mūsų drabužiai yra 
vieni gražiausių, turtingiausių bei 
kultūringiausiai atrodančių. ‘ Ne 
be reikalo lietuviai yra nusinešę 
tiek daug premijų už juos! Iš vi
so, aš visada turėjau tokį jausmą 
matydama mūsų lietuvaites tauti
niais drabužiais išsipuošusias; jos 
man visada tokios dailios, grakš
čios, didingos tarytum karalai
tės! Nuostabiausia, kad ir mano 
mažoji kartą viename tautų festi
valyje išsitarė: “Mamyte, kokios 
gražios mūsų lietuvaitės — kaip 
karalaitės! Tai gražiausi drabu
žiai iš visų”!

Lenkai giriasi
Verčiu lapą, skaitau toliau. Ne

galiu taip pat atsigrožėti Indijos 
ir Japonijos tautiniais drabužiais, 
jų puikiais šilkais! Tai vis senos 
kultūros, — pagalvojau; taip sko
ningai ir moteriškai jos atrodo! 
Verčiu toliau ir galiausiai priei
nu prie mūsų kaimyno iš pietų 
pusės, skaitau .. .čia jie vienin
teliai iš tų 22 kraštų, kurie kaip 
ir paprastai, neapsieina be pagy
rų. Rašoma, kad jų drabužiai vie
ni gražiausių visoj Europoj, kad 
tai drabužiai, kalbą iš arti apie 
didingą ir tolimą praeiti, kad 
kiekvienos srities drabužis turįs 
savitą charakteri ir t.p. O ši jau
na gražuolė mergaitė, kuri jais 
vilki, pernelyg jauna — vos 18 
metų, bet jau turi galybę titulų, 
gražuolė, gimusi pačioje sostinės 
širdyje. Perskaičiusi jų aprašy
mą bandau atrasti juosė tą “tur- 
tą-didybę”. Mano nuomone, jie, 
tiesa, grakštūs, tačiau pigūs; 
stangutės ir blizgučiai šen bei 
ten, Įvairių margų karolių eilės; 
gana čigoniški. Be to, šioj nuo
traukoj jie labai jau sumodernin
ti. Mergaitė vilki nailoninę per
matomą bliuzę, o vietoj Įprastų 
aulinių batų, baltus elegantiš
kus, augštom kulnim batukus. Pri
siminusi mamos vartojamą posa
kį: “Kas katinėliui uodegą pa
kels, jei ne jis pats”, apverčiu 
lapą.

Senovė ir naujovės
Gražūs tai gražūs mūtų tauti

niai drabužiai, bet man atrodo, 
kad seniau jie dar gražesni buvo. 
Pratusi buvau matyti mūsų vy
rus baltai apsirengusius, marga, 
austa juosta apsijuosusius bei to
kiu pat margu austu kaklaraiščiu 
pasipuošusius. Tie mūsų vyrai su 
tautiniais drabužiais atrodė la
bai vyriški, tarytum kokie didin
gi gulbinai, kurie savo baltumu 
dar daugiau išryškindavo mūsų 
mergaičių spalvingus margus dra- 
bužius..

Bet prieš keletą metų spaudoj 
buvo rašoma, kad mūsų jauni
mas, berods “Gintaras”, kažko
kia proga pirmą kartą pasirodys 
su naujais dail. A. Tamošaitie-

Laukiu paaiškinimo 

abejones
nės austais drabužiais. Na ir pa
sirodė !.. Ar aš esu jau tokia 
konservatyvi, ar ką, bet prie 
melsvų ar žalsvų naujų drabu
žių negaliu priprasti ir gana: 
man tik marga marga akyse, jo
kio efekto. Panašios buvo ir ma
no pažįstamų nuomonės tuokart; 
galbūt jie jau priprato, nežinau, 
bet jie tada sakė, kad anksčiau 
vyrai atrodė daug elegantiškes- 
ni.

Nevisai aišku
Nesu augusi Lietuvoje; mano 

tėvai ja irgi mažai tesidžiaugė. 
, Tėvai dar aktyviai dalyvauja lie
tuviškoj kultūrinėj veikloj ir, 
kaip anksčiau minėjau iš Brazi
lijos prašoma kreipiuosi į mielus 
“Tėviškės žiburių” skaitytojus, 
ypač specialistus, prašydama, kad 
ne tik kad pasisakytų savo nuo
mones, bet paaiškintų, ar šitie 
margi vyriški drabužiai senovėje 
buvo dėvimi visoj Lietuvoj, ar tik 
tam tikrose srityse? Jei taip, tai 
ar verta juos laikyti reprezenta
ciniais tautiniais drabužiais? Ko
dėl neturėti iš įvairių sričių, kaip 
pvz. turi mergaitės? (Aišku, kad 
vienoj šokėjų grupėj vyrų dra
bužiai turėtų būti vienodi). Bet 
dabar ir “Gintaras” ir “Gyvata- 
ras” ir kitos grupės, atrodo, at
stovauja tik vieną sritį. O kur gi 
kitos? Kodėl nepasirodyti dides
niu įvairumu?

Išeivės Atžala

• Paul Getty, 72 m. amžiaus, tur
tingiausias pasaulio žmogus, savo 
400 metų senumo pilį Anglijoj, 
Surrey, leidžia apžiūrėti už 10 ši
lingų.

ANGLIŠKOS KOMUNISTU KNYGOS APIE LIETUVA
- Lietuvos komunistai, žinoma, 
vykdydami Maskvos nurodymus, 
bando atsverti išeivių įtaką lais
vajame pasaulyje, kur jie Lietu
vos bylai yra daug nuveikę infor
macinė j e. srityje svetimomis kal
bomis. Komunistams svarbu pa
rodyti, kad Lietuva niekad nebu
vo rusų okupuota, o tik “išlais
vinta” iš “buržuazinio jungo” ir 
kad ji dabar yra laimingiausia 
pasaulio šalis. Tokiai propagan
dai skleisti š. Amerikoje neseniai 
buvo išleistos dvi knygos. Viena 
jų “Take a Look at Soviet Lith
uania”, parašyta T. Butkaus, iš
versta V. Grodzenskio ir išleista 
Vilniuje 1964 m. “Mintis Pub
lishing House”. Kita ką tik išėjo 
iš spaudos ir pavadinta “Lithu
ania. Past and Present”. Leidėjas
— “American Lithuanian Liter
ary Association, New York, N. 
Y., 1965.” Autorius nenurodo
mas. Vienas ir kitas leidinys turi 
ir istorinių faktų, bet visi jie sa
vaip aiškinami, tempiami ant so
vietinio kurpalio ir sudaro įspū
dį, kad juos rašė nelietuvis arba 
Maskvai parsidavęs asmuo, ku
riam rūpi ne tikroji istorija, o 
maskvinė propaganda, būbnijanti 
apie Lietuvos “laimę” sov. tautų 
šeimoje. Tai matyti iš pačių pir
mųjų tų knygų puslapių. Pvz. 
pirmosios knygos įžangos žodyje 
sakoma, kad 1940 m. Lietuva bu
vo “maža buržuazinė valstybė, 
visais atžvilgiais atsilikusi. Viską 
esą pakeitė 1940 m. revoliuciniai

Paminklas Lietuvos dainiui kun. Antanui Strazdeliui Kamajuose. 
Jeigu jis gyventų dabar, dainuotų sovietinę baudžiavą Lietuvoje. 
Jaunimas tai žino ir mėgsta lankyti jo paminklą

įvykiai: Lietuva nusikratė buržu
azijos diktatūra ir įsijungė į “so
vietinę tautų šeimą”, čia ir glūdi 
didysis knygos melas. 1940 m. 
jokios revoliucijos nebuvo; įvyko 
brutali rusų okupacija, kuri pada
rė galą laisvai ir nepriklausomai 
Lietuvai. Tai buvo padaryta rau
donosios armijos jėga ir Krem
liaus suktumu. Maskva visa tai 
darė taip, kad atrodytų, jog pati 
Lietuva tos okupacijos norėjo. 
Tuos įvykius pergyveno daugybė 
lietuvių, kurie šiandieną gyvena 
laisvajame pasaulyje. Jie perdaug 
gerai žino faktus, kad galėtų būti 
suvedžioti melagingų istorijų. 
Užtat tos propagandinės knygos, 
atrodo, ir yra skiriamos klaidinti 
tiems, kurie Lietuvos nėra matę 
arba emigravę prieš rusų okupa
ciją. Jos taipgi gali suklaidinti ir 
svetimtaučius, kurie domisi Lie
tuvos klausimais.

Antroji knyga “Lithuania. Past 
and Present” parašyta toj pačioj 
komunistinėj dvasioj. Kitaip, ži
noma, ir būti negalėjo, nes ją pa
ruošė trimėnesinio žurnalo “švie
sa” štabas, “šviesa” yra komunis
tinės Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugijos organas. Taigi, ir 
jo paruoštoji knyga anglų kalba 
yra to organo tęsinys. Tai ypač 
matyti skyriuje “Lithuania To
day” 183 psl. Ten sakoma: “Lie
tuva yra laisva, nepriklausoma, 
socialistinė sovietinė respublika, 
kuri savo noru susijungė su kito
mis sovietų respublikomis dalin

tis lygiu pagrindu SSSR nuosta
bia pažanga, jos klestinčia pramo
ne, jos didele ateitimi.” Žinoma, 
kam okupacija yra išlaisvinimas, 
tam Lietuva atrodo nepriklauso
ma, laisva. Bet tada reikėtų ir 
kalėjimą vadinti žmogaus išlais
vinimu bei jo nepriklausomybe, 
kur jis . gali dalintis gyvenimo 
“pažanga” su kalėjimo viršinin
kais. Deja, normalus žmogus to
kio sukeitimo daryti negali. Oku
pacija lieka okupacija, o kalėji
mas kalėjimu, nors ir labai su
moderninti būtų. Taigi, kalbėti 
apie dabartinę Lietuvą kaip lais
vą ir nepriklausomą kraštą yra 
toks melas, kuriuo nei patys kny
gų autoriai netiki. Jis galimas 
tiktai tokiose propagandinėse 
knygose, apie kurias čia kalbame. 
Tiesa, minimose knygose yra ir 
faktų, ir statistikos, bet kas gali 
jais tikėti, kai viskas tempiama 
ant komunistinio kurpalio?

Žinoma, komunistinio nusitei
kimo žmonės minimas knygas pla
tins, siųs jas bibliotekoms, laik
raščiams. Sąmoningieji lietuviai 
turėtų budėti, kad tie leidiniai 
būtų atsverti tikrųjų faktų leidi
niais. Vienas tokių yra “Lithu
ania Under the Soviets”. Portrait 
of a Nation 1940-65, edited by 
Stanley Vardys, Frederick A. 
Praeger, New York 1965, 259 p., 
$7.00. Tai bene naujausias leidi
nys, rimtai paruoštas lietuvio 
mokslininko, kuriam rūpi ne pro
paganda, o tiesa. K. Tiesa

Keturi dabartinės Lietuvos poetai
JONAS VĖLAI K I S

ALFONSAS MALDONIS
Maldonis per pastaruosius 6 — 7 metus 

(poezijos rinkiniai: “Vidurvasaris”, 1958; 
^Veja vėtra debesis”, 1960 ir “Saulėti lie
tūs”, 1962) išaugo į savitą lyriką, jautriai re
aguojantį ir subtiliai apmąstantį įvykius ir 
objektus daugiausia iš visuomeninės perspek
tyvos. Kalba dažnai glausta, tonas santūrus, 
o eilėdara tradicinė, neskaitant polinkio į 
priebalsių sąskambį bei asonansus. Būdin
giausias pasaulėjautos bruožas yra dvipoliš- 
kumas. Pirmasis jo polius būdingas giliu, in
tymiu pergyvenimu, kur vyrauja emocija, 
išreikšta dažniausia užuominomis, potekste ir 
permąstytų nuotaikų niuansais. Antrasis po
lius — jo jaunatviškas ir optimistinis požiū
ris į gyvenimą, čia jis dažnai nuklysta į ab

strakciją, t. y. sovietinę oficialiąją heroiką: 
“didingą epochą”, “šviesią ateitį”, “komunis
tinį ryžtą” ir pan. šalia poetiškai idėjinių api
bendrinimų apstu lėkštaus filosofavimo, iš
reikšto sausoku deklaratyviu arba net grioz
diškai laužytu sakiniu.

Debiutiniame rinkinyje “Vidurvasaris” 
vyrauja tuolaikinė tematinė inercija: praėju
sio karo įvykiai, besikeičiančio kaimo vaiz
dai, darbo heroika ir t.t. Imituodamas dau
gumoj rusų poetus, daugiau savitas pasirodo 
poza, mažareikšmiu turiniu ir lyrinėmis 
atošvaistėmis.

Rinkinyje “Veja vėtra debesis” Maldonis, 
nors jau užsirekomenduodams pajėgiu poetu, 
mažai nutolsta nuo lietuvių poetų taip nudė
vėtos gamtos ir poeto, gamtos ir tėviškės pri
siminimų tematikos. Peisažiniai įvaizdžiai ir- 
metų laikų, o ypač rudeniu metaforos išsako 
ne tiek poeto nuotaikas, kiek liudija nepajė
gumą savitai išreikšti mintis bei emocijas. Jo 
savitumas daugiau pastebimas eilėraščiuose 
su nauja tematika. Pvz. eilėraštyje “Nauji 
namai” jo žodis ekspresyvus, šviežias, nors 
retkarčiais grubokas, ir būdinga pradedan
čiam poetui neapvaldyta eilėdara:
Nauji, kylą kvartalai,
Betonas gula ir suakmenėja.
Sustingsta armatūros gyslos amžinai jame.
Manėt, taip visą laiką, vėjai,
Jūs švilpaudami vaikščiosit žeme?

r

Apgaubę tūkstančius kubiniu metru oro sienom, 
Jie tranko durimis, jie švysčioja baltais, 
žalsvais, rausvais atšvaitais. Mėnesienom 
Pilkam fone j vieną susiliejusiais veidais.
Namai, nauji namai. Jie —• paimta betono bloku 
Salta erdvė. Jie — šilima, kuri budės dienas naktis. 
Ir jie gyvybę — tėvo balsą, vaiko juoką — 
Apglėbs ir saugos taip, kaip saugo kraujo lašą 
žmogaus širdis (22 psl.).

Rinkinyje “Saulėti lietūs” jau rečiau po
eto su gamta palyginimų ir paralelių, nes 
gamtinės metaforos daugiausia yra tik vaiz
dinga priemonė gilesnei minčiai bei bendres
nei tematikai perteikti. Pvz. eilėraštyje “Til
tas” netiesioginiu palyginimu bei. užuomino
mis Maldonis .sugretina upės srovę ir jaunus 
žmonės. Ant tilto vyrukai ir merginos vieni 
į kitus bežvilgčioją, nedrąsūs, o po tiltu, virš 
ledo plaukia lėtas vanduo. Kaip jaunų žmo
nių gaivalingi jausmai viešai neišreikšti, bet 
jau atbudę priešingai lyčiai, taip tikroji pa
vasario upės srovė dar gurga nepastebima po 
ledu: -

Ateina balandis, ateina didysis vanduo, 
Ledų traškėjimas, drumstas upės siautimas. 
Jis kyla nuo upės kaip rūkas ir perima viską. 
Nuo tilto vaikėzai spiaudo į vandenį, 
Ir merginos žiūri į upę (74 psl.).

Maldonio pagrindiniu dėmesio centru ar 
tikriau susirūpinimo objektu yra praeities, da
barties ir ateities sąryšis su poeto vidiniu pa
sauliu. čia ypatingai išryški jo pasaulėžiūri
nis ir jausminis dvipoliškumas, esąs tarp as
meninio ir oficialiojo — istorinio laiko pras
mių. Iš to ryškėja dvi praeities sampratos: as
meninė, t. y. tėviškės ir vaikystės prisimini
mai, saulėti ir viliojantys, o antroji — praei
tis, oficialioji, t. y. laikai prieš sovietizaciją, 
tamsūs, lėti ir primityvūs. Tačiau šis dvily
pumas nekelia Maldoniui abejonių, nes jisai į 
jį nesigilina, bet, apmąstydamas dabartį ir at* 
eiti, jis aštriai pajunta nesuderinamus priešta- 
ravimus. Pvz. jo oficialioji dabarties sampra
ta, t. y. laikraščių ir prakalbų, tviska optimiz
mu: “išmatuojanti žvaigždžių kelius”, “iš kos
moso skelbia tiesas”, “mes atveriam epochos 
versmę” ir t. t. Tačiau asmeniniuose dabar
ties apsvarstymuose jis randa: “kaip lengva ir 
sunku / Ir dainuoti ir gyventi”, “šita tragiška 
teisė rinktis / Ir laikyt viską būtinumu”, “gy
venimas ne akademiko paveikslas, / Kur nei 
dirbti, nei gyventi nesunku”, “ir tas paprotys 
gert iki dugno / Ir noras blaiviu visad būti”. 
Ypatingai būdingos Maldoniui persiskyrimų ir

nusiminimų nuotaikos perteikiamos eilėrašty
je “Nuo saulėtekio ligi saulėlydžio”. Nežiū
rint “didžiosias epochos” ir optimistiškai in
terpretuojamos dabarties, išsiskyrus su myli
mu asmeniu, mintimis ilgesingai grįžta į pra
eitąsias valandas: ' 1

Juk ir aš išėjau, kaip išeina kiekvienas žmogus, 
Pažadėjęs lankyt, neužmiršt, duoti žinią.
Liko saulės tiek pat,
Liko lygiai abiem šis dangus,
Liko gatvėse gelstančios liepos lyg juosta auksinė.

Liko laiko pakilti rytais prieš devynias kartu, 
Liko ritmas dienos —
Darbo ritmas ir vakaro laisvė.
Liko laiko minutei surasti tarp tų valandų. 
Pagalvoti, suprasti, atleisti.

Ir pasaulis per pusę. Tu tenai, kur nesu.
Ir sekundė abiem panaši į vos juntamą smūgi. 
Kaip saulėtekiuos taip ir saulėlydžiuos būna šviesu, 
Ir šešėliai Į praeitą dieną visi atsisukę (118 psl.).

Panašūs dvilypumai pasireiškia ateities ap
mąstymo momentuose. Kol poetas sprendžia 
ateitį abstrakčiai, t. y. iš marksistinės pasaulė
žiūros perspektyvos, ji — aiški ir “didinga”. 
Jis turįs “pjautuvą — kūjį — dangaus ir pa
saulio raktus” ir “žemė ir dangus žmogaus val
džioj”. Jam pažvelgus į save, kyla eilės abejo
nių ir net įžiūri to “žemės ir dangaus valdovo” 
— sovietinio žmogaus laikinumą: “Aš lyg 
paukštis, padangėn mestas / Kurį, rodos, kaž
kas pašaus”, “dirbk, pakol neaptemdė / Proto 
vynas ir sklerozė”.

Eina metai traukiniu greituoju, 
Ir jų niekaip negali sulėtint. 
Nežinai, ką Čia palikt rytojui. 
Ką dabar užvis labiau mylėti (9 psl.).

Galbūt, besirūpinant žmogaus laikinumu, 
sustiprėja poeto noras gyventi tik dabarčiai ir 
vis mažiau kalbama apie gyvenimo paaukoji
mą ateičiai. Jis ima gailėtis, kad išeinant iš 
gyvenimo reikės viską palikti tarytum šventei:

Pakartoti, kaip tėvai kartojo: “Gyvenu ir senstu”, 
Darosi pačiam šiandien nejauku.

Norisi daugiau stebuklų prigyventi, 
O dabar kas dieną neramus, 
Kad gali palikti viską tarsi šventei 
Papuoštus ir apšviestus namus (69 psl.).

Arba pasukdamas nuo autoanalizės į kitus 
žmones, jis irgi temato grasią mirties neišven
giamybę, nes kaip jis sako, laikas bėga, drau
gai išeis viens po kito negrįžtin, o jis pasilikęs:

žvilgsniu vien tik, lūpas sukandęs, 
Skaitysiu kapus po beržais.

Pagrindine Maldonio prieštaravimų prie
žastimi yra jo nuoširdus ir gilus susimąstymas 
asmeniniu gyvenimu. Viskas taip darnu, aišku 
ir prasminga, kalbant aplamai apie kitus ir 
apie gyvenamąjį laikotarpį, bet, kai jis atsisu
ka į savąjį “aš” ir pažvelgia į problemas, lie
čiančias tiesiogiai poetą, tampa nepaprastai 
jautrus laiko tėkmei ir mirčiai. Tada, poeto 
žodžiais, ’’svarstymuos tarytum gijose / Suriz
go mintys priešingos”. Jo mintys, jieškančios 
atsakymo į būties prasmės klausimus, plaukia 
tarytum visada į nežinią, prieš srovę, anot po
eto, jieškodamoš upių pradžios. Tai gaivalinga 
ir nesuvaldoma trauka, einanti prieš jo pasau
lėžiūrą ir norą:

Ir mintys tamson lyg nerštavietėn žuvys 
Vis plaukė ir plaukė prieš srovę.
Prieš amžių, prieš laiką, blaivėjantį protą, 
Realią ir gyvą tikrovę (89 psl.).

Laikinumo grėsmės ir abejonių genamas, 
poetas teranda vienintelę žemę, kuri yra tary
tum gėrio šaltinis ir dvasinė atrama, į kurią 
kreipiasi lyg į motiną arba net lyg į dievybę:

Tu pakelk mane sau ant pečių, 
Nes dabar žemai gyventi žema...

Leisk man būt geram, kaip tu gera,
Leisk Ir man — kaip ta — gyventi dosniai 

(46 psl.).
(Bus daugiau)
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Lietuvių skautų veikla
Rambyno tunto tuntininkas s. K. 

h .tūra po ligos jau sustiprėjo ir grį
žo į aktyvią tunto veiklą. Laikinai 
tuLtininko pareigas ėjo s. L. Kalinaus
kas.

Tuntininkai ir vietininkai iki spa
lio 1 d. prašomi pristatyti 1965-66 m. 
veikimo planus rajono vadeivai; taip 
pat pravesti skautų registraciją iki 
lapkričio 1 d. ir surinkti nario mokes
tį bei užsakyti “Skautų Aidą”.

Prisikėlimo par. salėje lapkričio 6 
d. skautų-čių tėvų-rėmėjų komitetas 
rengia didelį bazarą. Vienetų vadovai- 
vės prašomi jau dabar rūpintis fan
tais.

Didelis koncertas-balius numatytas 
vasario 5 d. Koncertuos visų gerai ži
noma ir mėgstama solistė A. Stem- 
pužienė, kuri savo dainavimu yra pa
garsėjusi ne tik lietuvių tarpe, bet 
taip pat Amerikoje ir Europoje.

Aukos Romuvos stovyklavietės fon
dui. Po $200: Toronto Kredito Lietu
vių Kooperatyvas “Parama” ir D. Stu- 
kas; $120 dr. J. Yčas; po $30: A. G. 
Tarvydai, Volungė, V. Stanaitis; $26 
L. šeškus; po $25: D. Keršienė, R. 
Kutka, A. V. Jankaičiai, V. Abromai
tis, F. Barzdžius; po $20: V. Kveda; 
ras, J. A. Plioplys, F. Mockus; po 
S15: B. Pakštas, P. Lelis, A. V. Lapai
čiai, A. Dirsė; $13,50 C. Senkevičius; 
po $11: B. M. Abromaičiai, dr. A.

Valadka; po $10: J. Bulionis, A Dai- 
lydė, dr. S. Pacevičius, dr. A Pace- 
vičius, A. Ciplijauskas, J. Bakis, V. 
Liuima, K. V. Gaputis, O. S. Tei- 
šerskiai, J. Zavys, V. Saulėnaš, V. 
Adomonis, A S. Žaldokas, V. Siminke- 
vičius; po $5: V. Rabelskis, V. Levic
kas, B. Saplys, A. Parėkštis, V. Bal
sienė J. Dainora, L. Stosiūnas, M. L. 
Kalinauskai; po $4: A. Byskevičius, 
P. Bakšys.

Visiems aukotojams nuoširdus skau
tiškas ačiū.

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

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

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

MOKA: 4%—5% ' r '
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.

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. KAP ITALAS — $ 1,737,056

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-L30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30 -7
Penkt. 10-1.30 ir 430-8
Sešt.9-12
Sekm. 9 JO -1

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
JANE — BLOOR. $6.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai, per du 
augštus, 2 virtuvės, geras šoninis įvažiavimas, reikalingas vidaus re
monto; prašo $21.900.
ROYAL YORK — BLOOR. $5.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, 2 
augštų, privatus šoninis įvažiavimas; prašo $22.000.
KIPLING — BLOOR. $7.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis, su gražiu 
kiemu; prašo $19.900.
JANE — ANNETTE, $3.000 Įmokėti, mūro, atskiras, per 2 augštus, 6 
kambariai, privatus įvažiavimas; prašo $18.900.
INDIAN RD. — HEWITT. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarių, 
per 3 augštus, 3 virt., garažas, platus šoninis įvažiavimas, kaina $28.000.
SWANSEA — QUEENSWAY. $6.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambarių 
vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas; prašo $17500.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambta 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kalni 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105^

TORONTO
Prisikėlimo par. žinios

— A.a. Elenai Laurinavičienei 
mirus, giliai užjaučiame sūnus 
Zigmą ir Stasį, dukras Lialę ir 
Sofiją bei jų šeimas.

— Šį šeštad., 9 vjr., J. Z. Stra
vinskų užprašytos Mišios už a.a. 
Vladą Bajelį. šį sekmad., 9 v.. 
Mišios tretininkų intencija; 10 v. 
— V. A. Lukoševičių užprašytos 
Mišios už a.a. Vytautą Manelį; 11 
v. — p. Juodviršienės užprašytos 
Mišios už a.a. vyro sielą jo antrų 
mirties metinių proga. Kitą tre- 
čiad., rugs. 8 d., 8 v.r., p. Aksti- 
nienės užprašytos Mišios už a.a. 
Juozą Akstiną jo pirmųjų mirties 
metinių proga.

— Šis penktadienis — mėne
sio pirmasis. Mišios, išpažintys ir 
Komunija — 7, 7.30 ir 8 v. ryto 
ir 8 v. vak. Ligoniams Komunija 
atvežama į namus. Susitariama 
iš anksto.

— Šį sekmad. po paskutinių 
Mišių — tretininkų susirinkimas 
bažnyčioje.

— Kviečiame visus savo para
pijiečius gausiai dalyvauti Lietu
vių Dienoje St. Catharines mies
te. Sveikiname jos rengėjus ir 
dalyvius.

— Par. namų statyba, gavus 
plieno balkius ir kt. medžiagą, pa
judėjo labai smarkiai — sienos 
jau išmūrytos iki antro augšto. 
išpiltos I a. grindys ir ruošiamasi 
jas pilti II a.; žemutiniuose rū
siuose vedami vandentiekis ir ka
nalizacija. Visu spartumu norima 
įrengti gerokai praplėstą didžio
sios salės virtuvę, nes už dviejų 
savaičių ji išnuomota. Iš jos leng
vesnio pobūdžio įrengimai bus 
perkeliami į būsimą naująją sa- 
liukės virtuvę. Į praplėstą didžią
ją virtuvę dabar superkami sun
kesnio tipo įrengimai, kurie pa
tenkintų didžiųjų vakarienių ir 
vestuvių (čia dažnos vestuvės tu 
ri 600—800 žmonių!) reikalavi
mus. Pvz., bus įrengtas 40 galio
nų suspausto garo katilas sriu
boms ir makaronams virti; bus 
įrengta suspausto garo krosnis, 
pajėgi per trumpą laiką išvirti ai 
ištroškinti net iki 200 sv. mėsos, 
daržovių ir pan.; taip pat įrengta 
4x5 pėdų dviaugštė krosnis tor
tams, pyragams, mėsoms kepti. 
Šalia to, indų plovimas iš virtuvės 
perkeliamas į specialią naują pa
talpą, kurioje taip pat įtaisoma 
nauja didelė automatinė indams 
plauti mašina. Visi naujieji įren
gimai gaunami labai prieinama 
kaina, nes jie perimami iš vienos 
institucijos, kuri savo virtuvę 
perstata bei praplečia.

— Nuoširdžiai sveikiname jau
navedžius Joną Dirmantą ir Oną 
Nevulytę ir linkime laimingo gy
venimo. _ _

— Pakrikštyta: Edvardo ir Te
resės Nijolės Sheppard’ų dukrelė 
Deborah Ann, Vytauto ir Virgini
jos Mikėnų dukrelė Renata Ma
rija.

Pagalba užsieniui yra vienas 
iš Kanados šimtmečiui paminėti 
planų. Visi kanadiečiai bus pra
šomi prisidėti prie sukėlimo 
$10 mil., kurie bus skirti naujai 
besikuriančiom Afrikos ir Azi
jos tautom. Vyriausybė padarė 
fondui pradžią, paskirdama 250 
tūkstančių dolerių.

Vokiečių pagaminti ginklai, 
išbandomi‘Kanadoje, daug kam 
sukėlė nusistebėjimą. Kaikurie 
vokiečių sprausminiai lėktuvai 
buvo išbandomi Fort Churchill 
bazėje, -Manitoboje. Gynybos 
ministeris P. Hellyer paaiškino, 
kad yra Įprasta Atlanto Sąjun
gos valstybėm pasikeisti 'gink
lais arba juos išbandyti kitose 
valstybėse.

Šv. Jono Kr, par. žinios
Geriausi linkėjimai XI Ka

nados Lietuvių Dienai, įvykstan
čiai šį savaitgalį St. Catharines. 
Tradicinis Kanados lietuvių susi
būrimas teteikia naujo ryžto to
liau dirbti, aukotis ir kovoti dėl 
Lietuvos!

— Šį sekmadienį pamaldų tvar
ka: Sprighurste, parapijos G. Ga
nytojo stovyklavietėje 10 ir 11 
vai.; Toronte par. bažnyčioje 
įprasta tvarka — 9.30 ir 11 vai.

— Gili padėka ir pagarba sese
lei Loretai, kuri per keletą metų, 
savo vyresniųjų pavesta, uoliai 
rūpinosi šios parapijos vaikučių 
katechizacija bei paruošimu pir
majai Komunijai, o žiemos metu 
dėstė tikybos pamokas moki
niams, lankantiems viešąsias mo
kyklas. Seselei Loretai, išvyku
siai i Montreal}, linkime Augš- 
čiausiojo palaimos ir to paties 
uolumo, kurį ji parodė besidar
buodama Toronte.

— šis penktadienis yra rugsė
jo mėnesį pirmasis; 7.30 vai. va
kare— specialios pamaldos. Po 
rytinių 7.30 ir 8 vai. pamaldų 
lankomi ligoniai namuose.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose prisimenamas a.a. Juo
zas Akstinas. Po pamaldų ant ve- 
lionies kapo lietuvių kapinėse 
šventinamas paminklas, pastaty
tas velionies našlės rūpesčiu.

— A.a. Elenos Laurinavičienės 
laidotuvėse rugpjūčio 26 d. daly
vavo daug žmonių. Velionės in
tencija užprašyta 50 Mišių, o lai
dotuvių namuose velionės karstas 
buvo papuoštas virš 40 gėlių 
puokščių.

KLK Moterų Dr-jos šv. Jono 
Kr. par. skyrius ši šeštadieni G. 
Ganytojo stovyklavietės salėje 
Sprighurste rengia pobūvį ir kvie
čia visus, kurie savaitgalį praleis 
vasarvietėje, į jų rengiamą links- 
mavakarr atsilankyti. Pradžia — 
7.30 vai. vakaro.

Savaitgalio pobūviai. — šv. 
Jono Kr. par. salėje Įvyko Jono 
Dirmanto ir iš Suvalkų trikampio 
atvykusios Nevulytės vestuvių 
puota, kurioje dalyvavo gražus 
būrys svečių, daugiausia punskie- 
tės su savo šeimomis.

Stasys ir Aldona Grigaliūnai 
bičiulių tarpe paminėjo savo 25 
m. vedybinę sukaktį, kurioje da
lyvavo net keturios kartos.

Jaukioje nuotaikoje atšvęstos 
Augustino Kuolo, apyl. valdybos 
pirmininko, vardinės.

Lietuviai alaus darykloje. Prieš 
kelerius metus Toronto priemies
tyje Kanados alaus bendrovė Car
ling’s pastatė didžiulę alaus da
ryklą. Ryšium su tuo uždarė ke
lis mažesnius skyrius. Uždarytų 
skyrių darbininkai susirinko čia. 
Kad ir tos pat b-vės ir unijos dar
bininkai, tačiau pirmenybę gavo 
ne turintieji ilgesni stažą, bet tie, 
kurie čia pirmi pradėjo dirbti. 
Prasidėjus darbui, prasidėjo ir 
kova tarp grupių. Vietos unija 
ir bendrovė kietai laikėsi neiš
mintingo susitarimo, ir didesnė 
grupė virš trejų metų kentė ma
terialinius ir moralinius nuosto
lius. Nukentėjusių grupė po ilgo 
ir intensyvaus darbo buvo prara
dusi viltį. Tačiau mūsų tautiečiai 
Jonas Paršelis ir Kazys Kaknevi
čius savo sumanumu ir šaltu pro
tu surado naujus kelius ir reika
lą sutvarkė. Tas pat mūsų Kak
nevičius, vykstant unijų rinki
mams, didele persvara išrinktas 
šios įmonės vadovu (Chairman) 
trejų metų laikotarpiui. Reikia 
manyti, kad Kazimierui pradžia 
buvo nelengva, nes tuoj reikėjo 
sėsti prie stalo su bendrovės at

stovais dėl darbo sutarties atnau
jinimo. Derybos buvo ilgos, kie
tos ir b-vė sutiko su reikalavi
mais, kai nustatė streiko datą. 
Turime ir senatvės pensijų planą, 
bet jis naudingas tik bendrovei. 
Tikim, kad Kazimierui pavyks ir 
tą sutvarkyti. Kazimieras suma
niai tvarko darbininkų reikalus, 
turi’ pasitikėjimą ir autoritetą. 
Čia ilgesnį laiką, apie 15 metų, 
dirba 20 lietuvių.

Vasaros darbams priimami 
studentai. Darbas nesunkus ir ge
rai apmokamas; reikia teirautis 
Personnel Office tuoj po N. Metų. 
Priimami ir svečiai — jiems apro
doma įmonė ir jie pavaišinami. 
Teirautis taip pat Personnel Of
fice. J. R.

ir

REIKALINGAS PARDAVĖJAS 
DISTRIBUTOR

Jokios konkurencijos. Patarnauti 
atidaryti naujom sąskaitom savo teri
torijoje. Užtikrintas investavimas į 
smarkiai plintantį plastikos gaminį, 
kuris tinka vartoti įvairiems vidaus ir 
paviršiaus padengimams. Nereikia vaš
kuoti grindų, kai jis yra uždedamas. 
Nereikia dažyti, kai jis uždedamas ant 
medžio, metalo ar cementinių sienų.

Minimalinis investavimas — $500, 
Maksimalinis investavimas — $12,000 
Smulkesnių informacijų rašykite ar 

skambinkite: Tel. 314—AX-1-1500
PENGUIN PLASTICS CORP.
3411 North Lindbergh Blvd.

St. Ann, Missouri 63074, USA

Maldininkų kelionėje Midlnn.

mingas pamaldas Kanados pirmų
jų kankinių šventovėje laikė nau- 

pas

stu- 
stu- 
sto-

nį palaiminimą. Po pamaldų ir 
valandą užtrukusios pietų per
traukos, bendrai apeiti kryžiaus 
keliai. Šiemetinė lietuvių maldi
ninkų kelionė įvyko 25 m. Lietu
vos nepriklausomybės netekimo 
ženkle. Kanados kankinių švento
vėje tebestovi stilingas medžio 
kryžius, kurio bronzinėje lentoje 
įrašyta: “Lietuvos kankiniams — 
Kanados lietuviai”. Maldininkų 
kelionę prie liet, kryžiaus kas
met organizuoja Kanados Liet. 
Kat. Federacijos Toronto skyrius.

Evangelikų “Vilties” parapijo
je ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
5 d., pamaldų nebus. Visi parapi
jiečiai bei parapijos rėmėjai kvie
čiami dalyvauti protestantų jau
nimo sąskrydyje, kuris įvyks To
ronto lietuvių skautų stovyklavie
tėje “Romuvoje” rugsėjo 5 d.. 
Pamaldos stovykloje prasidės 
12 vai.

Visi lietuviai studentai, naujai 
įstoję į Toronto universitetą ir 
kitas augštąsias mokyklas, kvie
čiami įsijungti į Lietuvių Studen
tų Sąjungą. Užeiti prašomi į stu
dentų būstinę 997 College St. 
prie Prisikėlimo parapijos pasta
tų. Informacijų galite gauti 
kiekvieną lietuvi studentą.

Apie 10 Toronto lietuvių 
dentų išvyko į “Dainavoj” 
dentų ateitininkų surengtą 
vykią, kuri baigsis rugsėjo 6 d.

Šv. Antano gimnazijoj Kenrie- 
bunkporte šiais mokslo metais 
mokinių bus 8.7 — jų 15 iš Kana
dos, o kiti iš JAV. Šiemet naujų 
mokinių prisidėjo 50, senųjų gi 
buvo likę 37. Dar vyksta regist
racija ir gaunami nauji prašymai.

Gimnazijos vadovybė, džiaug
damasi prieaugliu, šiuo metu da
ro kaikuriuos pertvarkymus pa
state — didinamos klasės; suolai, 
kėdės, lovos papildomi naujais. 
Gausiausia bus pirma klasė su 36 
mokiniais. Taip pat padidintas ir 
mokytojų skaičius. Mokslo metai 
prasidės rugsėjo 7-d.

Visi mokiniai gyvena bendra
buty. Gimnazija statyta maždaug 
šimtui mokinių. Dabar jau nebe 
toli iki to skaičiaus. Ypatingai 
malonu, kad šiemet Šv. Antano 
gimnazija taip pagausėjo- moki
niais iš Kanados.

Liet. Kredito Koop. “Parama” 
praneša savo klientams, kad nuo 
š.m. rugsėjo 4 d. raštinė bus ati- 
.daryta kiekvieną šeštadieni nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

Viename laiške, rašytame iš- 
Klaipėdos, sakoma, kad jūroj nu
skendęs Piragis, anksčiau gyve
nęs Kanadoje.

Loretos ir Petro Murauskų pa
dėkoje “TŽ” 30 nr. per techniš
ką neapsižiūrėjimą buvo praleis
ta A. A. Juškų pavardė. Palies
tuosius atsiprašome.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmD.

Cigarečių kartonas visu rūšių ..X SO AO 
— 200 štukų —

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944-

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 
535-9468

WJ 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 

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namu teL LE 5-1584
JANE — BLOOR, $5.-6.000 įmo

kėti, puikus 5 kambarių, 
šiurkščių plytų, vienaaugštis. 
Vandens - alyvos šildymas. 
Poilsio kambarys. Platus pri
vatus įvažiavimas.

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

PRINCE — EDWARD — BLOOR, 
apie $5000 įmokėti, 6 kant
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 privačią 
įvažiavimu, viena skola 10 y 
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.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
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, vande

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

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, krautuves, 

namus Sav. B. Saulėnaš

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
t ^rr i r K) r taisymas — monogramos 

b Latviška brangenybių 
krautuvė (JewfeHer)

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

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

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTOSUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI

ALL CANADIAN apylinkės lietuviai maloniai 
KVIEČIAM! PASINAUDOTI SAVŲJŲ

GAMINIAI PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8450: LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5990

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-

DUNDAS GLADSTONE, $3.000 įm., 
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

kėti, 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 1I plytų, atSKiraS, O tarno. uenu viriuve, S<U4«1».

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, butelių, motelių (vai-

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West

. J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE M1N

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.

ST. CLAIR ST. W.

JANE • DUNDAS. $1.000 įmk. Atsk.
5 kamb., geras apšildymas, mo- 

/ dėmi virtuvė, garažas.
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Dvi kalbos - dvigubas turtas SKAITYTOJAI PASISAKO mų būstinėse ir vadovybėje buvo apie SYPSEHOS

doje nagrinėja žymus istorikas 
Arnold Toynbee. Pagal jį, kana-

“ALGIS TRAKYS KR TAKSIUKAS

nės, nes abi kalbos, anglų ir 
prancūzų, yra kartu ir pasauli
nės kalbos. Tie, kurie turi gali
mybę ir neišmoksta abiejų kalbų; 
nesupranta kokią progą jie pra-

Kvailas sutvėrimas vo arbata — tai rytoj duokite ka
vos. ..

Mene reikalinga meilė...
Kartą, kai garsusis dirigentas 

Arthuro Toscanini turėjo vado
vauti Salzburgo Festivalio austrų 
simfoniniam orkestrui, jis patyrė, 
kad muzikantai nėra jam įprasto 
lygio ir nesugeba atsiliepti į rei
kalavimus.

— Ar jūs pajėgiate skaityti gai
das?— Toscanini suriko pirmos 
repeticijos metu. — Muzika reika
lauja groti con amore — vadinasi, 
su meile! O jūs grojat, kaip vedę 
vyrai, be jokios meilės, tik iš įpra
timo!

uždarytos, tik viena “darbo partija”, 
atsiradusi iš po nakties, “tvarkė” lais
vai ir visuotinai. Reikėjo 100 išrink
tųjų, tai ir buvo 100 kandidatų. Ką 
Bimba sakytų, jei toki rinkimai būtų 
Kanadoje ar JAV-se?

Pagaliau esminis klausimas. Kartą 
ūkininkas pasiskundė veterinarijos gy
dytojui, kad jo karvė nenori ėsti šiau
dų. Veterinorius pasiūlė uždėti karvei 
žalio stiklo akinius, kad karvė ėsdama 
šiaudus, matytų žalią žolę.

Jei A. Bimba yra užsidėjęs raudonus 
akinius, tai, aišku, negali matyti bal
tos spalvos. Todėl ir jo visi faktai yra 
tik raudoni: rusai laisvai vykdė Lie
tuvoje visuotinai priverstus “seimo” 
rinkimus. Rusai ir dabar laisvai tvar
kosi okupuotoje Lietuvoje. Rusui 
laisvė — lietuviui okupacija. Tą žino 
ne tik tautos inteligentija, bet ir kiek-

name Algis ir Šleivys miega... Tik ir 
vėl — tų poros paveikslų, apie ku
riuos kalbama, nei lentynėlės su žais
lais, knygomis ir žurnaliukais, nei sta
lo su pora kėdžių (kurių atlošai net 
lelijomis išpjaustyti!), nei drabužiams 
spintos su veidrodinėmis iki pat grin
dų durimis, — nei vieno šių daiktų 
.piešinyje nesimato. Tuo tarpu “Lietu
vių Dienų” leidykla piršo šią knygelę 
net ir tokiems, kurie “skaito” tik pa
veikslus...

Toliau knygelė turi dar 15 puslapių 
su 21 piešiniu, kurių tik šeši tesude- 
rinti su žodžiais ties jais. Kaip ir pra
džioje, viskas lyg remiama vaikų gal
vojimu, vaizduote, tačiau tai absoliu
čiai neatsiekia tikslo.

Perskaičius šią knygelę susidaro 
\ vaizdas, kad ją “suklijavo” jei taip ga

lima išsireikšti, trys atskiri asmenys. 
Vienas piešė vaizdelius, antras pagal 
fantaziją rašė žodžius, trečias gi, pa
ėmęs abiejų pirmųjų darbus, jų ne^ 
skaitęs ir nederinęs sudėstė juos į tam 
tikrą puslapių skaičių.

Žinau, man bus sakoma, kad tai pa
imta iš filmo ir t.t. Aš gi kalbu ne apie 
knygelės turinį, kuris suaugusio žmo
gaus suvokiamas, bet apie knygelę vai
kams. Vaikiškų knygelių anglų kalba 
pilnos net ir maisto krautuvės. Duonos 
nusipirkus pravartu buvo prie jų su
stoti ir pavartyti. Kiekviena lietuvių 
šeima, kur tik yra mažų vaikų, tikiu, 
jų turi ir lietuviškų — ir labai gerų. 
Kiekvienas eilinis mokytojas tikrai bū
tų su malonumu paaiškinęs arba net 
padėjęs turimą medžiagą išsijoti ir su
skirstyti. Algio ir Šleiyio turinys nėra 
dėkinga medžiaga vaikų knygai. Čia ne 
skonio — patiko ar ne — dalykas. Ši 
knygelė netinka jokio amžiaus vai
kams. Gaila, kad niekas iki šiol nepa
sakė apie ją tiesos žodžio spaudoje.

Leontina Rimvydaitė
SVEIKINIMAI IR LAIŠKAI

Prieš kurį laiką buvo iškilęs klausi
mas: ar pavojinga siųsti sveikinimų 
korteles ir laiškus į Lietuvą švenčių 
progomis. Į tai atsiliepė nevienas tau
tietis, pareikšdamas kad jų siunčia
mos kortelės bei laiškai pasiekia ad
resatus Lietuvoje ir iki šiol jiems pa
vojaus nesudarę. Tai patvirtina ir ne
seniai iš Lietuvos atvykusi H. Viluc- 
kienė. Ji atsiuntė ilgoką laišką, kuria
me faktais nurodo, kad, jos žiniomis, 
likusieji Lietuvoje laukia laiškų iš 
savųjų, gyvenančių užsieniuose. Jie 
ypač laukia pagalbos. Jai išvykstant iš 
Lietuvos pažįstami tautiečiai prašę ją 
apie tai priminti užsienio lietuviams. 
Savo tvirtinimams paliudyti H. Viluc- 
Jrienė, gyv. JAV, atsiuntė pluoštą laiš
kų iš Lietuvos, kuriuose vaizdžiai ap
rašomi kasdieninio gyvenimo reikalai. 
P. Viluckienė pabrėžia mintį, kad rei
kia jieškoti būdų pagelbėti likusiems 
tautiečiams Lietuvoje ir Sibire.

Iš kitų šaltinių betgi ateina prane
šimai, kad laiškų kontrolė Lietuvoje 
tebeveikia ir kad atsargumas reikalin
gas. Red.

Ą. BIMBOS RAUDONI FAKTAI
“Be vieno kraujo lašo praliejimo bu

vo pereita iš kapitalistinės į socialisti
nę santvarką. Laisvu ir visuotinu bal
savimu buvo išrinktas Liaudies Sei
mas ... Tokia buvo lietuvių tautos va
lia!” (“LB” 1965. VHI.20)..

1940 m. birželio 15 d. rusų armija 
pradėjo žygį į Lietuvą be jokio susita
rimo. Trasnykų kaime stovėjęs Lietu
vos pasienio policijos tarnautojas bu
vo kardu nukirstas ant Merkio tilto už 
pasakymą, kad jis turi atsiklausti apie 
rusų įleidimą savo tiesioginio viršinin
ko. Antras policininkas buvo pašautas. 
Tai buvo tik pradžia, žinoma, A. Bim
ba lietuviško kraujo neskaito krauju.

Aš nesistengsiu aiškinti apie “liau
dies seimo” laisvę rinkti ir visuotinu
mą dalyvauti rinkimuose, nes visiems

— Turbūt nėra kvailesnio su
tvėrimo kaip višta.

kalbas Esą šveicaras, susitikęs Kaip gera ir malonu džiaugtis nors 
kitą šveicarą ir pastebėjęs, kad ir mažmožiu.
sutikto gimtoji kalba nėra ta pa- Kaip nemalonu ir nelengva peikti... 
ti, tuoj pradeda kalbėti kita kai- Gali pro daugelį peiktinų dalykų ir ty- 
ba, kad pagerbtų sutiktąjį. Kana- lomis praeiti, bet yra tokių, kurių nu- 
doje priešingai- skirtinga kalba tylėti negalima. Vienas tokių yra kny- 
neprisideda prie draugiškumo, gėlė vaikams: “Algis Trakys ir Taksiu- 

kas Šleivys”. Neteko man tuo pat pa
vadinimu padaryto filmo matyti. Ga
liu tik džiaugtis, kad ir šioje srityje at
sirado lietuvių, sugebančių arti naują 
vagą ir — geriausio jiems pasisekimo!

Dar prieš išvysdama pasaulį, knyge
lė buvo smarkiai reklamuojama, ji 
esanti tinkama visokio amžiaus vai
kams ir net jaunimui. Vos pradėjus ją 
skleisti, metaši į akis bereikalingas 
kiekis tuščių ir apytuščių lapų, kurie 
turi tik vieną pateisinimą — pabran
ginti knygelę.

10- tame(!) knygelės puslapyje yra 
pirmas paveikslas ir tekstas. Paveiksle 
matome sėdinčius vaiką ir šunį. Iš to, 
kad jie iki pusės užsikloję ir į kažką 
baltą atsirėmę, galima spėti, kad jie 
lovoje. Tačiau vaikai spėja, kad tai 
prie tvoros ar sienos. Tie gi balti daik
tai — skylės ar akmenys.

z “Pagrindiniai veikėjai” — vaikams 
nesako nieko.

Tekstas: “Algis Trakys yra 7 metų 
berniukas. Pabrauktieji žodžiai mažiau 
nei reikalingi. ”Jo įprotis — groti lū
pine armonikėle nesudėtingas lietuviš
kas melodijas. Pabrauktieji žodžiai ne
pavaizduojami, dėlto ir nedėtini. Ar
monikėlės gi piešinėlyje nėra, tai kam 
ją minėti? čia taip pat taksiuko ilgu
mo, jo kailiuko blizgėjimo bei švaru
mo nesimato, o “protingo, malonaus 
žvilgsnio” taip gi pirštu neparodysi. 
Vaikas, kuris jau šias sąvokas supras, 
šitokia knygele nebesidomės. Juo 
labiau, kad kalbamas taksiukas čia 
pavaizduotas toks piktas, kad net pirš
tą baisu prie jo prikišti. —-

Toliau: “Taksiukas šleivys turi kaip 
ir dvi silpnybes: 1) Neturėdamas ką 
veikti, ar šiaip kitomis neišaiškinto
mis progomis, ima suktis ratu, gaudy
damas savo uodegos galiuką. 2) Jam 
atrodo, kad jo uodega vis peraugštai 
iškelta (gal prigimties yda), todėl ne
praleidžia progos uodegos pakėlimo 
laipsnį(!) patikrinti veidrodyje ir ta
da būtinai ją lenkia žemyn; arba ir 
šiaip prisiminęs (pav., pamatęs šešė
lyje) uodegą lenkia žemyn, deja, neil
gam, nes ji tuoj vėl iškyla kaip buvusi 
augštyn, nes jau ^aip prigimta”. Mano 
šia pabrauktos sąvokos yra tikras vai
kų nesuvirškinamas balastas. Aplamai, 
visas tas tekstas yra beprasmis, neturįs 
nieko bendro su paveikslu. Būtų užte
kę žodžių: “Algis Trakys ir Taksiukas 
Šleivys pikti sėdi savo lovoje”.

11- tas puslapis, čia matome lyg jš 
lėktuvo padarytą sodybos nuotrauką. 
Ji niūri, be mažiausio gyvo padarėlio. 
Jei jau prie pirmojo paveikslo tekstas 
buvo nevykęs, tai čia dar labiau. Iš J8 
sakinių tik vienas “Didelis kiemas” 
derinasi su paveikslu. Iš apytikriai 39 
suminėtų daiktų paveiksle nėra nei 
vieno tinkamo. Viename pažymėta, 
kad gyvenamas namas su dviem kami
nais, o paveiksle — tik su vienu.

12 puslapyje randame dvi antraštes 
— “Laikas” ir “Vieta”. Nei viena, nei 
kita vaikų knygai netinka, čia vėl ma
tome sodybos tik jau kitokį, gyvena
mąjį namą, taip pat iš lauko, o “Vieta” 
nupasakoja Algio miegamąjį kambarį.

13 puslapio antraštė “Vaizdo pra- 
džia”(!) Duokit man vaiką, kuris ties 
ketvirtu piešiniu'tai patikėtų! Šiame 
vaizde Algis ir šleivys kietai miega. 
“Prieblanda”. “Matyti laikrodis — dar 
nėra keturių”. To gi laikrodžio ir su 
mikroskopu neatradau.

Tuo tarpu ankstyvesniame, 12-tame 
puslapyje, po “Vieta”, kur vaizduoja
mas namas, aprašomas kambarys, ku-

— Todėl, kad ji daugiausia de
da kiaušinių, kai jie yra pigiausi.

žmogus, upė ir bala

neprisideda prie draių 
bet prie nebiciuliškumo.

dingsta be triukšmo. Deja, žmo
gus, kuris ilgai pyksta dėl įžeidi
mo, yra ne kaip toji upė, bet kaip 
bala.

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

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA Namų tel.: 277-0814 (13 METŲ PATIRTIS)

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

Varytai balsavęs už Melchiorą Putelę 
liaudies seimo rinkimuose

FOUR SEASONS TRAVEL 
323 LAKESHORE rd. east, Port Credit

VD A ČKI A C Visais kelionių reikalais, visame, pašau- 
• lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

• Romoje, Italijoj, neseniai mirė 
garsus šuo detektyvas Dox, sulau
kęs 19 m. amžiaus, kuris, iki išei
damas į pensiją prieš 3 metus pa
gelbėjo policijai suimti 560 kri
minalinių nusikaltėlių. Dox tarny
bos metu buvo 7 kartus sužeistas 
ir nusipelnė 11 aukso ir 27 sidab
ro medalius. Dox Europoje buvo 
žinomas kaip Italijos Rin-Tin-Tin. 
Jo vienas paskutiniųjų žymesnių 
žygių buvo susekimas jauno 17 
metų žmogžudžio Orante Daldar- 
elli, nuteisto už Amerikos pulki
ninko Norman Donges nužudymą.

RICHARD H. A. SCOTT
43 Eglinton Ave. East, Toronto 

Bus. 481 • 6808 Res: 767 - 9053
PALIEKAMO TURTO 

PLANAVIMAS
• Gyvybės ir sveikatos draudimas.
• Prekybos ir grupinis draudimas.
• Pensija ir mokslo planavimas.

Oreat-West Life
MSUUHCC eOMPAKV

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

aplonkyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. tel. 535 - 7841j K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service-IHrtmivž

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

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

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

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 Autorine Garage das ir College). Tel. 531-1305

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

Pelenų ir šiukšlių išvežimo reikalu
Pirmadienį, Rugsėjo 6 Darbo (Labour) diena, yra oficiali ne
darbo diena, ir todėl Toronto mieste nebus surenkamos šiukšlės 
bei pelenai.

Jei pirmadienis jūsų rajone yra reguliari šiukšlių surinkimo 
diena, šiukšlės bus surenkamos antradienį.
Jei antradienis jūsų rajone yra reguliari šiukšlių surinkimo 
diena, šiukšlės bus surenkamos trečiadienį.
Nepalikite vejos pagrėbstų, nupjautos žolės ar atmatų ant 
vandens nuovadų.
Sudėkite visas tokias liekanas į tvirtas dėžes, kad būtų pa
ruoštos reguliariai surinkimo dienai.

H. F. ATYEO, P. Eng.
Gatvių priežiūros viršininkas

Taupyk ir skolinkis

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis etenira varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKES ŽIBURIUOSE”

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

470 COLLEGE ST., TORONTO
Telefonas W A 1-3 9 24

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL 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
Br. Bukowska-BEJNAR. R.O 
Wiktoria BUKOWSKA, R O 
274 RONCESVALLES AVE 

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

Toronto Lietuvių AIWA”
Kredito Kooperatyve TAKAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4V^% 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: dienos meta nuo 1® vaL Dd 1 v«L 3® mln. kiekviena

International
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome tu standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal), Londoną, Wlndsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

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

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: naro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEVICIUS

Tikėjimas
— Ar tiki, kad juodas katinas 

atneša nelaimę?
— Pelėms ir žiurkėms — taip.

Nežinojo, kad vedęs...
Ponai Krutuliai, prieš išvykda

mi į Floridą, telegrama užsakė du 
kambariu. Kai atvyko į Miami 
priemiestį, vasarvietės savininkė 
pasveikino juos ir sako:

— Aš turiu jums puikų kamba
rį dviem asmenim.

— Bet juk aš prašiau rezervuo
ti du kambariu:'vieną man, o'ki
tą — žmonai.

— Ach, labai atsiprašau, 
nežinojau, jog tamsta esate 
dęs...

Arbata ar kava?
Rašytojas Mark Twain surado 

sau naują kambarį. Rytmetį, po 
pusryčių, jis šypsodamasis taria 
savo naujai šeimininkei:

— Brangioji, jeigu tas, ką šian
dien gėriau, yra kava, tai rytoj 
duokite man arbatos, o jei tai bu-

Paveldėjimas
Mokytojas mokinio motinai:
— Man malonu pagirti tamstos 

sūnų, kuris juo toliau, juo didesnį 
rodo mokslo troškimą. Įdomu, iš 
ko jis tuos gabumus bus paveldė-

Motina: Mokslą iš manęs, o troš 
kulį — iš tėvo.

ve-

Reikia ir žydo
— Kodėl kolega dokumentuose 

įsirašei žydų tautybės?
— Kaip čia ponui kolegai pasa

kius? Vienas mano brolis gyvena 
Kieve ir vadinasi rusu, kitas yra 
Jasuose ir vadinasi rumunu; se
suo pasiliko Budapešte ir yra 
vengrė, tėvas Vienoje tapo aust
ru, o žmona Varšuvoje — lenke. 
Pagalvojau, tokioje kosmopoliti
nėje šeimoje reikia ir žydo!

Parinko Pr. Al.

arba 
RO 6 -0811

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

W. A. LENCKI

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

100 ADELAIDE ST. W., Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. v.r 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Toronto įstaigos bendradarbis:

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

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

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708

HAMILTON: FU 3 - 8928

A “ ‘ ‘ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. o <72 LANSDOWNE AVE, TORONTO

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronto 

(i rytus nuo Dufferin St)

BATHURST

DENTAL CLINIC
794 Bathurst St.

(Bloor o. Bathurst)
Tel. 534 - 8814

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

Darbo vaL RO Mlžl 
Namo RO ®-71tt



__ * __

Vienuoliktoji Kanados Lietuvių Diena
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ - RUGSĖJO 4 - 5 DIENOMIS ST. CATHARINES, ONT.

ATVYKSTA IŠ AMERIKOS ČIURLIONIO ANSAMBLIS

Šeštadienį, rugsėjo 4 dieną:
• ŠAUDYMO VARŽYBOS — 10 vai. ryto 

prie McKinnon Plant II tilto;
dalyvauja: Hamiltono, St. Catharines 
ramovėnai, Toronto šauliai, Wellando 
medžiotojų - meškeriotojų klubas

• SUSIPAŽINIMO VAKARAS - ŠOKIAI —
"Black Sea" salėje, Welland Ave.
Šokiams gros Vytauto Babecko orkestras 
Salė ir bufetas atidaromi nuo 12 vai. d.
Bus gausi loterija

Sekmadienį, rugsėjo 5 dieną:
• PAMALDOS •— 1 vai. po pietų katedro

je Church St.; pamaldas laikys
mons. dr. J. Tadarauskas, pamokslų 
sakys Tėvas dr. L. And riekus, OFM, 
lietuvių pranciškonų provincijolas;
giedos Čiurlionio Ansamblis,

• FUTBOLO RUNGTYNĖS — 2.30 v. p. p.
Čikaga — Niujorkas Club Heidelberg 
aikštėje, Lake St. \ ■

• IŠKILMINGAS aktas ir koncertas — 
5.30 vai. vakaro Dennis Morris High 
School auditorijoje Glen Morris Drive. ■'

OFICIALIOJE DALYJE: Lietuvos generali
nis konsulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas; 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkas J. Bačiūnus; 
St. Catharines miesto burmistras 
R. M; Johnston

KONCERTINĖJE DALYJE:
Čiurlionio Ansamblio mišrus choras, vy
rų choras, moterų choras, kanklių or
kestras; ansamblio dirigentas — muz. 
Alt. Mikulskis; kanklių orkestro vadovė 
— O. Mikulskienė; solistai — Juzė 
Krištolaitytė - Daugėlienė, Algis Gilys 
ir Henrikas Johansonas

Ona Mikulskienė,
Čiurlionio Ansamblio kanklių orkestro vadovė

Įėjimas — $2.00, moksleiviams — $1.00, 

vaikams — nemokamas

Smulkesnės informacijos ir orientacinis 
žemėlapis — Xl-tosios Kanados Lietuvių 

Dienos leidinyje

Visus tautiečius iš JAV ir Kanados 

kviečiame dalyvauti!

XI Kanados Lietuvių Dienai 
Rengti Komitetas

Vienuoliktoji Kanados Lietuvių Diena vyks 
protesto ženkle prieš sovietinę Lietuvos 
okupacijų, kuri trunka jau 25 metus

Garsusis Čiurlionio . Ansamblis šiemet 
mini savo veiklos 25 metų jubilėjų. Ka
nados Lietuvių Diena bus puiki proga at
žymėti lietuviškosios dainos didvyrių sukak- 
ciai! • ,

Po Lietuvių Dienos, pirmadienį, rugsėjo 
6 d., bus lankomas garsusis Niagaros 
krioklys ir kitos turistinės vietos

’I toromt®*

B. V. M. Švedai
J. I. Morkūnai
O. Leska uskienė

Mylimai Mamytei a. a. ELENAI LAURINAVIČIENEI mirus, 

jos dukroms ir sūnums bei jų šeimoms giliq užuojautą reiškia —

E. i. Juzukoniai

ELENAI LAURINAVIČIENEI mirus,
jos sūnus: ZIGMĄ, STASj LAURINAVIČIUS, 

dukras ELENĄ ASTRAUSKIENE ir SOFIJĄ PUTRIMIENE 
su šeimomis jų liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Br. Daugvila
VI. Germanavičius

ELENAI LAURINAVIČIENEI mirus, 
likusiems nuliūdime — jos dukterims SOFIJAI PUTRIMIENEI, 

LIALEI ASTRAUSKIENEI, sūnums ZIGMUI ir STASIUI 
LAURINAVIČIAMS bei jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžia užuojautą —

Vanda ir Viktoras Petrauskai

REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti 2 
mergaitėm 5 ir 6 metu amžiaus. Skam* 
binti po 7 v.v. tel. 2614312.

V. STOČKUS 
LE 5-4183 

WEST TORONTO BODY 
WORKS — 27 EDWIN AVE. 

Įvažiavimas iš kiemo. 
Atlieka visus viršutinius 

autovežimių taisymo darbus. 
Taip pat — mechaninis taisymas.

Gera proga jaunai moteriai

Didelė Kanados sportinių moteriškų drabužių bendrovė 
jieško inteligentiškos, veržlios moters centrinei įstaigai.

Puiki proga. Pastovus darbas. Kreiptis —

MISS SUN VALLEY LIMITED

96 Spūdina Avė., Toronto 2-B, Ont.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius'ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt. Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

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 nekilti, turto pask.
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 146S De S«v* Sf., sekmodienkm nuo 10.30 Hct 12.30 darbo die- 
nomis — nuo 10 Iki 3 v., ifeklriont ptrmadienlui k Šeštadienius; vakarais — trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 7 Iki 9 vai.

nuo 1 M 6 vol. Ir vcko-

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai ir virtuvė 
vienai moteriai High Park rajone.

Tel. 532-8459. Skambinti iš ryto nuo 
9 iki 1 v. p.p.

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

24 Calvington Dr., Downsview.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

A.a. M. Stankienės asmenyje 
Montrealio kolonija palydėjo am
žinybėn reto nuoširdumo ir gi
laus supratimo senosios kartos 
ateivę. Retas* turbūt jos JMontre- 
alyje nepažinojo. Nevienam nau
jai i ši kraštą po karo atvykusiam 
ji vienokiu ar kitokiu būdu padė
jo Įsikurti. Ji buvo aktyvi lietu
viškose organizacijose, ypač AV 
parapijoj, kurią visokeriopai rė
mė. Montrealiečiai šią paprastą 
žemaitę mėgo. Prisimename prieš 
keliolika mteų AV par. salėje jai 
surengi 70 m. sukakties proga 
pagerbimą, kuris buvo reto gau
sumo. Prisimename, kaip rengė
jai ją tada “apgavo”, pranešda
mi, kad par. salėje kažkas vyks: 
ta ir greitai reikia pagalbos vir
tuvėje. Sukaktuvininkė atskubė
jo pasirišusi žiurstuką ...

Jauna atvykusi Į ši kraštą, ji 
nepamiršo gimtosios Žemaitijos 
ir prieš pat karą lankėsi laisvoje 
Lietuvoje. Gal ši kelionė jai ir 
padėjo išlaikyti tvirtą lietuvišku
mą. Asmeniškai ji išgyveno ir 
sunkių momentų: karas Europo
je atėmė jai jauną sūnų, tarnavu
si Kanados kariuomenėje, o po 
to greitai liko našle. Velionė pa
liko antrą sūnų, kuris su šeima 
gyvena Ontario prov. Palydėję 
a.a. M. Stankienę amžinybėn ne
vienas susimąstome, nes jaučia
me, kad mūsų kolonija neteko 
tikrai nuoširdžios ir neeilinės sa
vo narės, v.

— Seselių vedamas vaikų dar
želis jau veikia. Vaikučiai jau pri
imami. • if!-!®!

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

Skambinti dienos metu tel. 267 - 8779.

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

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

Lietuviško baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-79«1. 
Namu telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

SS MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios

1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— T. J. Vaišnys, SJ, išvyko Į 
Kaliforniją. Iki rugsėjo 20 d. jo 
adresas: 2718 St. George St., Los 
Angeles, California 90027, USA.

— Rugpjūčio 21 d. susituokė 
Emilija Rupšytė ir Romas Verby- 
la. Mišių metu Įspūdingai giedo
jo op. sol. E. Kardelienė ir bari
tonas A. Keblys. .

— Sekantis penktadienis — 
rugsėjo mėn. pirmasis. Vakarinės 
Mišios 7.30, rytinės — 7.30.

— Ruošiasi priimti Moterystės 
sakramentą Diana E. Januškytė 
su Roman Sohujko.

— Rinkliavos: rugpjūčio 15 d. 
— $212, rugpj. 22 d. — $313.

“Tėviškės” stovykloje, kuri bu
vo suorganizuota Romuvos sto
vyklavietėje prie Toronto, įvyko 
Lietuvių Skautų Sąjungos vadovų 
ir vadovių kursai. Iš Montrealio 
dalyvavo Tėv. J. Vaišnys, SJ, 
ėjęs stovyklos viršininko parei
gas, ir stud. D. Zubaitė kaip kur
sante. Stovyklon buvo susirinkę 
apie 200 berniukų ir mergaičių 
iš Įvairių vietovių Kanadoje ir 
Amerikoje. Klausiama, ar Mont- 
realis tiek yra pažengęs skauty- 
bėje, kad nebuvo reikalo pasiųs
ti daugiau jaunų žmonių pasito
bulinti? O gal buvo kita priežas
tis — vietos vadovai į tai nekrei
pė dėmesio?

$v. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— Liepos 31 d. priėmė Mote
rystės sakramentą Algis Gražys 
su Karole Kreivyte. Gražiai pa
puoštoje bažnyčioje, sol. p. čap- 
kauskienei giedant, kun. klebono 
F. Jucevičiaus buvo sutuokta jau
noji pora. Vestuviniai pietūs ir 
vakarienė Įvyko parapijos salėje. 
Dalyvavo virš 200 kviestų svečių. 
Jaunieji povestuvinę kelionę sky
rė vakarinei Kanadai. Tebūna 
šviesi lietuviška šeima!

— Rugpjūčio 18 d. susituokė 
Diana Klemkaitė su Douglas Wil
son. Jaunosios vyras yra iš Ang
lijos, kur jis tarnauja laivyne 
kaip tretysis karininkas. Ši rude
nį jaunoji persikels į Angliją ir 
gyvens pas vyro tėvus Doncaster; 
vėliau planuoja sugrįžti į Mont
real! ir čia pastoviai įsikurti.

— Rugpjūčio 1 d. buvo pa
krikštyta J. Viger ir Aleksandros 
Janušaitės pirmgimė dukrelė Elz
bietos ir Onos vardais. Jaunoji 
pora gyvena Toronte, bet atvyko 
į Montreal! krikštyti dukrelės Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, nes čia bu
vo sutuokti. |

— Rugpjūčio 14 d. pakrikšty
tas Jono Zienkos ir Albinos Fyle- 
rytės sūnus Dovido ir Mykolo 
vardais.

— Rugsėjo 12 d. Vale Blue p. 
Juodkojo vietovėje bus didelė 
mokyklinio jaunimo išvyka-pik-

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.

Driving School
Vokiška vairavimo mokykla 

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

kalbomis.

nikas. Į jį kviečiami atvykti visi 
moksleiviai su tėveliais ir drau
gais. Yra pramatyta labai Įdomi 
programa ne tik jaunimui, bet ir 
suaugusiems. Varžybų laimėtojai 
gaus vertingas dovanas. Pikniko 
pelnas skiriamas lietuviškos mo
kyklos reikalams.

— Kun. J. Bobinas iš St. Aloy- 
sians parapijos .iškeltas tom pa
čiom pareigom į Šv. Patriko airių 
parapiją miesto centre. Naujoje 
vietoje pradės dirbti rugsėjo 3 d.

— Kun. V. Stankūnas iš Šv. 
Domininko parapijos, kartu su 
savo klebonu, iškelti i St. Rita 
parapiją Montreal North; vikaro 
pareigas naujoje vietoje pradės 
eiti nuo rugsėjo 3 d.

— Montrealio vyskupija savo 
biuletenyje praneša, kad nuo N. 
Metų Įsigalės nauji patvarkymai 
parapijose. Pirma, parapijų kle
bonai bus kilnojami į kitas vie
tas, ko anksčiau nebuvo. Antra, 
panaikinama senoji komitetų su
darymo sistema; pagal naują tvar
ką, bus sušauktas visų parapijie
čių susirinkimas, kuris išrinks 6 
asmenis trejiem metam. Į para
pijos komitetą galės būti renka
mos ir moterys. Visos parapijos 
atsakingas vadovas ir toliau liks 
klebonas.

— Nuo šių metų rudens, vys
kupijai susitarus su provincine 
vyriausybe, panaikinami uždėti 
mokesčiai namų savininkams, ku
rie turėdavo juos mokėti parapi
jai; mokesčius išreikalaudavo 
valdžia. »

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722-4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas

T T'T' A Qu Adresas: 1465 De Seve Street Į 7 Į 1 jlVC? Montreal 20, Que., tel. 766-5827

— Dainavos stovykloje prie 
Detroito vyksta didelis ateitinin
kų studentų suvažiavimas. Iš. 
Montrealio rugpjūčio 24 d. auto
mobiliu išvyko Dainavon šie atei
tininkai studentai: Ladas Giriū- 
nas, Nijolė Gudžiūnaitė, Kristi
na Kalpokaitė, Roma Lietuvnin- 
kaitė ir Algis Rudinskas. Geriau
sios sėkmės mūsiškiems atsto
vams per tas dvi savaites! J. G.

“Baltijos” stovyklavietės patal
pomis, kviečiami pasinaudoti visi 
Montrealio lietuviai, ypač jauni
mas. Raktai gaunami pas Juozą 
Piečaiti, tel. 725-3482 arba pas 
Pr. Rudinską, tel. 481-2957. Sto
vyklavietės pastate yra virtuvės 
krosnys, indai, bėgantis vanduo 
ir keletas lovų. Patalynę reikia at
sivežti savo. Be salės ir virtuvės, 
dar yra trys atskiri kambariai. 
Stovyklos komitetas tikisi; kad su 
visuomenės pagalba dar ši rude
ni bus galima užbaigti užsibrėž
tą statybą ir sudaryti patogesnes 
sąlygas visiems stovyklaujan
tiems ar norintiems vasaroti sve
čiams.

Vilius Pėteraitis, žinomas maž- 
lietuvių veikėjas Montrealy, W. 
R. Cuthbert & Co. pranešimu ka
nadiečių laikraščiuose, buvo iš
rinktas šios firmos Secretary - 
Treasurer. W. R. Cuthbert & Co. 
gamina reikmenis vandentiekio 
Įrengimams ir V. Pėteraitis čia 
dirba nuo pat atvykimo i Kanadą 
1950 m. Naujose pareigose jam. 
patikėtas fabriko valdymas ir to
limesnė plėtotė. Džiaugiamės 
tautiečio pasisekimu ir linkime 
jam sėkmės naujose pareigose.

— Pakrikštytas K. ir L. Puk- 
terių sūnus Jokūbo Povilo Rober
to vardais; R. A. Knystautų sū
nus — Lino Romualdo Nikode
mo vardais.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC. 

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, 2EMĖ, PASKOLOS 

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

10 METŲ PATIRTIS




