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Savaitės įvykiai
KARAS TARP INDIJOS IR PAKISTANO EINA SMARKYN.

Laukiame stebuklo?
Išeivių gyvenimas teikia mums galimybių, kurių nebūtume tu

rėję savoje tėvynėje. Daug kas jomis naudojasi ir tvirtai iriasi per 
gyvenimą. Iš kitos betgi pusės, tas išeivinis gyvenimas kelia mums 
problemų, kurių nebūtume turėję Lietuvoje. Pagrindinė visų tų 
problemų yra tautinis musų, ypač priaugančios kartos, išlikimas. 
Ją gvildename nuo pat atvykimo į amerikinius ir kitus kraštus. 
Ir spaudoje, ir susirinkimuose, ir kongresuose, ir stovyklose ta te
ma kartojasi įvairiais niuansais. Siūloma įvairiausių receptų. Dėl 
jų kartais aštriai diskutuojame bei pasipešiojame^ Pasiklausius 
tų diskusijų susidaro įspūdis, kad mūsų tautinis sąmoningumas 
toks didelis, jog ir stipriausi pavojai jo neįveiks. Deja, tikrovėje 
taip nėra. Tų visų diskusijų karštis išblėsta palikus susirinkimų 
sales, o karštai ginčytos rezoliucijos tampa negyva raide dar nė 
jų rašalui nenudžiūvus. Per visą mūsų išeivinio gyvenimo laiko
tarpį buvo padaryta tiek daug nutarimų, priimta tiek rezoliucijų, 
kad iš jų galėtų susidaryti nemažas leidinys. Bet žvelgdami atgal 
paklauskime, kiek tų visų nutarimų buvo įvykdyta? Nesvyruojant 
galima atsakyti — maža dalis. Jeigu visi jie būtų įvykdyti, tai šian
dieną turėtume visai kitokias lietuviškojo gyvenimo sąlygas. Ne
bebūtų dejonių, vis kartojamų rezoliucijų, kurios bent tiek turi 
reikšmės, kad primena mūsų netesėtus užsimojimus.

★ ★ ★
Esant tokiai būklei, kyla klausimas, ar mūsų sutelktinė veikla 

išeivijoj yra pakankamai reali? Apsidairius aplinkui, nematyti tra
diciškai organizuotos veiklos didelių žygių. Didieji darbai, kuriais 
išeivijoje didžiuojamės, yra nuveikti paskirų asmenų arba mažų 
grupių. Štai kad ir knygų leidime. Jei ne Juozas Kapočius, enciklo
pedijos neturėtume ir šiandieną. Neturėtume nei “Mūsų Lietu
vos”, nei kitų vertingų leidinių. Jei ne Stepas Zobarskas, lietuvių 
kūriniai nebūtų prasiskverbę i amerikietiškąjį pasaulį. Jeigu ne 
pasiryžėlių grupė Čikagoje, nebūtume turėję lietuvių operos. Jei 
nebūtų atvykę Čikagon keli jėzuitai, nebūtume iki šiol turėję Jau
nimo Centro. Be B. Pūkelevičiūtės nebūtų atsiradęs lietuviškas 
filmas. Be Mikulskio nebūtų Čiurlionio Ansamblio. Be kun. B. Su
ginto ar atsilaikytų Vasario 16 gimnazija? Tai vis pavyzdžiai, ku
rie rodo, kad didieji žygiai buvo atlikti ne didžiųjų kolektyvinių 
vienetų, ne gausiųjų organizacijų, o paskirų asmenų. Net žygio 
organizavimui į Vašingtoną prireikė kelių asmenų iniciatyvos. Kur 
gi tad didžiosios mūsų organizacijos, kur jų iniciatyva visos išei
vijos mastu? Tiesa, jos savo apyskaitose parodo nuveiktus darbus, 
bet jie plačiais užmojais nepasEymi. Organizacijų kongresuose iš

. judinami aktualieji klausimai, jų sprendimu uždegama neviena 
širdis, bet kolektyvas, kaip toks, lieka neišjudintas. Tai mūsų or
ganizuota silpnybė, kuri turėtų būti paversta organizuota stiprybe.

★ ★ ★
Kodėl taip yra? Kalta mūsų organizacinė struktūra? Anaiptol! 

Pagrindinės mūsų organizacijos ir jų struktūra pritaikyta išeivinio 
gyvenimo sąlygom. Planų ir nutarimų, kaip rninėi.’., ^stokojamą. 
Trūksta vykdytojų. Juk aiškiai matome kas vienu ar kitu metu da
rytina, bet nėra kam. Tie, kurie nutarė, jaučiasi savo darbą atlikę, 
o kurie nutarimuose nedalyvavo, mano, kad tai ne jų reikalas. Kai 
dalykas pradeda eiti “nuo Ainošiaus pas Kaipošių”, pasimeta kaž
kur pakelėse. Pvz. nevisose lietuvių apylinkėse yra Įsteigtos šešta
dienio mokyklos. Vietos veikėjai ir tėvai kalba, dejuoja, kad vai
kai nutautėja, eina su amerikiečiais ar kanadiečiais, nuo lietuvių 
šalinasi, neišmoksta lietuvių kalbos ir t.t. Visi mato, kad reikia 
mokyklos, kad reikia vasaros stovyklos, bet niekas nesiima orga
nizuoti, nors galimybių yra. Ko gi tad laukiama? Stebuklo? Tai nė
ra sritis, kur jo reikėtų laukti. Panašiai yra ir kitose srityse, ku
rios paliktos kolektyvinei atsakomybei. Ir ten laukiama, kad kas 
padarytų. Taip Įsigali pasyvumas, kuris viską paralyžuoja, ir or- 
nizacija, užuot buvusi galybe, tampa silpnybe. Atrodo, ir čia rei
kia pavienių asmenų iniciatyvos, kuri išjudintų visą masę bend
ram darbui.* Pr. G. *

Prezidentas Kanadoje?
Nauja partija Įsteigta Kvebe

ko provincijoj. Ji pavadinta 
“Kvebeko bloku”. Programoje 
sužymėti pagrindiniai siekimai, 
būtent: partija nesiekia provin
cijos atsiskyrimo nuo Kanados; 
ji pabrėžia dviejų pagrindinių 
Kanados tautų — anglų ir pran
cūzų — lygybę; reikalauja kons
titucijos pakeitimo, naujos par
lamentinės sistemos, prezidento 
institucijos, dviejų parlamento 
rūmų — angliškųjų ir prancū
ziškųjų. Angliškoji spauda šią 
partiją sutiko nepalankiai ir pa
brėžė, kad Kanada yra nepakei
čiamai konstitucinė monarchija.

Kanadiečių pajamos kas me
tai kyla. Nors maisto ir kitų ga
minių kainos taip pat kyla, ta
čiau paskutiniaisiais metais per
kama daugiau liuksusinių pre
kių, negu anksčiau. Asmenys, 
uždirbą tarp $4000 ir $8000 su
daro didžiausią pirkėjų grupę. 
Apskaičiuojama, kad 1963 m. 
jie išleido $11 bilijonų, o prieš 
10 metų, t.y. 1953 m., tik $3 bil. 
Pajamos kyla lygiagrečiai su 
Įsigytu mokslu. Iš visų uždirban
čių virš $10.000 per metus 55 
nuošimčiai yra baigę universi
tetą.

Kiek Kanada prisideda prie 
taikos išlaikymo pasaulyje? Tai
kos išlaikymas laikomas konkre
čia pagalba, bet ne politine pro
paganda. Korėjoje buvo 25.000 
kanadiečių, kuriu 1500 žuvo ar 
buvo sužeisti. Valstybės iždui 
tai kainavo $200 mil. Jau 10 
metų 1000 kanadiečių yra Jung
tinių Tautų tarnyboje Gaza sri
tyje tarp žydų ir arabų. Kipro 
saloje yra 1100 kanadiečių ka
rių. Dar apie 300 kanadiečių ka
rių yra Konge. Europoje Kana
da turi virš 6000 karių. Visų jų 
išlaikymą ir kitas išlaidas pa
dengia valstybės iždas. Pagalba, 
lyginant su JAV, nėra didelė, 

tačiau ji kas metai didinama.
Prancūzijos ir Kanados parla

mentų atstovai sudarė specialią 
sąjungą, i kurią Įeis po 10 at
stovų iš kiekvienos valstybės. 
Jie susirinks kartą per metus 
Otavoje arba Paryžiuje svarstyti 
bendrų parlamentinių reikalų. 
Pažymėtina, kad beveik visi 
Prancūzijos atstovai toje dele
gacijoje kalba angliškai. Kana
dos atstovai iš Kvebeko provin
cijos kalba prancūziškai.

Kanados advokatai turi savo 
draudos sąjungą, kuriai kiekvie
nas narys per metus privalo 
mokėti po $100. Iš to fondo yra 
mokama tiems klientams, kurie 
dėl advokatų neapsižiūrėjimo 
ar blogos valios nukenčia. Pra
ėjusiais metais advokatų sąjun
ga nukentėjusiem klientam iš
mokėjo net $258.000. Daugiau
sia nesąžiningų advokatų pasi
taiko Ontario provincijoje.

Televizija bus naudojama 
kaipo mokslo priemonė. Ar ji 
bus sėkminga.- dar neaišku, bet 
profesorių trūkumas universite
tuose verčia ta priemone nau
dotis. Scarboro College, kuri yra 
Toronto universiteto globoje, 
turi' televizijos kambarį. Jame 
250 studentų galės klausytis pa
skaitų. Hamiltono McMaster 
universitetas turi net 8 atskirus 
kursus, perduodamus per tele
viziją 2 kartus savaitėje. Toks 
mokymo metodas susilaukia ne
maža kritikos, bet esamom sąly
gom. didėjant studentų skai
čiui, be jo negalima apsieiti.

Garsiausios aukso kasyklos 
Kanadoje buvo Dawson apylin
kėje. Yukon teritorijoje. Ten 7 
metu laikotarpyje, tarp 1897 — 
1904 metu, iškasta aukso už 
$100 mil. Nėt ir dabar dar tose 
kasyklose Yukon teritorijoje 
kas metai iškasama $2 mil. ver
tės aukso.
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Besibaigianti vasara okupuotos Lietuvos laukuose. Ten daug grožio ir drauge nykumo, nes sle
gia priverstinė kolchozų santvarka.

Lietuviu Dienos širdis - "
Vienuoliktoji Kanados Lietu

vių Diena šiais metais buvo at
švęsta St. Cathraines, Ont., mies
te. Vietos KLB apylinkės valdy
ba ir rengėjų komitetas, vadovau
jamas J. Alonderio, Įdėjo daug 
rūpesčio kol atliko techniškus pa
rengiamuosius darbus, kurie pa
galiau buvo vainikuoti sėkme. 
Visos šventės širdis buvo Čiurlio
nio Ansamblis, kurio atvykimas 
ir sutraukė gausią minią tautiečių 
iš Kanados ir JAV. Buvo matyti 
ištisos grupės lietuvių iš Sudbu- 
rio, Toronto, Hamiltono, Buffa
lo, Ročesterio ir kitų vietovių, 
jau neskaitant Niagaros pusiasa
lio. kurio tautiečiai labai gausiai 
dalyvavo šventėje.

Įžanga i Lietuvių Dieną buvo 
padaryta šeštadienio vakare, rug
sėjo 4 d., Black Sea salėje, čia 
Įvyko vakaras — balius, kurio 
metu vieni atnaujino senas pažin
tis, kiti užmezgė naujas. Pakilią 
nuotaiką stiprino ir Vyt. Babec- 
ko orkestras, kurio muzikai ai
dint jaunesnieji galėjo pasišokti, 
o vyresnieji ta proga irgi atjaunė
jo. Dalyvių buvo dvi pilnutėlės 
salės, kurios tai progai galėjo bū
ti ir didesnės, nes nevisi jose su
tilpo. Apytikriai imant, buvo apie 
800 dalyvių; vien jaunimo buvo 
arti šimto. Rengėjai turėjo mik
liai suktis, kad visus aptarnautų.

Sekmadienio pamaldos
St. Catharines katalikų kated- 

ron sekmadieni 1 v. p.p. susirin
ko daugybė lietuvių ir užpildė 
gana erdvią šventovę. Pamaldas 
laikė mons. dr. J. Tadarauskas. o 
pamokslą pasakė Tėvas dr. L. 
Andriekus, OFM, atvykęs iš Ken- 
nebunkporto. Jis labai . jautriu 
žodžiu nusakė dabartini laisvojo 
lietuvio rūpesti ir skatino visus 
tolimesniam budėjimui savo ide
alų sargyboje. Pamaldų dalyvius 
labai pakiliai nuteikė Čiurlionio 
Ansamblis, vadovaujamas diri
gento A. Mikulskio. Ansamblis 
labai darniai giedojo giesmes: 
“Pulkim ant kelių”, “Tėve mū
sų”, “O bone Jesu” ir kitas. Tuo 
būdu jis sukūrė katedroje misti
nę krikščioniškai religinę nuotai
ką. kurios dalyvavusieji ilgai ne
užmirš. Prie jos prisidėjo ir muz. 
Paulionis, kuris ne tik vargonavo, 
bet ir solo pagiedojo.

Iškilmingas aktas
Rugsėjo 5-sios vakare 6 vai. 

rengėjų vardu XI Kanados Lietu

vių Dienos iškilmingąjį posėdi 
pradėjo pirm. J. Alonderis, kuris 
programai vadovauti pakvietė 
vietinę studentę Jūratę Balsaitę. 
Čiurlionio Ansamblis, išsirikia
vęs Dennis Morris gimnazijos 
erdvioje scenoje, sugiedojo Ka
nados ir Lietuvos himnus, o iš 
abiejų pusių pastatytos abiejų 
kraštų vėliavos liudijo dviejų tė
vynių turėjimą. Invokacijos au
torius T. dr. L. Andriekus, OFM, 
poetiniu žodžiu pakėlė visų šir
dis i Viešpati. Gen. Lietuvos kon
sulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas 
savo kalboje visus pasveikino ir 
iškėlė lietuviškos dainos reikš
mę. Ji esanti svarbesnė lietu
viams už “Ilijadą” ar “Odisėją”. 
Taip pat jis pabrėžė, kad dabar
tiniu metu reikia vis garsiau šauk
ti laisviesiems kraštams apie Lie
tuvai padarytą skriaudą — so
vietinę okupaciją. Ta prasme esąs 
labai remtinas žygis i Jungtines 
Tautas, kuri organizuoja pradi
ninkų grupė Niujorke. Pagaliau 
konsulas pasveikino Lietuvių 
Dienon atvykusi PLB valdybos 
pirm. J. Bačiūną, Čiurlionio An
sambli jo 25 m. sukakties proga, 
sportininkus, rengėjus ir daly
vius.

J. Bačiūnas, pagrindinis kalbė
tojas. pirmiausia Įteikė vietos 
burmistrui M. Johnston tris kny
gas anglų k. apie Lietuvą. Jis il
giau sustojo ties JAV ir Kanados 
lietuvių gyvenimu, priminė, kad 
Rūta Lee yra gimusi Kanadoje ir 
pabrėžė, kad Kanados lietuviai 
organizaciniu požiūriu yra gerai 
susitvarkę, t.y. visi susitelkę į 
Lietuvių Bendruomenę. Dėlto 
esą pirmasis. PLB seimas Įvyko 
Kanadoje ir dėlto pirmoji PLB 
valdyba buvo sudaryta taip pat 
Kanadoje. JAV lietuvių telkima
sis i vieną organizuotą visumą 
neinąs taip sklandžiai. Jis pagy
rė mažą St. Catharines lietuvių 
koloniją, kuri sugeba surengti 
grandiozinius dalykus. Jis kvie
tė visus dalyvauti 1966 m. jauni
mo kongrese Čikagoje. (Gaila, 
pirmininkas nepaminėjo, kad Ka
nados lietuvių jaunimo kongre
sas jau čia pat — spalio 8-10 d. 
Toronte). -Žygis i Jungtines Tau
tas esąs labai remtinas. Ryšiai su 
senąja tėvyne palaikytini visais 
galimais būdais, bet bendradar
biavimas su kompartija — atmes
tinas. Kalbėtojas, kaip senosios 
kartos ateivis, susilaukė gausaus

Čiurlionis“
publikos plojimo. Jis atvyko 
Amerikon 4 m. amžiaus, užaugo 
sąmoningu lietuviu ir svetimųjų 
vendenyse nepaskendo. Jis ir da
bar nuoširdžiai sielojasi lietuviš
kaisiais reikalais visame pasau
lyje.

Trumpu žodžiu pasveikino St. 
Catharines burmistras M. Johns
ton, pažymėdamas, kad vietos lie
tuviai žymiu Įnašu yra prisidėję 
prie miesto gyvenimo.

Iškilmingojo akto pabaigoje 
pranešėja perskaitė paruoštą re
zoliuciją anglų kalba. Ji bus pa
siųsta Kanados premjerui, Jungt. 
Tautoms ir kitoms institucijoms.

Čiurlionio Ansamblio 
koncertas

Iškilmingiausia programos da
lis neabejotinai buvo čiurlionie- 
čių koncertas — grynai lietuviš
kas. Jo programoje nebuvo nė 
vieno svetimtaučio kompozito
riaus. Maestro A. Mikulskio diri
guojamas, mišrus ČA choras pra
džioje sugiedojo M. K. Čiurlionio 
religinį kūrinį “Sanctus” (šven
tas). Toliau sekė liaudies dainos 
ir žymiųjų lietuvių kompozito
rių kūriniai: Č. Sasnausko, J. Ži
levičiaus. J. Siniaus. Žymią pro
gramos dali užėmė paties dirigen
to A. Mikulskio harmonizuotos 
liaudies dainos. Atskirai pasiro
dė vyrų choras, moterų choras 
su kanklių palyda ir mišrus cho
ras su kanklininkėmis. Su bendra 
nuotaika gražiai derinosi sol. J. 
Krištolaitytės solo, kurį ji atliko 
su įprastu lyriškumu.

Čiurlionio Ansamblis turi ge
ras pranešėjas, kurios prieš kiek
vieną dainą angliškai ir lietuviš
kai pasako keletą paaiškinamųjų 
sakinių.

Visumoje Čiurlionio Ansamb
lis žavėte žavėjo savo lietuvišku 
dvelkimu, melodingai plaukian
čiu iš lietuviškų širdžių. Salės 
akustika sunkino choro užduotį, 
tačiau ji buvo nugalėta choristų 
ryžtingumu.

Padėkos žodį čiurlioniečiams 
tarė KLB pirm. dr. P. Lukoševi
čius, pakviesdamas visus daly
vius sugiedoti Čiurlionio Ansamb
liui “Ilgiausių metų”. Apdovano
ti gėlėmis Čiurlioniečiai dingo 
užscenyje, o klausytojai juos pa
lydėjo gausiom katutėm. Klausy
tojų buvo pilna salė — arti 1000 
žmonių.

* (Nukelta į 6 psl.)

Į frontą siunčiami vis pajėgesni kariuomenės daliniai, tankai ir 
net lėktuvai. Ir viena, ir kita pusė nori užvaldyti visą Kašmiro sri
tį. Dėl jos abu kraštai ginčijasi jau antras dešimtmetis. 1949 m., 
tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms, buvo nustatyta paliaubų li
nija, kuri dabar liko karinių dalinių peržengta. Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba kreipėsi į abi kariaujančias šalis, kviesdama su
stabdyti karo veiksmus ir grąžinti karinius dalinius į senąsias po
zicijas už JT paliaubų linijos. Kanados premjeras L. B. Pearsonas
pasisiūlė tarpininkauti. Kol kas < 
nė viena iniciatyva neturi pasise
kimo. Indija kaltina Pakistaną ir 
reikalauja JT paskelbti jį užpuo
liku, norinčiu išplėsti karą ir į 
Punjab sritį. Pakistanas kaltina 
Indiją, kad ji pirmoji pradėjusi 
karo veiksmus. JAV susirūpinu
sios stebi karą dviejų kraštų, ku
riuos remia ginklais ir lėšomis. 
Ten dabar veikia amerikiečių ga
mybos tankai ir lėktuvai. Pakista
nas iš JAV yra gavęs paramos ir 
ginklų už $1 bil.

Karas Vietname vėl pagyvėjo, 
kai šiauriečiai pareiškė, kad jie 
nesą linkę derėtis dėl taikos. Ko
munistinės valdžios premjeras 
Hanoi mieste pareiškė, kad taika 
bus galima tik tada, kai ameri
kiečiai pasitrauks iš P. Vietna
mo. Jei reikės, šiauriečiai esą pa
siruošę kovoti 20 ar daugiau me
tų. Nei P. Vietnamo vyriausybė, 
nei JAV, žinoma, apie tokias są
lygas nenori nė girdėti. Anksčiau 
buvo pasklidęs gandas, kad šiau
riečiai yra linkę sėsti prie dery
bų stalo be jokių sąlygų. Taipgi 
buvo skelbiama, kad Paryžius ir 
Maskva tarpininkaujančios Pe- 
kinge, tačiau rezultatų iki šiol 
nematyti. Dabar pradedama ma
nyti, kad rusai teikia didesnę pa

galbą nei buvo ^pėjsma, nes š. I 
Vietname pagausėjo raketinė 
priešlėktuvinė apsauga. Vis daž
niau pašaunami amerikiečių bom
bonešiai. Amerikiečiai pagausino 
bombardavimus ir siunčia net di
džiuosius lėktuvus. Vietkongo pa
jėgos tęsia partizanini karą P. 
Vietnamo teritorijoje pagal Mao- 
tsetungo karinę taktiką. Jos sten
giasi užimti provincijas ir apsup
ti miestus. .

Domininkonų respublikoje po 
nepaprastai ilgų ir atkaklių de
rybų pasiektas susitarimas tarp 
karinės — civilinės juntos ir su
kilėlių. Abi pusės pasirašė sutar
ti, kuria laikiniu prezidentu pa
skiriamas Garcia - Godoy, 44 m. 
amžiaus, buvęs anksčiau užsienio 
reikalų ministeriu. Jo sudaryta 
vyriausytė tvarkys kraštą per 9 
mėn. ir praves visuotinius rinki
mus. Laikinasis prezidentas pa
reiškė netrukus pradėsiąs žemės 
reformą, neįeisiąs kariuomenei 
dalyvauti politikoje ir prašysiąs 
tarpamerikines karo pajėgas su
mažinti savo vaidmenį, t.v. pasi
traukti. Pasak sukilėlių vado 
pulk. Caamano. svetimų * valsty
bių kariniai daliniai turėtų pasi
traukti. Jų Domininkonų respub
likoje yra 9.000 amerikiečių ir 
2.000 P. Amerikos karių. Sukili
mo metu esą žuvo 3.000 Domi
ninkonų respublikos piliečių.

Singapūro premjeras Lee Kuan 
Yew susikirto su JAV ir suka 
prosovietine linkme. Jis pareiš
kė, jei ateityje britai atsiimtų sa
vo karines bazes iš Singapūro, 
tai pastarasis nesikreiptų pagal
bos i JAV. Amerikiečių politika 
Singapūre esanti nepriimtina. 
Premjeras spaudos atstovams pa
pasakojo apie amerikiečių žval
gybą Singapūre. Esą vienas JAV 
žvalgybos agentas buvo sugautas 
šnipinėjime. Kad šis įvykis būtų 
nutylėtas, JAV 1961 m. pasisiū-

Gausus sovietų atstovai Otavoje
Kanados sostinėje Otavoje rug

sėjo 6- 18 d. įvyksta įvairių kraš
tų parlamentų atstovų suvažiavi
mas. Jame dalyvauti užsirašė 
800 atstovų iš 67 kraštų. Atsto
vų skaičius nustatytas pagal gy
ventojų-skaičių. Sov. Sąjungai te
ko didžiausias skaičius, būtent, 
22, JAV — 21, Britanijai — 17, 
Prancūzijai — 14, Kanadai — 11 
ir t.t. Suvažiavę atstovai posė
džiaus Kanados parlamento rū
muose, kur sesijų metu sutelpa 
265 Kanados atstovai. Įprastiniai 
staliukai buvo išmesti, kad galė
tų tilpti 800 svečių. Jie svarstys 
įvairias politines problemas ir tu
rės daug progų privatiems pasi
kalbėjimams. Numatyta plati pra

liusios $3 mil. kyši. Kai tas rei
kalas visdėlto išėjo aikštėn, JAV 
užsienių reikalų ministerija pa- . 
neigė. Tada Singapūro premje
ras paskelbė JAV užs. reik, mi- 
nisterio D. Rusk slaptą laišką, at
siprašantį už incidentą. JAV- 
ėms beliko prisipažinti ir atsipra
šyti. Singapūro premjeras išėjo 
laimėtoju, nusistačiusiu prieš 
JAV. Jis yra aiškus antikomunis- 
tas, bet kartu išdidus singapūrie- 
tis, norįs įsijungti Amerikos prie
šų eilėn, kurią sudaro buvę ame
rikiečių draugai: Indonezijos Su- . 
karno, Kombodijos Sihanuk, Pa
kistano Ayub Khan ir Burmos 
gen. Ne Win.

Britu protektorate Pietų Ara
bijoj jau kuris laikas veikia su
kilėliai. Tą protektoratą sudaro 
Adeno ir kaimyninės sritys. Je
meno valstybė tvirtina, kad Ade
nas yra jo teritorija. Jungtinė 
Arabų Respublika, jau nuo seno 
kovojanti prieš britų Įtaką arabų 
kraštuose, remia Adeno sukilė
lius. Pastarųjų centras yra Kai
re. Pastaruoju metu Adene buvo 
nužudyti — policijos viršininkas 
ir seimelio pirmininkas.

Šveicarijos Alpėse prie Sass 
Fee slėnio Įvyko didelio masto 
nelaimė: staiga pajudėjęs kalnų 
ledynas užgriuvo 91 darbininką. 
Į gelbėjimb darbus buvo sutelkta 
1.000 asmenų su mašinomis, bet 
nebepavyko nė vieno išgelbėti — 
jie mirė po 100 metrų storio le
dyno mase. > •

Garsusis Albert Schweitzer — 
Nobelio taikos premijos laurea
tas, gydytojas, muzikas ir minty
to j as — mirė savo Įkurtoje ligo
ninėje Afrikos džiunglių srityje 
Lambarene. Buvo 90 m. amžiaus; 
kilęs iš Elzaso.

Graikijos politinė laižė, atrodo, 
netrukus bus išspręsta. Buvęs 
premjeras Papandreou, dėl ku
rio ir kilo krizė, pareiškė sutin
kąs su laikina vyriausybe, kuri 
pravestų visuotinius rinkimus. 
Numatoma, kad tokią vyriausybę 
galėtų sudaryti opozicinės parti
jos šulas Kanellopulos.

Amerikos ambasado
rius Lenkijai - lenkas

JAV prez. L. B. Johnsonas pra
nešė paskyrimą naujo ambasado
riaus Lenkijai. Tai J. Granouski, 
buvęs pašto ministeris. Pasak 
prezidento, naujojo ambasado
riaus uždavinys būsiąs statyti 
“tiltus” tarp JAV ir Lenkijos. 
Tai reiškia, kad J. Granouski tu
rės stengtis išplėsti prekybą, pa
gausinti asmeninius santykius, 
įvairius mainus, stiprinti pagalbą 
Lenkijai ir pan.

J. Granouski yra pirmas lenkų 
kilmės amerikietis, paskirtas am
basadoriumi Lenkijai. Lenkai 
JAV yra pasiekę augštų pareiga- 
viečių, bet i ambasadorius dar 
nebuvo patekę.

Į Granouski vietą paskirtas 
Lawrence O’Brien, vienas prėz. 
Johnsono asistentų, daug dirbęs 
rinkiminio vajaus metu 1960 m. 
Jis yra vienas artimiausių prezi
dento patarėjų vidaus politikos 
reikaluose.

moginė programa: Winnipeg© ka
rališkasis baletas, Toronto simfo
ninis orkestras, futbolo žaidimai, 
ekskursijos, baliai ir pan. Kana
dos vyriausybei svečių išlaikymas 
atsieis apie $200.000.

Nevisi kraštai priklauso tarp
parlamentinei unijai. Iš 114 
Jungt. Tautų narių, priklauso 75 
kraštai. Tarpe nepriklausančių 
yra: Kinija, P. Afrika, Portuga
lija, P. Vietnamas, Gvatemala, 
Haiti, Irakas, Burma, Sudanas.

Keista, kad parlamentų orga
nizacijoj dalyvauja Sov. Sąjunga, 
grynai diktatūrinė šalis, kuri ne
turi parlamento. Jos rinkimai 
yra tokie patys kaip ir fašistinių 
režimų.
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Septintos dienos vagystė
DR. JONAS GUTAS

Lietuvis katalikas, nesant labai 
didelio reikalo, šventomis dieno
mis nedirbo. Kas tik galėjo, sek
madieniais ir šventadieniais vyk
davo i bažnyčią. Likę namuose 
pamaldų metu melsdavosi. Vie
nuoliktą - dvyliktą valandą vieš
pataudavo šventa tyla. Niekas tuo 
metu nevaikščiojo, nekalbėjo, ne
dainavo, nei i svečius ėjo. Ir šian
dien dar sakoma: “Ramu, kaip 
per sumą”.

Mūsų tėvai, seneliai žinojo, kad 
sekmadienis yra skirtas Dievo 
garbei ir žmonių poilsiui, susikau
pimui. Jie ir praleisdavo tą dieną 
tinkamai, kaip dera krikščionims.

Sekmadienis - Dominica - Vieš
paties diena. Kiekvienas sekma
dienis — mažosios Velykos, Kris
taus prisikėlimo iš mirties minėj i- 
jimas. “šešias dienas dirbsite 
darbą”, sako Dievas šv. Rašte, 
“septintoji diena... bus vadina
ma šventa; joje nedirbsite jokio 
darbo” (Kun. 23, 3).

Deja, mūsų laikais sekmadie
niai ir šventadieniai nustojo pir
mykštės prasmės. Daugeliui jie 
nebėra maldos, poilsio ir susikau
pimo dienos. Šventadieniais dir
bama be didelio reikalo. Ką jau 
bekalbėti apie lengvesnius dar
bus, kaip automobilių valymas, 
namų dažymas, daržų ir sodelių 
tvarkymas, atliekami ir sunkūs 
darbai, kaip vasarvietėse vasar
namių statymas, medžių ‘kirtimas, 
Įvairūs žemės darbai ir 1.1. Pyška 
poška kirviai, ūžia pjūklai, griūva 
medžiai, žviegia telanama geležis. 
Taip uoliai “darbuojasi” lietuvis 
katalikas, begaudydamas patogu
mus ir doleri, paversdamas sek
madieni darbo diena. Taip jis pa
vagia iš Viešpaties septintąją die
ną - sekmadieni, apleisdamas pa
maldas, negaudamas reikalingo 
poilsio, nepaskaitydamas rimtes
nės knygos. Dievui gi labai leng
va jį baudžiant atimti iš jo ne tik 
septintąją, bet ir visas kitas savai
tės dienas. Ar maža mūsų brolių, 
besiplėšydami ne tik šiokiomis 
dienomis, bet ir sekmadieniais, 
nukeliavo i kapus?

Nemaža verslininkų laiko atda
ras krautuves ir sekmadieniais. 
Tai ypač krenta i akis Jungtinėse

Australija ir Kanada jieško ateiviu
Imigracijos kraštai, kaip 

Australija ir Kanada, tebejieško 
ateivių, ypač iš Europos. Pasta
raisiais metais visur vyrauja no
ras pasirinkti tokius ateivius, ku
rie nėra paprasti dienos darbinin
kai, bet pasiruošę kurios nors 
srities specialistai. Tokių dau-t 
giausia yra Vakarų Europoj. 
Užtat imigracijos ministerial 
ten ir vyksta. Neseniai lankėsi 
Kanados ir Australijos ministe
rial — J. R. Nicholson ir H. Op
perman. Pastarasis Bonnoje par 
sirašė atitinkamą sutartį su Vo
kietijos vyriausybe. Vokiečių 
spauda pabrėžia, kad šiuo metu 
Vokietija nėra emigracijos 
kraštas, nes jai pačiai trūksta 
darbininkų. Praėjusį birželio 
mėn. V. Vokietijos centrinė dar
bo įstaiga buvo įregistravusi 
700.600 vakuojančių darboviečių 
ir jieškančių darbininkų. Bedar
bių tada buvo užregistruota tik
tai 95.000. Be to, šiuo metu V. 
Vokietijoj dirba 1.2 milijono 
užsienio darbininku.
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Amerikos Valstybėse. Taip daro 
žydai (jiems sekmadienis ne šven
tė), juos seka kiti, o nuo jų neat
silieka ir lietuviai. Kad tik dau
giau pelno, kad tik daugiau turto, 
nesvarbu net dieviškoji galia, ne
svarbu sveikata. Štai Petras va
žiuoja brangiausiu automobiliu, 
Jurgis perka antrą apartmentinį 
namą, tai kaip gi apsileis Anta
nas ir kiti.

Ypač vasaros metu sumažėja 
bažnyčiose tikinčiųjų skaičius. Sa
vaitgaliais išvažiuojama į gamtą, 
kur nors toliau nuo miesto triukš
mo. Tai nebūtų bloga. Poilsis, at
sikvėpimas, gamtoj pabuvimas 
žmogų atgaivina. Tik vargas, kad 
daugelis poilsiaudami apleidžia 
sekmadienio pareigą išklausyti 
šv. Mišias. O juk beveik prie kiek
vienos vasarvietės yra koplyčios 
ir bažnyčios. Gal kartais reikia 
pavažiuoti vieną kitą mylią. Su 
gera valia galima ir pailsėti ir kri
kščionišką pareigą atlikti.

Kaitą šią vasarą teko važiuoti 
sekmadienio vakare per Hamilto
ną i namus. Gal per 15 mylių be 
jokios pertraukos automobilis 
prie automobilio nenutrūkstama 
eile grižo po savaitgalio i miestą. 
Jų tarpe, atrodo, buvo ir geras 
nuošimtis katalikų. Pagalvojau: 
kiek iš jų dalyvavo pamaldose, at
liko sekmadienio pareigą.

Niekas nesiūlo praleisti sekma
dienį grynai puritonišku būdu: be 
bažnyčios lankymo ir Biblijos 
skaitymo nieko kito nedaryti. 
Daugelis nuėjo į kitą kraštutinu
mą, paversdami sekmadienį žve
jojimo, keliavimo, automobilių ar 
namų remonto dienomis. Kuo be- 
siskiria tokių žmonių sekmadienis 
nuo kitų darbo dienų? Nebent 
tuo, kad tokioj dienoj nereikia 
eiti į darbovietę, kad galima il
giau pamiegoti, ‘Egero laiko” be- 
jieškant praleisti.

Kokį pavyzdį duoda katalikas 
savo kaimynams nuo pat sekma
dienio ryto dirbdamas įvairius 
darbus? Kokį krikščionišką auklė
jimą teikia tokie tėvai savo vai
kams? Sekmadienio šventimas 
yra Dievo įsakymas. Kaip galima 
laukti, kad vaikai klausytų tėvų, 
jei jie patys neklauso Dievo įsa
kymo?

Po II D. karo milijonai vokie
čių darbininkų emigravo į Aust
raliją, Kanadą, P. Afriką ir JAV. 
Daugiausia jų išvyko į JAV, bū
tent, 400.000; Kanadon — 250. 
000, Australijon — 100.000; Bra
zilijon ir P. Afrikon—po 25.000. 
Be to, iš V. Vokietijos nuo 1946 
m. emigravo 800.000 užsieniečių, 
daugiausia vadinamų “išvietintų 
asmenų”.

Praėjusiais metais, iš V. Vo
kietijos emigravo: 3.500 vokiečių 
Australijon ir 6000 Kanadon. 
Dabar beveik visuose didesniuose 
Š. Amerikos ir Australijos mies
tuose yra įsisteigusios vokiečių 
kolonijos. Po 10—15 metų kai
kurie vokiečiai grįžta atgal Vo
kietijon, tačiau nevienas nusivi
lia, nebepritampa prie naujų są
lygų ir prašo vizų vėl į paliktus 
kraštus. • Vien Australijos pa
siuntinybė Bonnoje kasmet gau
na apie 400 tokių prašymų. Tai 
žmonės, kurie antrą kartą gyve
nime emigruoja ir tai jau pasku
tini.

Ar suskils nerami Belgija?
K. J. DANAUSKASBelgijos karalystė ne per di

džiausia — tik 30.000 kv. km. 
Kanada, berods, turi 9.964.000 
kv. kilmetrų, Atrodo, kad ši pas
kutinioji yra apie 332 kartus di
desnė už Belgiją. Bet gyventojų 
skaičiaus koeficientas kitoks: 
Belgija turi maždaug 10 milijonų 
gyventojų; Kanada — tik 19 mili
jonų. Kaip matote, mes čia gyve
name susispaudę: apie 330 gyven
tojų kvadratiniame kilometre. Be
veik rekordas!

Administratyviniu žvilgsniu 
Belgija padalinta į 9 provincijas, 
2.500 valsčių. Yra didelių valsčių
— iki 125.000 gyventojų; yra ir 
mažesnių, kurie teturi 12 gyven
tojų. Miesto vardą duoda ne gy
ventojų skaičius (yra Durbuy 
miestas, kuris teturi tik 400 gy
ventojų), bet Viduramžiais ir vė
liau, iki Prancūzų revoliucijos, 
suteiktos miesto teisės.

Belgų dauguma yra katalikai
— apie* 98%; kiek praktikuojan
čių — kitas reikalas. Yra Izraeli
tų,* įvairių protestantų sektų (pas
kutiniu laiku net Amerikos mor
monai viename Briuselio prie
miestyje atidarė savo bažnyčią), 
truputis ortodoksų ir kitokių.

Belgija turi gražių gotinio sti
liaus pastatų: Louvain’o miesto 
rotušė, šv. Petro bažnyčia; Briu
selio miesto rotušė, šv. Mykolo 
katedra Briuselyje, Le Petit Sab- 
lon ir t. t. Barokas ir jėzuitų sti
lius paliko gražių paminklų. Bel
gijos žemėje gimė ir piešė Ruben
sas, Van der Weyden, Jan Van 
Eyck, Hans Memling, Pierre Bru
egel, Quinten Matsys, Van Dyck 
ir daugelis kitų.

Mokyklų organizacija gan 
komplikuota: yra valdiškų mokyk
lų, provincijų, valsčių ir privati
nės (katalikiškų ir kitokių). Belgi
ja turi 4 universitetus: 2 valdiš
kus (Gente ir Liėge) ir 2 laisvus 
(Louvain’e katalikiškos dvasios ir 
Briuselyje racionalistinės srovės); 
karo mokyklą, karo akademiją 
Briuselyje (kurią yra baigę kele
tas lietuvių, pvz. pulk. Lansko- 
ronskis), ir daug daug kitokių spe
cialių augštųjų mokyklų.

AMERIKIEČIŲ ŽVALGYBOS KATASTROFA Paruošė VYT. KASTYTIS

KUBOS INVAZIJOS PASLAPTYS
* 1 

Parašiutai leidžiasi į pelkes
Popiečio valandomis dangaus 

žydrynėje švystelėjo du sidabri
nės spalvos F-86 “Sabre” naikin
tuvai. Nei ant liemens, nei ant 
sparnų nebuvo jokių ženklų, bet 
kiekvienam brigados vyrui buvo 
aišku, kad tai yra radijo bango
mis pažadėtoji parama iš oro. 
Lėktuvai apsuko ratą virš briga
dos pozicijų, tradicinio pasisvei
kinimo ženklan mostelėdami 
sparnais, ir pasuko fronto linijos 
kryptimi. Iš už horizonto ribos į 
padangę šoktelėjo du ugnies lie
žuviai, pasigirdo duslus dvigubo 
sprogimo garsas. Amerikiečiai 
dar ir šiandien neprisipažįsta, kad 
F-86 yra atakavę Castro dalinių 
pozicijas, nors pats Castro šį fak
tą patvirtino savo kalboje, ne
slėpdamas patirtų didelių nuosto
lių. Paskutiniuoju metu paskelb
tuose prez. Kennedžio artimiau
sių bendradarbių atsiminimuose 
nėra nė žodžio apie šiuos du F-86 
“Sabre” naikintuvus virš Kiaulių 
įlankos. Mįslė lieka neišspręsta, 
juo labiau, kad šio tipo lėktuvų 
amerikiečių lėktuvnešiai neturė
jo, ir jie galėjo atskristi tik iš 
sausumos aerodromų, priklausan
čių karo aviacijai.

Tą patį popietį brigados pozici
jas pasiekė du dvimotoriai trans
portiniai lėktuvai C-54. Pirmasis 
savo krovinį mėgino nuleisti pa
rašiutais virš Plaja Giron aero
dromo, bet nepalankus vėjas di
džiąją krovinių dalį nupūtė į Za- 
patos pelkes, o antrojo lėktuvo 
atgabenti ginklai nusileido Kiau
lių įlankon. Brigados vyrams pa
vyko sužvejoti tik mažą atgaben
tųjų šaudmenų dalelę, kuri ta
čiau atgaivino aptilusius brigados 
minosvaidžius.

Laimingo sutapimo dėka Cast
ro kariai ir milicininkai, patyrę 
didelių nuostolių vakarykštėse 
kautynėse, visą antradienį pasky
rė žvalgybinio pobūdžio operaci
joms. Didžiausias spaudimas bu
vo jaučiamas šiaurės rytuose, 
ties San Bias, kur brigados para
šiutininkai buvo atkirte iš krašto 
gilumos ateinantį kelią. Castro 
milicininkams du parašiutininkus 
pavvko paimti į nelaisvę. Apklau
sinėjimo metu vienas jų pareiš
kė. kad šią vietovę gina tūkstan
tis parašiutininku, o kitas, būda
mas bailesnės prigimties, pasakė 
teisybę — San Bias gynybos 
punkte yra tik dvidešimt parašiu
tininku. Castro milicijos kapito
nas nepatikėjo:

— Nejieškok durnių. Si kartą 
tu mūsų i pinkles neįviliosi. Tu 
ir tavo dvidešimt vyrų!..

Užuot pradėjęs puolimą, kuris

Kalbų karas
Spaudos irgi netrūksta: apie 40 Kadaise buvo religijos karų, c 

kasdieninių laikraščių, neskaitant ■ dabar — kalbų karas. Belgijoje 
įvairiausiu savaitiniu K ai n mato- maždaug tokia kalbinė padėtis Pc 

nepriklausomybės paskelbime 
1831 m. kilo reakcija prieš olan 
dus ir jų kalbą; flamandų kalba 
buvo “pažeminta”. Visose institu 
ei jose vyravo prancūzų kalba. Pa 
vyzdžiui kariuomenėje, berods 
iki 1912 m. buvo komanduojama 
prancūziškai. Aišku, akcija iššau 
kia reakciją. 19 š. ir vėliau kalbi
niai ginčai statė Belgijos vie
ningumą pavojum flomandai no
rėjo prisijungti prie Olandijos, o 
valonai prie Prancūzijos. Tuo me
tu flamandų kalba buvo daugiau 
tarminA RačvtAiaę ir filnlAcracL4L1 llLlllv. ivdojLUJao 11 lllUlUgdO U. | 

Fr. Willems, flamandu judėjimo 
tėvas, pirmasis darė žygių Fland
rijos kalbos rehabilitacijai. E. 
1870 m. flamandų kalbos reikalas 
atsidūrė parlamente. Buvo išleisti 
įvairūs įstatymai flamandų kalbos 
reikalu. Pvz. 1898 metų įstatymas 
reikalauja, kad visi dekretai, įsa
kymai, įstatymai būtų skelbiami 
abiem kalbom. 1932 metų įstaty
mas reikalauja, kad flamandų 
krašte visi administraciniai rei
kalai būtų tvarkomi tik flamandų 
kalba, o Valonijoje — prancūzų, 
išskyrus Briuselį ir jo 20 valsčių, 
kur duotos pilnos teisės abiem 
kalbom. To viso pasekmės: fla
mandų krašte visose mokyklose, 
valdiškose ar privačiose, viskas 
turi būti dėstoma flamandų kal
ba, Valonijoje — prancūzų. Briu
selyje ir jo apylinkėse yra dviejų 
rūšių mokyklos: prancūziškos ir 
flamandiškos. Jei tėvai namuose 
kalba flamandiškai, neturi teisės 
leisti vaikų į prancūzišką mokyk
lą. Mokslo metų pradžioje mokyk
lose lankosi taip vadinami “kalbų 
inspektoriai” ir iš mažų vaikų 
stengiasi sužinoti kokia kalba var
tojama namuose. Būna anekdotų: 
inspektorius klausia 7 metų vai
kutį: ar tu kalbi flamandiškai. 
Vaikas atsako: taip. Su kuo? Su 
flamandų kalbos mokytoju. Briu
selyje prancūzų kalbos mokykloje 
yra pamokų flamandų kalbai pra- 

(Nukelta į 7 psl.)

įvairiausių savaitinių. Kaip mato
te, belgai gerai informuoti. Gal
būt už tai tokie neramūs: streikai, 
protestai, reikalavimai, nepasiten- 

belgai yra didžiausi pasaulyje 
“Bouspeteurs” — protestuotojai. 
Mano nuomone, geras ženklas: 
nepasitenkinimas skatina pažan- 

rėjo spręsti visokių problemų: 
mokyklų, karaliaus, mokesčių, gy
dytoju. .. Bet viskas baigėsi ge
rai. *

Federacijos klausimas
Šių metų problema: federacinė 

sistema — kaip JAV, kaip Švei
carijoje. Kitaip sakant, valstybė 
palieka viena, bet jos dalys turi 
didelę autonomiją. Kodėl Belgi
joj einama prie federalizmo? Et
ninės srovės ir įvairios kalbos. 
Belgijoje yra trys oficialios kal
bos: prancūzų, flamandų ir vokie
čių. Keturios provincijos yra gry
nai flamandiškos: Antverpenas, 
Limburgas, Rytų Flandrija, Vaka
rų Flandrija.

Keturios provincijos yra gry
nai prancūziškos: Lieėge, Namur, 
Luxembourg (nemaišyti su Liuk
semburgo Didžiąja Kunigaikštys
te, kuri yra nepriklausoma, suve
rene) ir Hainaut. Devintoji, Bra- 
bant’o provincija, maždaug per 
pusę: vienoje dalyje kalbama 
prancūziškai, kitoje — flaman
diškai. O Briuselis, Belgijos sosti
nė? Jis yra Brabanto provincijoje, 
flamandiškoje dalyje. Nežiūrint 
to, didelė dauguma kalba pran
cūziškai, ne tik Briuselyje, bet ir 
apie 20 valsčių aplink Briuselį.

Rytų Balgijoje, ties Vokietijos 
siena, Liežo provincijoje, Eupeno, 
Malmedy, ir Saint - Vith kantonų 
ir Liuksemburgo provincijoje* 
Arlono kantone kalbama vokiš
kai. Taigi tos kalbos ir sudaro 
valsčiuose įvairių problemų. Dėl
to ir kalbama apie federacinę 
santvarką.

tikriausiai būtų pralaužęs para
šiutininkų pozicijas ir atidaręs 
kelią į Plaja Giron, jis įsakė at
gabenti sunkiuosius minosvai
džius ir patrankas. Prasidėjo il
gas ir nereikalingas sviedinių 
eikvojimas.

Vienintelį didesnį pavojų bri
gadai sudarė nuolatiniai Castro 
lėktuvų antskrydžiai, jų kulko
svaidžių kulipkos, kapojančios 
Kiaulių įlankos pakrantės smėlį, 
retkarčiais sprogstanti raketa.

Laivai šaukiasi paramos
Artėjanti antradienio sutema 

brigados transportlaivius ir ap
sauginius laivus užtiko 50 mylių 
atstume nuo Kiaulių įlankos. 
Castro lėktuvų išgąsdinta didžio
ji įgulų dalis vis dar nenorėjo 
nieko nė girdėti apie grįžimą, 
nors brigadai buvo reikalingas 
skubus šaudmenų papildymas. 
Laivams vadovavę amerikiečiai 
nutarė ginklus ir amuniciją iš 
anksto perkrauti į mažesnius iš- 
sikėlimo laivelius, galinčius pri
plaukti prie kranto, kad tuo bū
du būtų paspartintas brigados ap
rūpinimo darbas ir tuo pačiu su
mažinta Castro lėktuvų grėsmė. 
Perkrovimo darbą atliko daugiau
sia patys amerikiečiai ir drąses
nieji įgulų nariai, kurie suprato 
padėties rimtumą Kiaulių įlankos 
krante. Perkrovimas vyko labai 
pamažu. Vyriausiam amerikiečių 
karininkui buvo aišku, kad įlanką 
tebus galima pasiekti tik anksty
vą trečiadienio rytą, kada lai
vams būtina apsauga iš oro. Be 
to, jis buvo priverstas skaitytis 
su nepalankiomis ir net maištin
gomis laivų įgulų nuotaikomis.

Į bazę Nikaragvoje teko pa
siųsti šifruotą radiogramą: “Mė
lynajame prietiltyje dėl Castro 
lėktuvų veiklos neįmanoma pasi
rodyti dienos šviesoje. Naikintu
vų apsauga būtina.” Vidurnaktį 
laivai pajudėjo Kiaulių įlankos 
kryptimi. Į Nikaragvą buvo pa
siųsta antroji radiograma: “Pake
liui į mėlynąjį prietiltį. Jeigu ne
bus suteikta sprausminių naikin
tuvų apsauga aušros metu, prara
sime visus laivus. Reikalaujame 
skubaus ir teigiamo atsakymo.” 

Š’os radiogramos iš Nikaragvos 
buvo persiųstos į JAV ir pasiekė 
Baltuosius Rūmus, nes tik prezi
dentas galėjo duoti įsakymą pa
naudoti amerikiečių karo laivyno 
sprausminius naikintuvusr

įsakymas lėktuvnešiui 
“Essex”

Antradienio rytą prez. Kenne
dy jau žinojo, kad invazijos bri
gadai gresia pražūtis, jeigu ne
bus panaudota amerikiečių kari

nė parama, kuri nebuvo pramaty
ta invazijos planuose. Tačiau ryt
mečio valandomis jam buvo pri
statytas aštrus Chruščiovo laiš
kas, kaltinantis JAV dėl Kubos 
bombardavimų, brigados išsikėli- 
mo ir grasinantis, kad- Sov. Są
junga yra pasiruošusi padėti Cas
tro. Didžiąją dienos dalį prez. 
Kennedy praleido redaguodamas 
atsakymą Chruščiovui, sekdamas 
kitų valstybių reakciją ir klau
sydamas kaskart liūdnesnių pra
nešimų apie invazijos nesėkmę. 
Jo nuotaiką geriausiai apibūdina 
tik dabar Sorenseno paskelbti žo
džiai, kuriuos Kennedy mėgo kar
toti po visiškos katastrofos Kiau
lių įlankoje: “Visą savo gyvenimą 
žinojau, kad niekada negalima 
pilnai pasitikėti specialistų pata
rimais. Kur buvo mano protas, 
kai jiems daviau sutikimą? ... 
Specialistai jam buvo garantavę, 
jog Castro bus nuverstas be JAV 
karinės paramos. Tai atliksianti 
išsikėlusioji brigada ir pačių ku
biečių sukilimas.

Antradienio vakarą sovietų am
basadoriui M. A. Menšikovui bu
vo įteiktas Kennedžio atsakymas 
į Chruščiovo laišką. JAV prezi
dentas įspėjo Nikitą, kad į kiek
vieną svetimos valstybės mėgini
mą padėti Fideliui bus atsakyta 
amerikiečių karinių pajėgų išsi- 
kėlimu Kuboje, kai tuo tarpu 
šiuo metu vykstanti invazija tėra 
tik pačių kubiečių bandymas, ir 
jame kariniai amerikiečių viene
tai nedalyvauja.

Vidurnaktį prez. Kennedy, grį
žęs iš vyriausybės, senato ir kon
greso nariams surengto pobūvio, 
dar kartą sušaukė savo patarėjų 
posėdį. Apie amerikiečių aktyvią 
karinę paramą negalėjo būti nė 
kalbos dėl tarptautinių komplika
cijų, tačiau Kennedy suprato, 
kad brigadą galėjo išgelbėti tik 
apsauga iš oro. Brigados ir jos 
tiekimo laivų reikalavimas neliko 
neišgirstas — Karibų jūroj esan
čiam lėktuvnešiui “Essex” buvo 
duotas įsakymas trečiadienio ry
tą pasiųsti virš Kiaulių įlankos še
šis nepaženklintus sprausminius 
naikintuvus. Iš Nikaragvos turė
jo dar kartą atskristi brigados 
B-26 bombonešiai ir naikintuvų 
apsaugoje nušluoti Castro dalinių 
pozicijas. Naikintuvų apsauga ga
lės pasinaudoti ir brigados tieki
mo laivai, paryčiui atvykstantie- 
ji Kiaulių įlankon. J Nikaragvą 
radijo bangomis nuskriejo ne
kantriai lauktas pranešimas: 
“Tarp 6.30 ir 7.30 trečiadienio 
rytą dangus virš Kiaulių įlankos 
bus negrėsmingas.”

(Bus daugiau)

Viena moderniųjų bažnyčių Belgijoje Coxyde Bains prie Prancū
zijos sienos. Neseniai šioje bažnyčioje įvyko riaušės, kai kunigas, 
pasakęs pamokslą flamandiškai, prabilo prancūziškai, grupė fla

p mandų ėmė giedoti. Kai atėjo policija, kilo susirėmimas. Keletas 
ro išsišokėlių buvo suimta. Sužeisti keli policininkai. Coxyde vietovė 

yra pajūryje, ir vasarą čia pravažiuoja daug prancūziškai kalbančių 
vasarotojų. Paisydamas jų pageidavimų, vyskupas leido sakyti pa
mokslą dviem kalbom. To nenori pripažinti flamandų nacionalis
tai. Jie bijosi, kad Belgijos pajūris netaptų prancūzišku.

Kanados Lietuvių atstovu suvažiavimas
Krašto valdyba, remdamasi 

statuto 30 straipsniu, š.m. spalio 
9-11 d. šaukia Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Vl-sios krašto ta
rybos I-ją sesiją Toronto apylin
kėje. Kadangi krašto tarybos se
sija šaukiama tuo pačiu metu, 
kaip ir Toronto apylinkėje vyks
tantis Kanados Jaunimo Kongre
sas, tai, norint duoti progos kraš
to tarybos nariams dalyvauti 
svarbesniuose kongreso progra
mos punktuose, posėdžių pradžia 
daroma spalio 10. d., 9 vai. ryto. 
Posėdžių vieta: Šv. Jono parapi
jos salė, 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont.

Sesijai numatyta sekanti darbų 
tvarka: ’

1. Atidarymas.
2. Invokacija.
3. Sesijos prezidiumo sudary

mas.
4. Komisijų sudarymas — man

datų ir rezoliucijų.
5. Sveikinimai.-
6. Pereitos sesijos protokolo 

tvirtinimas.
' 7. Pranešimai:

a.krašto valdybos pirminin
ko, b. krašto valdybos iždi
ninko, c. Kultūros Fondo 
pirmininko, d. Šalpos Fon
do pirmininko, e. politinio 
komiteto pirmininko, f. Ka
nados Lietuvių Fondo, g.' 
Baltų Federacijos ir Pa
vergtų Europos Tautų Ko
miteto, h. Tautos Fondo at
stovybės Kanadoje, i. gar
bės teismo, j. krašto kont
rolės komisijos, k. apylin
kių.

8. Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto-valdomųjų or
ganų rinkimai:

a. krašto valdybos, b. krašto 
kontrolės komisijos, c. gar
bės teismo.

9. Diskusijos dėl pranešimų.
10. Sąmatos 1966 m. priėmimas.
11. Sekančios Lietuvių Dienos

Kiek imigravo lietuvių?
Kanados imigracijos ir piliety

bės ministerija paskelbė statisti
kos duomenis, kuriuose įtraukti 
ir lietuviai. Pagal tą leidinį “Im
migration statistics 1964”, lietu
vių Kanadon imigravo 1946-64 
m. laikotarpyje 12.946. Leidiny
je pateikiami ir. smulkesni duo
menys. 1946-55 m. laikotarpyje 
Kanadon atvyko 11.824; iš užjū
rio — 11.610, iš JAV — 214. 
1956-61 m. laikotarpyje atvyko 
904; iš užjūrio — 751, iš JAV — 
153 lietuviai. 1962 m. atvyko 61; 
iš užjūrio — 34, iš JAV — 27. 
Sekančiais 1963 m. — 73; iš už
jūrio — 46, iš JAV — 27 lietu
viai. 1964 m. — 84; iš užjūrio — 
49, iš JAV — 35. Nuo 1946 iki 
1964 m. iš užjūrio Kanadon imi
gravo 12.490, iš JAV — 456 lie
tuviai. Taigi, pokarinių lietuvių 
imigrantų Kanadon atvyko, gali
ma sakyti, 13.000. Kiek jų išvyko 

SILVER BELL FURNITURE CO.|4-1

Baldų dirbtuvė ir parduotuvė
Sav. V. ir J. Baliūnai,

861 COLLEGE ST. TEL 536-4767

• Gaminame valgomo
jo kambario ir ' 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

• Darbas atliekamas 
sąžiningai

ir Jaunimo Kongreso reika
lai.

12. Sumanymai ir pastabos:
a. pasiūlymai padaryti pakei
timų KLB statute.

13. Rezoliucijų priėmimas.
14. Sesijos uždarymas.
Krašto valdyba, kreipdama 

ypatingą dėmesį jaunosios kartos 
reikalams, nutarė šią pirmą šeš
tosios tarybos sesiją šaukti To
ronte, kad tiek jaunimo, tiek ta
rybos nariai turėtų progos pažin
ti ir išsiaiškinti su laiko dvasia 
iškilusias problemas. Tai ypač 
bus naudinga krašto tarybos na
riams, nes tik glaudus ryšys su 
priaugančią karta garantuoja 
Bendruomenės gyvastį ir veiks
mingumą.

Krašto tarybos nariai, kurie 
norėtų, kad jiems būtų parūpin
ta nakvynė, turi iki šjti. spalio 
1 d. pranešti Toronto apylinkės 
•valdybos pirmininkui Aug. Kuo
lui, 30 Riverside Cres., Toronto 
3, Ont., tel. RO 9-6884. Kadangi 
tikimasi daug svečių jaunimo 
kongrese, todėl labai svarbu, kad 
tarybos nariai, norintieji, kad 
jiems būtų parūpintos nakvynės, 
neatidėliodami apie tai praneštų 
A. Kuolui. •

Krašto valdyba artimoje ateity
je išsiuntinės penktosios tarybos 
trečiosios sesijos protokolą ir ki
tą reikiamą informaciją.

Tegu nelieka nei vieno tarybos 
nario, kuris nedalyvautų sesijo
je ir tuo pačiu jaunimo kongre
se. Primename apylinkių valdy
boms, kad jos pasinaudotų savo 
teise ir būtų atstovaujamos tary
bos sesijoje: tai ypač svarbu ma
žesnėms apylinkėms, kurios rink
tų atstovų neturi.

Laimingos kelionės ir iki pasi
matymo Toronte — jaunimo kon
grese ir tarybos sesijoje.

Dr. P. P. Lukoševičius, 
pirmininkas

Iz. Mališka, 
sekretorius

į kitus kraštus, ypač JAV, statis
tika nenurodo.

Bendras lietuvių skaičius Ka
nadoje, pagal 1961 m. visuotinio 
surašymo duomenis, yra 27.629. 
Ankstyvesniame gyventojų sura
šyme, kuris įvyko 1951 m., lietu
viu Kanadoje buvo užregistruota 
16*224.

Ko labiausiai trūksta Kana
dai? Ministeris pirm. L. Pear
son atsakė, kad labiausiai trūks
ta tautinio jausmo. Perdidelis 
provincializmas užkerta kelią 
betkokiai pažangai. Kiekviena 
provincija rūpinasi tik savo rei
kalais, lyg ji viena teegzistuotų 
ir nebūtų įsijungusi į federaci
ją. Tas pareiškimas buvo pada
rytas Br. Kolumbijoje, kurios 
premjeras Bennett mažai dėme
sio kreipia Kanadai, kaip atski
rai valstybei, ir rūpinasi tik sa
va provincija. Panašiai yra ir 
kitose provincijose.
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Ir aš sugavau didelę žuvį!

Galvosūkis

ŽIBURĖLIAI
mūsų-mažiesiems

Suskaičiavęs Įrašyk atsaky
mus — žodžius skersai: 1) 5 + 5;

2) 2x4; 3) 6 — 1; 4) 6x2;
5) 3x3; 6) 2 + 1; 7) 6 — 5.
Išsprendęs uždavinius per

skaityk išilgai 8 eilutę ir sužino
si kas mokosi skaičiuoti.

•sXupfoui -sjy

— Tėve, — sako motina, — 
Roberto mokytojas sako, kad jis 
turėtų nusipirkti enciklopediją.

— Enciklopediją! Dar ko ne
sumanys! — murmėjo tėvas. — 
Tegu jis ne enciklopediją perka, 
o taip pat eina i mokyklą, kaip 
aš ėjau.

Juozukas viską moka?
Juozukas jau lanko I skyrių. 

Vaikšto išdidus, pasipūtęs kaip 
gaidys ir giriasi visiems drau
gams ir kaimynams:

— Aš mokausi geriausiai iš 
visu mokiniu, aš viską moku.

Sesutė Vida, kuri lanko gim
naziją, sako:

— Ateik, Juozuk, aš noriu 
tave paegzaminuoti ar iš tikrų
jų tu viską moki?

— Žinoma, kad viską! Jei ne
tiki, atnešiu savo sąsiuvinius, 
pati savom akim Įsitikinsi.

— Atsisėsk šalia manęs ir be 
sąsiuvinių pagalbos pasakyk, ar 
tu moki išdykauti?

Sumišęs Juozukas nebežino 
ką atsakyti.

— Mus mokykloje to nemoko, 
bet aš mėgstu kartais Onutę už 
kasų patampyti. Aš juokiuosi 
balsiai, kai ji už tai supyksta 
ant manęs.

— Juozuk, o ar tu moki su
dėstyti tvarkingai knygutes i 
lentynėlę?

Juozukas žvelgdamas i savo 
knygas tyli.

— Žiūrėk, kaip viena su iš
plėštu lapu nusiminusi guli po 
kėde, o kita taukuota, praskleis-

Liuveno miestas Belgijoj. Jame veikia dvikalbis katalikų universi
tetas, išgarsėjęs visame pasaulyje. Nuotraukoje (dešinėje) matyti 
gotinė bažnyčia, kiek toliau į kairę miesto rotušė

Meškerėlė, du sliekiukiai — 
Eina meškeriot berniukai. 
Eina lauko takeliu, 
Tarp banguojančių javų.
Žino jau žvejai iš seno, 
Kad lydys upėje gyvena, 
Tarp žolių ir akmenų,
Kur ir šalta ir tamsu.'
Gaudo jis kitas žuvytes, 
Jei tik gali jas pavyti.
Gaudo ešerius, žiobrius, 
Kilbukėlius mažučius.
Sako, tas lydys jau senas, 
Šimtą metų gal gyvenęs. 
Šiandien jį vaikai pagaus, 
Kepto lydžio paragaus.

V. Smaižienė

Daržovių puota
Žiūri Vida pro langelį — 
Kas darže ten triukšmą kelia, 
Kas ten žaidžia, kas juokauja? 
O!... Daržovės ten puotauja.
Du kopūstai dūdą pučia, 
O agurkas už rankučių
Veda morką šokt suktinį, 
Puikų šokį pirmutinį.
Taip grakščiai žali žirniukai 
Su pupelėm apsisuko,
O nuo jų neatsiliko 
Ir petruška ir ridikas.

A

O česnakas kviečia kūmą — 
Eikš ir tu pašokt, svogūnai.
Kai šis kojom sutrepsėjo, 
Ašarot visi pradėjo.
Juokias Vida pro langelį — 
Tuoj atnešiu aš krepšelį.
Puikiai, puikiai šokti mokat, 
Aš žinau jūs jau prinokot.

Čirškia žvirblis net supykęs — 
Kas gi per laikai?
Iš stovyklos į mokyklą 
Skubina vaikai.
Ar nemiela žaist su vėju 
Tarp melsvų bangų?
Čia daina visur skambėjo, 
Pušyne — smagu.
Siekti mokslo pasiryžom,
Tu, žvirbliuk, palauk,
Kitą vasarą sugrįšim 
Vėl čia stovyklaut.

A. Abr.

tais lapais, guli ant lango rėmo, 
lyg norėdama iššokti pro langą 
i platų pasaulį.

— Aš užmiršau, — prikandęs 
lūpą teisinasi Juozukas. — Aš 
padėsiu jas i vietą.

— Juozuk, ar tu moki savo 
batukus nusivalyti? Ar moki 
panages išvalyti?

To tai jau užteko Juozukui. 
Nebesipūtė kaip gaidys, tik nu
leidęs akis išraudo^bežiūrėda- 
mas i savo panages ir batus.

— Juozuk, — tęsė toliau Vi
da, — jei kas iš kaimynų pa
stebės tave su tokiom panagėm, 
niekas netikės, kad tu lankai 
mokyklą, o visi galvos, kad tu 
grįžti po darbo iš anglių kasyk
los. Gerai, kad tu moki rašyti, 
skaityti, dainuoti ir paišyti, bet 
žinok, kad per šiuos mokslo 
metus turėsi išmokti ir daug 
kitų dalykų, kurių mokykloje 
nemoko. Atsisėskime prie sta
lo, aš tave pamokysiu, kaip ap
lenkti knygutes, kad joms būtų 
jauku lentynėlėj.

Kitą dieną Juozukas parodė 
draugams ir mokytojai paties 
aplenktą knygą ir džiaugėsi, kad 
sesutė Vida ji išmokė.

A. Abr.

Tol vaikai, kol
Mažus vaikus, sako, lengva 

tvarkyti, bet didelius reik pa
tempus sekti. Kai vaikai vieni be 
tėvų globos išeina į gatvę, mo
kyklą, šokius, restoranus, kavi
nes ir visur kitur, — tėvai juk 
ramiai nebegali ir neturi miegoti, 
ypač šiame krašte ir šių dienų at
mosferoje, kur idealizmas gru
mias su materializmu, kur doro
vė daug kur ignoruojama, dvasi
nis smukimas toleruojamas.

Rugsėjo mėn. tūkstančiai moks
leivių baigs atostogas ir eis į mo
kyklas. Į pavojingiausią aplinku
mą pateks vadinamieji “teen- 
ageriai” — paaugliai, kurių dalis 
dar bus gimnazijose, kita dalis 
eis Į universitetus ir kt. augštą- 
sias mokyklas. Ten jaunuolių lau
kia ne tik universiteto profeso
riai, knygos, bet ir panelės ar 

Kauno kunigų seminarija ir aplinkiniai pastatai. Sovietinių okupantų ši seminarija buvo išvaikyta ir jaunikaičiai, meilės, romansai, 
rūmai paimti valdžios reikalams. (Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuva” II tomo) į ________ .s

Sugrįžę iš Lietuvos pasakoja
Šią vasarą būrys lietuvių iš 

JAV ir Kanados lankėsi okupuo
toje Lietuvoje. Sugrįžę pasakoja 
savo Įspūdžius. Vieni pasakoja, 
kaip dera pasamdytiems, o kiti 
— gana blaiviai. Išsikalbėjus su 
keletu paaiškėjo, kad jie važiavo 
Lietuvon neturėdami jokio inte
reso dalyvauti okupacijos sukak
ties iškilmėse. Jiems rūpėjo pa
matyti savo artimuosius ir savo 
tėviškes. Kaikurie buvo gavę laiš
kų iš Lietuvos, kuriuose buvo 
prašoma atvažiuoti aplankyti savo 
sergančius gimines.

KOKIE ĮSPŪDŽIAI?
Grįžusieji pasakoja apie Lietu

vą su liūdesiu širdyje (išskyrus 
kaikuriuos paraudusius). Jie ma
tė Vilnių, Kauną, Druskininkus, 
Klaipėdą' ir vieną kitą kaimą. 
Bendras Įspūdis — slegiantis. 
Esą daug gamtos grožio, daug 
žmonių nuoširdumo, ypač kaime, 
bet daug ir skurdo; visur jaučia
ma izoliacija nuo laisvojo pasau
lio ir rusiškoji okupacija.

— Kaip sekėsi pati kelionė? — 
klausiu.

— Skridome lėktuvu iš Mont
realio iki Paryžiaus. Ten persėdo
me Į rusų lėktuvą, kuris nusilei
do Kopenhagoje, o iš ten skrido 
tiesiai Maskvon. Rusų lėktuve ne
bėra tų patogumų, viskas yra 
daug menkiau Įrengta, patarnavi
mas lėtas, jokios informacijos. 
Kai Maskvos aerodrome Įlipom 
Vilniaus lėktuvan, nuotaika pasi
keitė: pranešimus išgirdom lietu
vių ir rusų kalbomis. Beje, Mask
vos muitinėje iš mūsų grupės pa
tikrino tiktai vieno keleivio laga
miną. Šiaipjau kontrolė kartais 
būna labai griežta.

— Kaip jus priėmė Vilniuje?
— Aerodrome pasitiko mus 

pirmiausia oficialūs valdžios pa
reigūnai, o paskui — būriai gi
minių. Apgyvendino visus “Gin
taro” viešbutyje. Vadove buvo 
paskirta Argentinoje gyvenusi 
lietuvaitė, kuri aiškino mums 
apie turistines vietas.

— Kuriuos miestus leido aplan-

— Be Vilniaus, aplankėm dar 
Trakus, Druskininkus ir Kauną. 
Kaune leido pabūti tik nepilną 
dieną. Anksčiau buvo pranešta, 
kad Kaune bus galima pasilikti 
tris dienas; nakvynė buvo numa
tyta “Lietuvos” viešbutyje, o val
gis — “Tulpėje”. Bet jau Drus
kininkuose pasklido gandas, kad 
i Kauną nebeleidžia. Vėliau nu
vežė. bet tik keliom valandom. 
Kodėl taip Įvyko, niekas kaip rei
kiant nepaaiškino. Gal todėl, kad 
Kaunas Lietuvoj vadinamas “na
cionalistu miestu”? Kiti sakė, 
kad viešbutyje nebuvo laisvų 
kambarių...

LEIDO Į TĖVIŠKES
Čia minimos grupės dalyviai 

buvo laimingi tuo, kad visiems 
buvo leista, šalia oficialaus marš
ruto, pasirinkti vieną vietovę ir i 
ją nuvažiuoti automobiliu — tak
siu.,Buvo duoti palydovai, o tak
si reikėjo patiems pasisamdyti. 
Vienam kitam tautiečiui ekskur
santui teko griežti sekliai — paly
dovai; pvz. pravažiuojant kai
mą net prie gimtųjų namų nelei
do sustoti. Visdėlto šoferis stab
telėjo keletui minučių. Taksi šo
feris. palydovo Įsakytas, visą 
naktį neišjungė taksimetro K. 
mieste, kur buvo leista aplanky
ti gimines. Ta kelionė turistui 
kainavo apie $100. Kiti buvo lai
mingesni — gavo žmoniškesnius 
palydovus ir galėjo aplankyti tė
viškes. nors jų maišymasis varžė.

— Kaip dabar atrodo Lietuvos 
kaimas?

— Jame daug skurdo. Važiuo
jant pro kolchozus matyti daug 
senų, netaisytų lūšnų, samanomis 
apaugusių stogų. Kaikur Įvesta 

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
. Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

B. Naujalis, Ps.DJLM.NJH.

elektra, bet dar daug kur jos nė
ra — tebevartojamos žibalinės 
lempos. Žmonės maisto turi, la
bai vaišingi, nuoširdūs. Apsiren
gę daugiausia iš gautų siuntinių.

— Ar kaimuose nebegirdėti 
partizanų?

— Eina kalbos, kad šią vasarą 
apie Zarasus buvo miškuose su
imtas paskutinis Lietuvos parti
zanas. Šiaipjau partizanų pėdsa
kai provincijoj tebėra gyvi. Yra 
jiems pastatytų privačių, neviešų 
paminklų Įvairiose vietose. Vie
nas partizanas buvo komunistų
— stribų žiauriai nužudytas mo
tinos akivaizdoje. Kaikuriose 
Lietuvos srityse žuvo daug parti
zanų ir dar daugiau jų persekio
tojų, vadinamųjų “stribų”. Da
bar žmonės pasikalbėjimuose 
dėl partizaninių kovų kartais kal
tina ir “Amerikos Balsą”, kuris 
esą skatinęs kovoti. Šiuo metu jo
kio partizaninio judėjimo Lietu
voje nebėra.

AUŠROS VARTUOSE
Kaikas iš ekskursinės grupės 

dalyvių buvo nuėję i Aušros Var
tus Vilniuje ir i bažnyčią sekma
dienio rytą. Visi maldininkai su
žiuro: kas čia per paukščiai? Mat, 
skirtinga apranga ir laikysena iš
duoda užsieniečius. Maldininkų 
tarpe jaunų veidų beveik nebuvo. 
Pora asmenų stovėjo su foto apa
ratais, matyti, irgi turistai. Kuni
gas sakė pamokslą lietuviškai 
apie savitarpi skundimą. Matyt, 
ten aktualus reikalas. Giedojo 
lietuviškas giesmes mažas chore
lis. Lankytojai ten patyrė, kad 
Lietuvoje viešų pirmosios Komu
nijos iškilmių nebūna. Vaikus 
draudžiama mokyti religijos. Jie 
paruošiami privačiai.

ŽINIOS APIE UŽSIENĮ
Visi sutiktieji tautiečiai labai 

domėjosi gyvenimu užsieniuose. 
Apie lietuvių veiklą Amerikoje 
mažai težino. Vienintelis šaltinis
— ‘Amerikos Balsas”. (Iš jo suži
nojo apie Chruščiovo nuvertimą; 
vietinis radijas pranešė tik po 
trijų dienų). Apie Ameriką daug 
pripasakoja atvykstantieji “pa
žangieji”, bet jų informacijos 
“rausvos” ir dažnai neigiamos. 
Būdinga tai, kad dabar Lietuvoje 
žmonės lengvai atskiria “progre
syviuosius”. Yra buvę atsitikimų, 
kad žmonės net apspjaudė tuos 
“progresyviuosius”. Jie “dipu
kais” labiau domisi nei “progre
syviaisiais”. Kai vienas ekskur
santas pasisamdė taksi, šoferis 
pasižiūrėjo ir tarė: “Vežiojau vi
sokių paukštelių, bet tokio dar 
neturėjau. Ar nebūsi iš dipu
kų?... Žinau, jūs ten prasčiau 
gyvenat; pas mus viskas geriau 
(ironiškai šyptelėjo).”

Žmonės labai skaitė rašytojo 
J. Baltušio Įspūdžius apie Ameri
ką, nes ten buvo Įpint? daug fak
tų. kurių kitur nebūdavo. Pvz. 
buvo aprašytas amerikietis be
darbis, kuris nedirbdamas gauna 
i savaitę $35—$40. Tuo Lietuvos 
žmonės stebėjosi. Aštresnieji ko
munistai J. Baltušį pradėjo pul
ti, ir i galą savo aprašymų jis su
tirštino neigiamas spalvas. Buvo 
skelbiama, kad išeis atskira kny
ga. bet turbūt nepasirodys, nes 
perdaug atvira.

RUBLIAI IR DOLERIAI
Už doleri oficialios Įstaigos 

duoda tik 90 kapeikų, bet neofi
cialiai galima gauti ligi 4 rublių, 
ypač jei banknotai didesnės ver
tės pvz. $50. Dolerių prašo visi 
patarnautojai, neišskyrus nė tak
si vairuotojų. Už dolerius galima 
pirkti Vilniuje prekių tik vienoj 
krautuvėj. -Ten pvz. gruziniškas 
konjakas kainuoja $1.89. o rub
liais — 8. Toje krautuvėje gali
ma užsakyti net tokius reikmenis. 

kaip šaldytuvą už $120, skalbia
mąją mašiną — $80, automobilį 
— $1600 ir pan. Rubliais mokant 
tenka tu reikmenų laukti 2-3 me
tus.

— Kokios nuotaikos dabar Lie
tuvoj? — klausiu pokalbininkus.

— Žmonės laukia palengvėji
mo, kuris, daugelio manymu, tu
rėtų ateiti ryšium su sovietų-ki- 
niečių susikirtimu. Rp.

LIETUVIAI ARGENTINOJE III

Kaip gyvena 30.000 tautiečių?
Meniniai vienetai
Išvažinėjus daugumai “Dainos” 

ansamblio narių, choras ir kiti 
prie jo veikę vienetai išnyko ir jo 
vieton Įsisteigė kvartetas “Aitva
rai”, vadovaujamas Vytauto Ci- 
bavičiaus; skautai, vadovaujami 
inž. Babronio, Įsteigė tautinių šo
kių grupę, vad' V. Namiko ir vė
liau Z. Jauniaus. Vėliau buvo 
Įkurta ir Teatro grupė, kuri buvo 
pastačiusi keletą Veličkos “Šiena
pjūtės” spektaklių. Vienas iš jų 
buvo nuvežtas ir Urugvajaus lie
tuvių kolonijai parodyti. Taip pat 
buvo pastatytas “Dundulis ir 
Bumbulis” ir kiti. Jie visi pakar
toti Įvairiose lietuvių vietovėse 
Argentinoje. Teatro grupei vado
vavo ir režisavo Lidija Petravi- 
čienė. Skautų šokių ansamblis, 
dalyvavęs tarptautiniame šokių 
festivalyje, laimėjo antrąją vie
tą (iš dalyvavusių 32 šokių gru
pių) ir sidabro taurę.

Neblogai Įsikūrę
Dabartiniu metu Argentinoje 

gyvenantieji lietuviai yra neblo
giausiai Įsikūrę. Eilė lietuvių tu
ri geležies apdirbimo Įmones — 
gamina mašinas, automobiliams 
dalis, Įvairių rūšų sraigtus bei 
varžtelius, veržekles (muterkas). 
Nemaža dalis turi medžio apdirbi
mo Įmones: gamina kėdes, duris, 
langus, Įvairius baldus ir šepe
čius. Kiti provincijose turi meta
lo lydymo Įmones. Daugelis ver
čiasi audimo ir mezgimo Įmonė
mis ir visokiais kitais amatais. 
Nemažai dar rasime lietuvių, dir
bančių Įvairiuose fabrikuose. Per 
eilę metų jie yra Įsigiję patyri
mo ir šiandien daugelyje stambių 
bendrovių fabrikų lietuviai yra 
pakilę iki vadovaujamųjų vietų. 
Netrūksta mūsų tautiečių ir vie
šajame gyvenime: sutiksime juos 
bankuose, net prezidentūros tar
nautojų tarpe, teisme ir kitose 
pareigavietėse. Yra pagarsėjusių 
ir moterų moderniųjų drabužių 
salionais, kaip Bernardas ir Vla
dė Survilai, žinomi visoje Pietų 
Amerikoje, kurių madų parodos 
yra transliuojamos per televizi
jų stotis. Čia mažai beužtiksime 
lietuviams Įprasto ūkininkavimo.

Mažai beužtiksime lietuvių, ne
turinčių savų namų (žinoma, ne- 
visų vienodi). Yra gyvenančiu 
prašmatniose vilose, kaip didieji 
mūsų fabrikantai, bet yra ir to
kių, kurie tenkinasi vos dviejų 
kambarių nameliu. Televizijos ir 
Įvairios gyvenimui reikalingos 
mechaninės priemonės, kaip skal
bimo mašinos ir kt., nėra labai 
naujiena, bet jau automobiliai 
kiek retesni, tepraeinami tik lie
tuviams pramonininkams, kurių 
uždarbis nėra jau taip apribotas, 
kaip darbininko. Krašte yra gali
mybių prasimušti i geresni gyve
nimą, bet reikia būti apdairiam. 
Drabininkas gauna pensiją, taip 
pat pensijos fondan moka ir darb
daviai. tik dabar, pasunkėjus 
ekonominėm sąlygom, gyveni
mas yra pernelyg nusmukęs. 
Įvestas nemokamas gydymas, 
nors tokie patarnavimai atlieka
mi labai šaltai.

Suplakė su komunistais 
čia lietuviai pergyveno ir la

bai sunkius laikus. Tai ankstyves- 
nioji imigracija. Pasaulinė krizė 
1929-33 m. laikotarpyje labai 
smarkiai palietė lietuvius, vos 
tik Įvažiavusius Į ši kraštą. Tada 
sunkiai buvo gaunamas darbas 

politinės, kultūrinės organizaci
jos ir t.t. Ten jų laukia padykę 
klubai, tavernos, kavinės, bilijar- 
dinės, neaiškūs namai, narkoti
kai. Tie dalykai daug jaunimo iš
vedė iš rikiuotės, normalaus gy
venimo. Tad tėvai nuolat turi ži
noti, kokius pavojus jų vaikai su
tiks, ir pagelbėti juos nugalėti. 
Jei duktė yra pakviesta kurio 
nors vaikino, tai tėvai turėtų ži
noti, kur ji vyksta ir kada grįš. 
Neužtenka žinoti, kad išvyko kur 
nors į “down town”.

Amerikos ir Kanados didmies
čiai ir jų centrai tarp gerų užei
gų turi ir niekšybių lizdus', Įvai
riausių liuksusinių kavinių, byt- 

vien už pavalgymą. Tą padėtį iš
naudojo bolševikiniai agentai, 
kurie gaudami paramą iš svetimų 
pasiuntinybių, leido savo laikraš
čius ir lietuvius viliojo Į savo 
tinklą. Po pirmųjų didžiųjų strei
kų, kuriuos išprovokavo komu
nistai, ir lietuvius Įvėlė. Viešai 
per mitingus ten jie agitavo už 
Sovietų Sąjungą ir atsitiko taip, 
kad ilgam laikui lietuviams ir 
lenkams buvo uždarytos fabrikų 
bei kitų darbų durys. Tad lietu
viai, jieškodami darbo, pasipylė 
po visą kraštą, dirbdami laukuo
se — ūkiuose. Tik ten jų paro
dytas pasas nieko nesakydavo; 
miestuose, vos tik pamatę Vytį 
ant paso viršelio, argentiniečiai 
užtrenkdavo duris. Tais laikais 
nevienas buvo apgautas nesąži
ningų tautiečių ir dar iki šiai die
nai negali užmiršti jiems padary
tų nuoskaudų. Bet laikas gydo 
žaizdas. Praėjo daugelis metų, vi
si po truputį pradėjo atskirti tik
rąjį raudonąjį elementą, ir lietu
vis buvo Įvertintas kaip geras ir 
sąžiningas darbininkas. Šiandien 
lietuviai čia gyvena ir jaučiasi 
kaip savoje tėvynėje: sukūrė šei
mas, išauklėjo vaikus, kurių dau
gelis jau užima atsakingas vieša
jame gyvenime pareigas Įvairiose 
Įstaigose. Jau lietuviai turi nema
ža skaičių savu daktaru, inžinie
rių, ekonomistų ir daugelio kitų 
specialybių žmonių.

Visuomenės veikėjai
Žvelgdami i Argentinos lietu

vių gyvenimo istorijos puslapius, 
užtinkame visą eilę lietuviškojo 
darbo pelių, lietuvių teisės gynė
jų, jos vardo garsintojų. Iš jų 
reikia paminėti lietuvių radijo 
valandėlės vedėją Zeferiną Juk
nevičių, Lietuvos Bendruomenės 
tarybos pirmininką Igną Padvals- 
kį, a.a. generolą Teodorą Dau
kantą, rašytoją Kazimierą Čibirą, 
lietuviškųjų laikraščių redakto

PALAIDOTAS PRANAS DAILIDĖ
Rugsėjo 4 d., šeštadienį, Syra

cuse, N.Y., katalikų kapinėse pa
laidotas Pranas Dailidė — žymus 
veikėjas, publicistas, teisininkas, 
matematikas ir diplomatas. Jis 
mirė rugsėjo 1 d. rytą, 3.40 vai., 
Syracuse ligoninėj. Šiame mieste 
jis gyveno nuo 1951 m. ir dėstė 
kaip instruktorius vietos univer
sitete. Jis ypač mėgo knygą, daug 
skaitė ir rašė. Pastaraisiais me
tais parašė savo atsiminimus, ku
rie spausdinami “Draugo” dien
raštyje. Be to, jis labai domėjosi 
politika, ją kruopščiai sekė ir jos 
Įvykius komentavo lietuviškoje 
spaudoje, daugiausia “Drauge”. 
Žurnalistinė sritis jam buvo sa
va, nes rašyti pradėjo nuo 1908 
m. Redagavo dienrašti “Lietuva” 
1926 m. antrąjį pusmeti, o “Lie
tuvos Žinias” — 1927—1928 m. 
Iš viso yra parašęs Lietuvoje apie 
3000 straipsnių. Amerikoje — 
apie 400. Jie buvo atspausdinti 
šiuose laikraščiuose: “Sandaro
je”, “Margutyje”, “Drauge”, 
“Darbininke”, “Vienybėje”.

Kaip teisininkas ir diplomatas, 
Pr. Dalidė domėjosi Lietuvos su
tartimis su svetimomis valstybė
mis. Jis jas surinko, sutvarkė 
bei suredagavo ir išleido didoką 
knygą dviem tomais. Pirmasis to
mas apėmė 1919—1929 m. sutar
tis ir užėmė 712 psl., antrasis — 
1929—1939 m. sutartis, kurios

skverne laikai
nykų kaimų ir pan. Ten renkas ir 
gera publika, nes už kavos puo
duką mokama arti dolerio. Deja, 
ten sėdi ir patamsių agentai, ku
rie platina blogą spaudą ir nar
kotikus. Tie agentai parduoda ci
garetes, šokoladus, cukraus gaba
liukus. Ir taip jie pagauna savo 
aukas.

Štai dienraštis “Star” VIII. 11. 
pranešė, kad Toronto miesto ta
ryba dvejų metų laikotarpy už
darys ištisų rajonų kavines. 
“Star” rašo: “Alarmed by hooli
ganism in the area, council out
lawed future cofee houses in the 
area bounded by Huron St., Du
pont St., Davenport Rd., Bay St., 
Bloor St., Avenue Rd.”

Prieš porą savaičių per radiją 
Toronte buvo paskelbta žinia, 
kad minėtam rajone bytnikų ka
vinėje buvo suimti du narkotikų 
agentai — 26 ir 21 m. amžiaus'.

Kiek man žinoma, į tas kavines 
ir lietuviai nuvažiuoja laiko pra
leisti, nežinodami kur jie randas 
ir kas juos tyko. Tokių lizdų To
ronte yra ir daugiau, bet dėl su
prantamų priežasčių čia negali
me minėti. Tačiau paskambinus 
policijai, galima gauti informaci
jų. Yra daug baisiau Niujorke, 
Čikagoje. Ten yra Į pinkles pa
kliuvusiu ir lietuviu vaiku.

* A A

Lietuvių kolonijos turėtų savo 
jaunimui duoti patalpas, b kas 
jas stato paremti jų planus. Lie
tuviškas jaunimas turėtų laisva
laikį praleisti savose patalpose 
tarp savų draugų. Jn. Krk.

PIJUS GUDELEVIČIUS

rius ir kitus pavienius lietuvius, 
kurie nesiliaudami gina ir kelia 
lietuvio vardą svetimtaučių tar
pe. Vieni jų per spaudą, kiti' laik
raščių straipsniais, kiti per Įvai
rias draugijas. Tenka pastebėti, 
kad daugelis lietuvių dalyvauja 
argentiniečių draugijose bei or
ganizacijose atstovaudami lietu
viams. Dauguma tų organizacijų 
kovoja už savo ir kitų kraštų pil
ną suverenumą, prieš Įvairius už
sienio Įsibrovėlius-ekstremistus. 
Veikiančiame Europos Išlaisvini
mo Sąjūdyje lietuviams atstovau
ja Lietuvių Bendruomenės pirm. 
Antanas Balčiūnas, Argentinos 
Antikomunistiniame Demokrati
niame Sąjūdyje — inž. Stasys 
Babronis ir 1d.

Pijus Gudelevičius, Argentinos 
lietuvių veikėjas, laikraščio “Lai
kas” administratorius 

užėmė 718 psl. Tai kruopštaus 
darbo paminklas.

Velionies palinkimas Į teisę ir 
gyvenamo meto reikalavimai pa
skatino ji diplomatinėn tarnybon. 
1918 m., atsikuriant nepriklauso
mai Lietuvai, jis Lietuvos valsty
bės tarybos buvo paskirtas atsto
vu Kaukazo valstybėms. Ten ta
da buvo daug lietuvių karo pabė
gėlių. kuriems jis padėjo grįžti 
Lietuvon. Nuo 1921 m. Pr. Dai
lidė buvo perkeltas Kaunan i už
sienio reikalų ministeriją, kurio
je dirbo Įvairiose pareigose iki 
1939 m., kai buvo paskirtas Lie
tuvos pasiuntiniu ir Įgaliotu mi- 
nisteriu Latvijai. Rusiškoji oku
pacija nutraukė jo diplomatinę 
tarnybą ir ji pati privertė pasi
traukti pirmiausia švedijon, o 
nuo 1947 m. — Amerikon. Stock
holm© universitete dėstė kaip 
profesoriaus asistentas slavų kal
bas. Amerikoje akademini darbą 
tęsė toliau, kol leido jėgos.

Velionis buvo ir gabus matema
tikas. parašęs net keletą vadovė
lių. Matematiką jis baigė Petra
pilio universitete 1911 m. Moky
tojavo Marijampolės, čenstaka- 
vos. Tbilisio ir Kauno gimnazijo
se. Teisės mokslus baigė Kaune 
1935 m. ir okupacijos metu turė
jo progos verstis advokatūra.

Nebuvo velioniui svetimas ir 
Nukelta Į 7-tą psl.
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<MYE WJE TEVMJE
SUŠAUDYTAS A. STONYS
Augščiausio teismo išvažiuojamoji 

sesija Šilalės kultūros namuose 
mirties bausmę paskyrė Alfonsui 
Stoniui, kuris buvo apkaltintas žydų 
šaudymu 1941 m. Tūbinių miške. Ta 
proga puolami keli į užsienį pasi
traukę šilaliečiai kaip minėtų žudy- ANYKŠČIŲ VAIZDAI 
nių dalyviai Kaikurių netgi patei
kiami smulkūs dabartiniai adresai. 
Teismo sesijai vadovavo augščiausio 
teismo pirm. A. Likas, liaudies ta
rėjais buvo A. Mažrimienė ir J. Gai
žauskas. Kaltinimo darbą atliko pro
kuroras V. Galinaitis ir visuomeni
nis kaltintojas J. Baliukynas. Kalti
namąjį gynė Vilniaus juridinės kon
sultacijos advokatas J. Vilimas. Pra
nešimą komunistinė ELTA baigia 
lakoniškais žodžiais: “Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumas 
Alfonso Stonio malonės prašymą 
metė. Mirties bausmė Įvykdyta.”

at-

PROPAGANDINĖS
KULTŪROS DIENOS
Lietuvos sovietinės okupacijos 

m. sukakties minėjimai perkeliami į 
užsienį. VVeimare, Tiuringijoj, tam 
tikslui rugsėjo 15 rengiamos “Lietu
vių kultūros dienos”, kurios truks 
iki rugsėjo 25 d. šiose propagandi
nėse iškilmėse žada dalyvauti R. Vo
kietijos—Sov. Sąjungos draugystės 
draugija, Tiuringijos krašto bibliote
ka, Kulturbund ir F. Liszto vardo 
konservatorija. Rugsėjo 18 d. Wei- 
maro inteligentų klube organizuoja
mas specialus vakaras, kuriame da
lyvaus vokiečių rašytojai, komunisti
nės kultūros darbuotojai ir vietos 
jaunimas. Į programą įtrauktas lie
tuvių rašytojų kūrinių skaitymas ir 
keletas liaudies dainų.

MĖSOS KOMBINATO 
VARGUOLIAI
Tauragės mėsos kombinatas turi 

specialų fondą, iš kurio šelpiami į 
vargą patekę darbininkai Didžiausių 
vargšų eiles užėmė kombinato vado
vaujantis personalas. 120 rb. pašal
pos paskirtos profsąjungų pirminin
kui Albinui Barčiauskui (žmona 
banko tarnautoja), kombinato di
rektoriui V. šnapščiui (žmona teisė
ja), vyr. buhalteriui V. Kirkučiui 
(žmona mokytoja), vyr. energetikui 
Romui Kantauskui, tiekimo-realizavi- 
mo skyriaus viršininkui V. Urbonui 
ir kitiems vadovams. Taip 8 kombi
nato viršininkai, nusiskųsdami sun
kia šeimos būkle, į savo kišenes su- 
sižėrė 710 rb. Nemėgink jiems prie
kaištauti, kad jie, skirstydami fondo 
pinigus, užmiršo darbininkus. Ne, 
neužmiršo — iš 500 kombinato dar
bininkų keturiems buvo paskirta 145 
rublių pašalpa.

PIRMASIS DIRBTINIS ŠILKAS
Kauno dirbtinio pluošto gamyklo

je paleista i darbą pirmoji verpimo 
mašina, kuri jau pagamino pirmąsias 
verpstes pramoninio triacetatinio 
šilko. Naująjį pluoštą priėmė verpė
jos Joana Juocytė ir Sigita Racevi-

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

MIKALOJUS IVANAUSKAS, inži
nierius ir visuomenininkas, nustebino 
savo draugus ir priešus, kurie atsilan
kė i jo meno darbų parodą, atidarytą 
rugpjūčio 28 d. Roosevelt pr. mokyk
los salėje Cicere prie Čikagos. Net ir 
tie, kurie iki šiol Į šio asmens sugebė
jimus dailės srityje žiūrėjo su nepasi
tikėjimu, iš parodos išėjo jau su kito
kia nuomone. Dailininkas ir dailės kri
tikas Mikas Šileika šių eilučių auto
riui pareiškė, jog M. Ivanauskas turi 
menininko gyslelę ir jo darbuose ga
lima užtikti kūrybinę jėgą. Parodos 
atidarymo vakarą, susirinkus apie 200 
svečių, parodos autoriui gražių linkė
jimų ir vertų pagyrimo žodžių pareiš
kė lietuvių ir amerikiečių visuomenės 
atstovai. Lietuvos gen. konsulas Čika
goje dr. P. Daužvardis pabrėžė, jog 
M. Ivanauskas i liepsna, ugnimi atlik
tus kūrinius yra Įdėjęs karštos meilės 
ne tik savo darbams, bet ir savo tau
tai, artimui. “Ir mums tie kūriniai gali 
duoti paskatinimų degti tautos, arti
mo meile”, — kalbėjo konsulas. Baig
damas savo kalbą, konsulas 
M. Ivanauskui ir toliau kurti 
ti tautiečius savo kūriniais.

Parodą oficialiai atidarė

linkėjo 
ir šildy-

Cicero 
miesto sekretorius (antrasis savo pa
reigų augštumu visame mieste) John 
Kimbarkas, kurio tėvai į ši kraštą yra 
atvykę iš Lietuvos ir kuris pats dar 
moka lietuviškai kalbėti. Taip pat lin
kėjimus pareiškė Cicero miesto švie
timo tarybos pirm. Eugene M. Vandy 
ir kiti. Jie visi pareiškė, jog cicerie- 
čiams yra garbė savo tarpe turėti to
kį menininką, o miestui — didelis 
džiaugsmas savo ribose susilaukti ver
tingos parodos.

Atidarymo programai vadovavo, 
Įžangą anglų ir lietuvių kalbomis pa
darė Paulius Leonas, kuris supažindi
no susirinkusius su M. Ivanausku — 
jo asmeniu ir kūryba.

M. Ivanausko parodoje išstatyta 150 
darbų, kurie atlikti taip vadinama 
“liepsnos tapyba” — deginimu medy
je. Tokios technikos darbų paroda, 
kaip teigia jos autorius, yra pirmu
tinė ne tik Amerikoje, bet ir visame 
pasaulyje. Ne be reikalo jos autorius 
parodos programoje džiaugėsi sakyda
mas: “Mano troškimai realizuoti po

čiūtė, kurias šiam darbui yra paruo
šęs technologas Henrikas Jareekas. 
Kauno dirbtinio pluošto gamykla 
esanti didžiausia visoje Europoje — 
iš jos pagaminto pluošto kasmet pla
nuojama išausti 50 milijonų metrų 
audinių.

Vilniaus kraštotyros tarybos pirm. 
Č. Kudaba neseniai lankėsi Anykš
čiuose: “__Negalima be pagarbos
ir dėkingumo prisiminti rašytojo A. 
Vienuolio sodybos — muziejaus ir 
jo aplinkos, čia tvarka, iškilminga 
rimtis, čia išgirsti išsamius pasako
jimus žmonių, asmeniškai pažinoju
sių rašytoją. Gera ir prie Puntuko. 
Bet nusivilti tenka prie Liūdiškių 
kalnelio... Iš pradžių, rodos, viskas 
kaip reikia: vos baigiasi miesto gat
vė, akį džiugina nauja mokykla, ku
rios fasadą puošia J. Biliūno barel
jefas, pušelėse skendįs paminklas. 
Valstybė nepagailėjo lėšų ir rūpes
čio sutvarkyti rašytojo amžino poil
sio vietą. Bet, matyt, ne visi lanky
tojai čia pagarbiai elgiasi. Kalnas 
nuo plento yra vos už 200 metrų, bet 
dažnas, atvažiavęš čia su mašina, 
grūdasi su ratais iki pat akmeninių 
laiptų. Papėdėje riaumoja motorai, 
ratai maudosi klampiame smėlyje 
arba skendi dulkių stulpuose. Į kal
ną veda platūs granitiniai laiptai, nu
matyta kur prasilenkti, yra suoleliai 
pailsėti Vienok šalia ištrypti nauji 
takai, suoliukai išrašinėti, ištampy
ti po pušyno pašalius, medeliai iš
laužyti ...” č. Kudaba siūlo Niūro
nių keliui parūpinti užrašus, kurie 
lankytojams primintų Piestupį ir ki
tas su J. Biliūno kūryba susijusias 
vietoves.

NAUJAS LAIVAS
Žvejybos laivynas gavo Vokietijo

je statytą laivą — plaukiojančią žu
vies apdorojimo Įmonę “žvejų šlo
vė”. Laivo kapitonu paskirtas rusas 
V. Jaganovas. Per dieną šiame lai
ve, kurio Įgulą sudaro 270 asmenų, 
bus apdorojama 350 tonų žuvies, pa
ruošiama 100 tonų sūdytų silkių, 100 
tonu šviežios žuvies ir 100 tonų žu
vies miltų, žuvims šaldyti ledo gene
ratoriai per parą pagamins 48 tonas 
ledo. Laive taipogi Įrengta ligoninė, 
dantų gydymo ir rentgeno kabinetai, 
mechaninės dirbtuvės jūroje remon
tuoti mažesniems laivams.

ALYTAUS SKLANDYTOJAI
Prieš 18 metų Alytuje buvo suor

ganizuotas sklandytojų būrelis. Jo 
gretose šiandien yra Raižių soveho- 
zo agronomas Tadas Matukonis, me
talinių konstrukcijų gamyklos meist
ras Jonas Vaitkevičius, tarnautojas 
Juozas Sarkanas, ryšių mazgo virši
ninkas Juozas Jonkus, inžinieriai 
Raimondas Malijonis, Raimondas 
Zupka, “Volungės” kolchozo zoo
technikas Stasys Giedraitis ir kt. 
Sklandymui naudojami lietuviški 
“Neringos” ir sovietiniai “Blaniko” 
sklandytuvai. V. Kst.

30 jieškojimo metų”. Jis savo kūri
nius dedikavo jaunajai kartai. Parodą 
plačiai išgarsino amerikiečių ir kitų 
tautybių spauda. Visi išreiškė susido
mėjimą nauja tapybos technika, kuri 
daugeliui dar nėra matyta. Ši paroda 
uždaryta rugsėjo 5 d. Yra vilčių, jog 
ji bus parodyta ir kitose lietuvių ko
lonijose.

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS. — 
Rugsėjo 26 d.. 6 v.v.. Aušros Vartų 
parapijos salėje kviečiamas lietuvių 
veteranų skyriaus narių susirinkimas. 
Darbotvarkėje numatyta aptarti Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo paminėji
mo paruošiamuosius darbus, taip pat 
apspręsti kitus skyriaus veiklos klau
simus. Visi veteranai maloniai kviečia
mi susirinkime dalyvauti.

Hamiltono skyriaus valdyba

DR. KAZYS DRANGELIS, senosios 
kartos lietuvių veikėjas, staiga mirė 
rugpjūčio 24 d. nuo širdies smūgio. 
Mirtis ji užklupo bevakarieniaujant ir 
labai netikėtai, nes prieš tai jis jo
kiais skausmais nesiskundė. Velionis 
buvo Amerikos Lietuvių Tarybos cent
ro valdybos vicepirmininkas, vienas iš 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros 
Įkūrėjų, Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje veikėjas, Lietuvių Prekybos 
Rūmų valdybos narys. Taip pat jis ra
šinėjo ir lietuviškai spaudai. Dr. Dran- 
gelis buvo gimęs 1888 m. Marijampo
lės apskrityje. Mokėsi Marijampolės 
vid. mokykloje, o 1905 m. atvažiavęs i 
Ameriką mokslą tęsė Valparaiso uni
versitete. Dantų gydytojo diplomą ga
vo Chicago College of Dental Surgery. 
Ankstesniais laikais buvo vienas iš 
Lietuviu Daktarų Draugijos Ameriko
je steigėjų ir jos sekretorius. Veikė ir 
kitose organizacijose kur pasireiškė 
kaip veiklus narys. Atsisveikinimas su 
šiuo nusipelniusiu tautiečiu Įvyko rug
pjūčio 27 d. Evans laidojimo koplyčio
je. Atsisveikinimo kalbas pasakė: dr. 
Juozas Jerome, Leonardas šimutis, dr. 
Jonas Jasaitis, dr. A. Montvidas. At
sisveikinimo programai vadovavo Lie
tuvių Gydytojų Draugijos pirm. dr. 
Vyt. Tauras. Velionis buvo palaidotas 
rugpjūčio 28 d. Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse.

APLANKIUS NIUJORKĄ susidarė 
Įspūdis, kad lietuviškoje veikloje Niu
jorkas nuo Čikagos yra gerokai atsi
likęs. Nors jame gyvena daug lietu
vių (antroje vietoje iš š. Amerikos 
miestų), tačiau savo veikla gal net 
neprilygsta kaikurioms gana negau
sioms kolonijoms. Tą ypatingai paste
bi ir patys niujorkiečiai ir dėlto gero
kai jaudinasi. Sako: “Mnms prieš ki
tas nėra kur akių dėti”.

Edmontono lietuviu delegacija pas konservatorių partijos vadą J. Diefenbakerį. Iš kaires: Komas 
Pilipavičius, Juozas Kynas, Gailė Karosaitė, Lina Pilipavičiūtė, John Diefenbakeris (su lietuviška 
koplytėle) ir parlamento narys W. Skoreyko

Edmontono lietuviu atstovai pas buvusį premjerą
ke buvusiam min. pirmininkui vius kaip didžios dvasios ir pasi- 

, i . _ a, ryžimo tautą — “Great people —
great race”.

Pasikalbėjimo metu Algis Du
daravičius turėjo progos išreikš
ti parlamento nariui T. Nugent 
nepasitenkinimą už jo palankius

Rugpjūčio 28 d. buvęs Kana
dos min. pirm. J. Diefenbakeris 
atvyko atidaryti Ukrainiečių Die
nos Edmontone. J. Kynui pasiū
lius, ta proga pasinaudodami vie
tos lietuviai paprašė audiencijos. 
J. Diefenbakeris, dalyvaujant 
parlamentu nariams Terry Nu
gent, Marcel Lambert, Wm. Sko- 
reyko, spaudos atstovams, laik
raščių fotografams ir būriui sve
čių, — lietuvius priėmė MacDon
ald viešbučio priėmimų salėje. 
Lietuvių atstovus pristatė parla
mento narys Wm. Skoreyko; Tau
tiniais drabužiais pasipuošusios 
Gailutė Karosaitė, Lina Pilipavi- 
čiūtė ir Romas Pilipavičius itei- kė visuomet prisiminsiąs lietu

lietuvišką kryželi-koplytėlę, o Al
gis Dudaravičius pasakė kalbą, 
kurioje pasveikino atvykusi sve
čią ir padėkojo už praeityje ne
pamiršimą Pabaltijo valstybių ir 
jų reikalų gynimą Jungtinėse 
Tautose; drauge prašė ir ateity- pareiškimus sovietams * Kanados 
je nepamiršti okupuotos Lietu- parlamento sesijoje ir už jo siū- 
vos.

Priėmimas užtruko apie 20 
minučių. Jo metu lietuvių dele
gacija buvo pristatyta poniai Die
fenbaker, kuriai J. Kynas paaiš
kino lietuviškų kryžių kilmę ir jų 
simbolinę reikšmę: tai tikėjimo, 
drąsos, pasiryžimo ir vilties sim
bolis. Į tai p. Diefenbakeris atsa-

S HAMILTON”
TAUTOS ŠVENTĖ. Hamiltono atei- tiečiai prašomi pristatyti ar skambin- 

tininkiškasis jaunimas ruošiasi paini-. ti Į vieną iš jums patogesnių čia nuro- 
nėti Tautos šventę. Sekmadienį, rug- dytų adresų.
sėjo 12 d., 10 vai. ryto visi jaunučiai j G^es norime surinkti iki š.m. 
ir moksleiviai ateitininkai dalyvauja lapkričio 1 d. Susitvarkę skelbsime 
organizuotai pamaldose su vėliavomis, j pardavima “Rummage sale” pavyz- 
Šias Mišias ir Komuniją visi ateitinin- džiu lapkrityje. Prašome neatidėlio- 
kai aukoja už jaunimą Lietuvoje, kad tį pristatymo, nes mum reikalingas 
j-s išliktų ištikimas Kristaus Bažny- iaįkaS susitvarkyti.
čiai. Tuoj po pamaldų Jaunimo Centre į 
bus bendri pusryčiai ir Tautos šven
tės minėjimas. Šios šventės proga jau-

j Dar nevisi rėmėjų būrelių vadovai 
yra atsiskaitę už surinktas aukas. Kas 

nimui kalbės KLB Hamiltono apylin- n^sP^j° atsiskaityti su buv. Vasario 
kės pirm. K. Mikšys. Bus trumpa me
ninė dalis, kurią išpildys visi jaunu
čiai ir moksleiviai ateitininkai.

Ateitininkiškasis jaunimas kviečia 
savo tėvelius ir sendraugius ateitinin
kus kartu jungtis maldoje už jauni-! 
mą Lietuvoje. Mes visi žinome, kad 
Lietuvoje jaunimui yra draudžiama 
lankyti bažnyčią, draudžiama viešai 
išpažinti Kristaus mokslą. Ateitinin
kiškasis jaunimas šia Tautos ir kar
tu šv. Marijos gimimo šventės proga 
nori prašyti AugščiausiąjĮ ištvermės 
savo broliams bei sesėms tėvynėje.

Jaunučiai ir moksleiviai ateitininkai ■ 
pamaldoms renkasi Į Jaunimo Centrą 
9.40 vai. ryto. Visi dalyvaujame su 
uniformomis, moksleiviai užsideda 
juosteles ir ženkliukus. Prašome nesi- 
vėlinti ir laikytis nustatytos tvarkos.

| 16 gimnaz. remti komisija, dabar pra- 
1 šomi artimiausiu laiku turimas aukas 
’ perduoti Fondo pirmininkui Z. Pulia- 
nauskui. tel. LI 5-5652.

Š. Fondo informacija
LN VALDYBOS POSĖDIS įvyko 

rugp. 27 d. Lietuvių Namuose. Jame 
v-ba patvirtino geg. 8 d. Pavasario 
Žiedų baliaus apyskaitą. Nors salė ir 
brangiai kainavo — net S425. — bet 
balius davė pelno S45.36.

Valdyba nutarė: Delta pastate įdė- 
, ti aliumininius langus iš Main gt. pu- 
į sės už S500: negalint parduoti Delta 
pastato priimtina kaina, palaukti ir 
suaktyvinti lėšų telkimą; patvirtinti 
Komercijos banko sutartį, pagal kurią 
bankas LN mokės po S500 Į metus; ši 
rudenį surengti šokių vakarą; suorga
nizuoti operos sol. L. šukytės koncer
tą; prašyti LN narius, kurie yra pada
vę pareiškimus atsiimti Šerus, pakeis
ti nuomonę ir toliau likti LN nariais; 
suaktyvinti alyvos užsakymus per Kul
tūros Fondą. Alyvos reikalu skambinti 
St. Bakšiui JA 9-4662. Už naują klien
tą L. Namų Kultūros Fondas gauna 
po $15. o vėliau kasmet po $5. 
keliu LN per 10 metų yra gavę 
$4000.

šiuo 
apie

reik.Klausimuose ir sumanymuose, 
vedėjui J. Romikaičiui pasiūlius, v-ba 
nutarė bandyti Delta pastate iš 2-jų 
tuščių krautuvių Main g-vėje Įruošti 
butus.

šis posėdis buvo vienas iš nedauge
lio. kuriame dalyvavo visi v-bos na
riai.

Už LN autoaikštę per rugpjūčio 
mėn. gauta S335. t.y., S19.25 daugiau 
nei liepos mėn. Už automobilio laiky
mą aikštėje imama S3 mėn. arba SI 
savaitei. Kaimyninėje autoaikštėje 
imama po S8.

Miesto v-bos planavimo skyrius š. 
; m. nigp. 30 d. raštu pranešė kad jis 
LN v-bos prašymą sklypo zoną iš “E” 
(gyvenamų butų) sutiko pakeisti Į 
“G3" (autoaikštei). LN v-bos prašy
mas buvo svarstytas rugp. 26 d. posė
dyje. LN v-bai šiame Hamiltono mies
to planavimo skyriaus posėdyje atsto
vavo adv. J. T. Kostyk.

Alyvos užsakymus per LN Kultūros 
Fondą per liepos mėnesį atnaujino 
H. Venator ir D. Stukas. Už juos gauta 
po S5. Nuoširdus ačiū! Sk. SL 

ŠALPOS FONDAS skelbia Įvairių 
gėrybių rinkliavą rugsėjo ir spalių 
mėn. Tautiečiai prašomi aukoti dar 
tinkamus dėvėti Įvairių rūšių drabu
žius: vyriškus, moteriškus, vaikų dra
bužėlius. apat. ir viršutinius. Įvairų 
apavą, patalynę, skrybėlaites, rankinu
kus: įvairius namų apyvokos dalykus, 
kaip puodus, lėkštes, peilius, šaku
tes, puodelius, žaislus ir kitus čia ne
išvardintus daiktus, žodžiu, prašome, 
aukoti viską, kas ką gali ir kas dar 
tinka vartojimui.

Gėrybės bus priimamos: rytų miesto 
dalyje pas Z. Pulianauską. 60 Mel-! 
rose Ave. S., tel. LI 5-5652; vakarų — 
pas R. Rimkevičienę. 104 Herkimer' 
St., tel. JA 9-6547 ir kalno miesto da
lyje pas F. Rimkų. 35 West 1st St., 
tel. 385-7278. Aukotojai prašomi au
kosimas gėrybes pristatyti pas augš- 
čiau nurodytus šalpos komiteto narius.' 
Neturį savo susisiekimo priemonių1 
prašomi skambinti vienu iš nurodytų 
telefonų ir gėrybės bus paimtos iš jū
sų namų. Už miesto ribų gyveną tau-

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelvie "TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI 55.000, mortgtfig 
paskolos iki 60% tarto vertės. UŽ ŠERUS mokoma 4’/j % divi
dendo ii pelno, ui DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokomos gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 Tdefonet JA 8-0511

lymą priimti Raud. Kiniją pilna
teisiu nariu i Jungtines Tautas.

Kryželis-koplytėlė buvo gražiai 
padaryta p. Kinčino, gyvenančio 
Memmingene, V. Vokietijoje, ku
rią turėjo atsivežęs T. Uogintas. 
Edmontoniečiai yra dėkingi T. 
Uogintui už dovaną, kurią ponia 
Diefenbaker pažadėjo su meile 
globoti. F. K.

WINDSOR, Ont.
V I S U O TINTS BENDRUOMENĖS 

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS šaukia 
mas rugsėjo 12 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Windsoro lietuvių parapijos salė
je, 808 Marion Ave. Darbotvarkė: 
1. Atidarymas. 2. Prezidiumo sudary
mas. 3. Praėjusio visuotinio susirinki
mo protokolo skaitymas ir priėmimas.
4. Pranešimai: a. valdybos pirminin
ko. b. iždininkės, c. revizijos komisijos, 
d. atstovų prie Baltų Federacijos.
5. Diskusijos dėl pranešimų. 6. Apy
linkės valdybos rinkimai. 7. Apylinkės 
revizijos komisijos rinkimai. 8. Suma
nymai. 9. Susirinkimo uždarymas.

Remiantis KLB statuto 10 paragra
fu, susirinkimas Įvyks nustatytu lai
ku neatsižvelgiant dalyvių skačiaus 
ir spręs šioje dienotvarkėje nurodytus 
klausimus. Susirinkimas yra metinis, 
taigi svarbus visiems. Dėlto reikėtų 
jame apylinkės nariams dalyvauti.

SUDBURY, Ont
GEGUŽINĖ, kurią suruošė Sudbu- 

rio lietuvių medžiotojų ir žvejų klu
bas prie French River, praėjo gražiai, 
nors oras ir buvo nepalankus. Gražus 
būrelis tautiečių atvyko iš Sudburio. 
S. O. Pranckūnai ir J. I. šimkai iš To
ronto. šeimininkės vaišino svečius 
skaniomis dešrelėmis su kopūstais ir 
žuvimi. Grojo lietuviška plokštelių 
muzika, šaudymo rungtynėse Broniaus 
Dūdos taurė atiteko J. Žiukui, kuris 
laimėjo pirmąją vietą; II vietą laimė
jo A. Juozapavičius, III — J. Remei- 
kis. Jaunųjų varžybose I v. laimėjo A. 
Remeikis. Loterijoj laimė nusišypsojo 
kun. A. Sabui ir VI. Kriaučeliūnui.

Krsp.

A. Lukošius iš Toronto sugavo 
erškėtį 53 sv. ir 5 pėdų French 
River vasarvietėje, netoli Sudbu- 
rio

EDMONTON, Alfa.
PAMINKLO PAŠVENTINIMAS. —
Rusgėjo 6 d. po iškilmingų pamaldų 

pašventintas a.a. Broniui Rimkūnui 
paminklas Holy Cross kapinėse. Pa
šventinimo apeigas atliko mūsų kolo
nijos kun. I. Grigaitis, dalyvaujant ve- 
lionies našlei, dukterims, žentams ir 
gausiam tautiečių būriui. F. K.

e LIETUVIAI PASAULYJE
J Valstybės * nuteistas mirti, tik darbininkų ir Ii-

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS pa
pildomai praneša, kad paminklinėje 
lietuvių koplyčioje Vašingtone po 
Aušros Vartų paveikslu bus para
šas: “Vilniaus Aušros Vartai”.

DANGUOLĖ VALANTINAITĖ, 
gyv. Los Angeles, Calif., tarnauja 
Amerikos oro susisiekimo įstaigoje. 
D. Valantinaitė tik prieš metus yra 
atvykusi Iš Argentinos, kur jos tėvai 
ir viena sesutė dar ir dabar tebegy
vena.

INŽ. KAZIMIERAS TOTORAITIS 
iš Kolumbijos P. Amerikos, yra at
siųstas specializuotis Wisconsin uni
versitetan, Madison, Wis. Prieš tai 
jis Michigan universitete tobulinosi 
anglų kalboj, o nuo rugsėjo 1 d. pra
dėjo tolimesnes studijas.

LTN. AUDRIS ENDRIJONAS iš 
Georgijos neseniai buvo atvykęs į 
Čikagą dešimties dienų atostogų pas 
savo tėvus Salomėją ir Viktorą End- 
rijonus.

BRONIUS SUDŽINSKAS, iš New
ark, N.J., žuvo automobilio nelaimė
je rugpjūčio 21 d. 100 mylių atstume 
nuo namų, kai į jo automobilį tren
kė kitas, ne savo keliu važiuojąs au
tomobilis. Drauge važiavęs kitas jau
nuolis sunkiai sužeistas. A.a. Bro
nius buvo labai gabus jaunuolis, 
veiklus ateitininkas. Buvo pasiryžęs 
studijuoti mediciną.

JULIJA BLUKIENĖ, 77 metų, gy
venusi Kupišky, rugpjūčio 7 d. at
vyko Į Ameriką pas dukterį Bronę 
ir žentą Justiną Vaičaiti. ’

KUN. JOKŪBAS J. ŠLIKAS, Švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos klebonas Sheboygane, Wis., 
rugpjūčio 24 d. popiežiaus Pauliaus 
VI pakeltas prelatu. Tos parapijos 
klebonu jis yra nuo 1931 m. gegu
žės 3d. Jo rūpesčiu nupirkti nauji 
vargonai; 1939 m. jo pastangomis 
pastatyta nauja klebonija ir prieš 
kelerius metus — nauja bažnyčia ir 
mokykla.

EUGENIJA ČĖSNAITĖ rugpjūčio 
17 d. Middlebury kolegijoj, Vermont, 
gavo prancūzų kalbos magistrės 
laipsnį. Ji gimusi Lietuvoj — Kybar
tuose.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
krašto valdybai prašant, PLB valdy
ba sudarė komisiją Vasario 16 gim
nazijos reikalams. Į komisiją sutiko 
Įeiti: dr. P. Karvelis iš Vokietijos 
LB, dr. P. Radvila iš Šveicarijos LB 
ir inž. V. Adamkavičius iš JAV LB.

ONĄ STIRBYTĘ, gyv. Cicero, III., 
einančią iš darbo buvo užpuolę trys 
negrai. Skaudžiai užgavo alkūnę, 
kur buvo rankinukas; kitas sumušė 
petį. Ryžtinga lietuvaitė nenusigan
do, bet ėmė šauktis pagalbos ir stip
riai laikyti traukiamą rankinuką, 
kuriame buvo raktai, akiniai, SI ir 
šiaip smulkmenos. Užpuolimas Įvy
ko Roosevelt gatvėje. Buvo daug 
pravažiuojančių žmonių, bet nei vie
nas nekreipė dėmesio. Pabijoję neg
rai pabėgo. O. Stirbytei teko dvi sa
vaitės atostogų gydytis, kol pilnai 
pasveiko.

Australija
KUN. PETRAS BUTKUS, važinė

jęs po visą pasaulį, “Tėviškės Aiduo
se” rašo savo Įspūdžius iš Britanijos 
lietuvių Sodybos, kur jam teko bu
voti Sekminėse: “... mačiau kaip tū
las tautietis, anot jo draugo, jau 3 
svarus prapylęs “žaliojoj girelėj”,. 
paprašytas, išdidžiai tėškė 2 šilingus 
“katalikiškai spaudai paremti’. Įdo
mu, kiek buvo “paremta” spauda, bet 
girdėjau, kad baras buvo “paremtas” 
900 svarų.”

Britanija
LIETUVIŲ SODYBOS agronomu 

yra Juozas Lūža, nuo Kretingos, o 
ūkio vedėju — jo žmona Emilija, 
taip pat agronome, kuri apsukriai 
šeimininkauja. Už sodybą lietuvių 
sumokėta 6000 svarų, bet dabar jos 
vertė esanti bent trigubai pakilusi.

A. RADZVICKIENĖ mirė Londo
no senelių prieglaudoje, kur ji pra
leido savo tremtiniškos senatvės die
nas. Jos vyras buvo V. D. universite
to medicinos fakulteto profesorius 
ir ausų, nosies ir gerklės klinikos ve
dėjas, miręs jau 1931 m. Kaune. 
Prof. P. Radzvickas jaunystės metais 
dalyvavo lietuviškoje veikloje, o i 
senatvę savo turtą — 100.000 litų — 
paskyrė studentų medikų stipendijų 
fondui, dar kitus 10.000 litų — bū
simajai aklųjų ir nebylių m-lai. A. 
Radzvickienė pasitraukė iš Lietuvos 
dar skatinama senų atsiminimų, kai 
jos vyras 1920 m. buvo bolševikų 

WINNIPEG, Man,
PARAPIJOS GEGUŽINĖ įvyko Oak 

Point vasarvietėje rugpjūčio 22 d. Gra
žus. besibaigiančios vasaros oras su
traukė daug lietuvių. Matėsi ir iš to
liau atvykusių — iš Starbuck. Porta
ge la Prairie. McGregor. Firdale ir 
Gregg vietovių kurių vardu kalbą pa
sakė Povilas Liaukevičius. 1.30 v. p.p. 
buvo atlaikytos šv. Mišios ir po to bu
vo atidarytas bufetas ir orkestras pra
dėjo groti šokių muziką. Vieniems bu
vo smagu paklausyti europietiškų me
lodijų, o kitiems — pasišokti. Bufetas 
buvo visu kuo turtingas; kas norėjo, 
galėjo gauti šiltus pietus. Virtuvei 
maistą dovanojo: O. Demereckienė, 
Boykienė. O. Jančiukienė. E. Januškie
nė. Šeimininkavo: J. Ramančauskienė, 
Hilda ir Judita Barkauskaitės. Atvyku
sieji buvo papuošti tautiniais kaspinė

gonių išgelbėtas nuo mirties. Velio
nė senatvę Londone praleido labai 
kukliai — prieglaudoje.

SOL. JANINA LIUSTIKAITĖ, to- 
rontietė, ilgesnėms atostogoms atvy
ko pas seserį į Londoną.

P. SENKUVIENĖ, Lietuvių Kat. 
Moterų šv. Onos Dr-jos pirimininkė, 
vienam mėnesiui buvo išvykusi į 
JAV ir Kanadą.

DALIS LONDONIEČIŲ LIETU
VIŲ, ypač senesnio amžiaus, jau 
grįžo iš Vokietijos, kur dalyvavo liet, 
studijų savaitėje. Džiaugiasi girdė
tomis Įdomiomis paskaitomis, kon
certais ir gražiai pravestais linksma- 
vakariais. Dauguma jų tik pirmą 
kartą pamatė Vasario 16 gimnaziją.

BRITANIJOS LIETUVIAI SKAU
TAI stovyklauti baigė rugpjūčio 15 
d. šiemet jie stovyklavo Drum Hill, 
Derbyshire provincijoje. Taip pat 
reprezentacinis lietuvių skautų vie
netas atstovavo lietuviams tarptau- 
tinėje stovykloje.

Lenkija
IŠ RYTPRŪSIŲ SRITIES gautame 

laiške rašoma, kad palengvintas įva
žiavimas Lietuvon — nebereikalauja- 
ma vizų kaip kad būdavo anksčiau. 
Kaikurie lietuviai, gyveną toje Len
kijos valdomoje srityje, šia lengva
ta jau pasinaudojo.

Italija
BARDI ATIDARYTI JAUNIMO 

NAMAI — La Casa della Gioventu, 
kuriuose yra daug kas lietuviams pa
matyti. Viena salė tuose modemiš
kuose namuose pavadinta “Lietuva”. 
Joje paveikslas per visą sieną vaiz
duoja Lietuvą Vytauto Didžiojo lai
kais. Stovi ir pats Vytautas tarp lie
tuvių jaunimo. Žymus Toscanos me
nininkas prof. Dilvo Lotti nutapė 
keletą istorinių paveikslų, vaizduo
jančių Lietuvos praeiti: Lietuvos 
krikštas karaliaus Mindaugo laikais 
1251 m., Naugarduko seimas 1415 
m., šv. Kazimieras, lietuvių jaunimo 
globėjas, Aušros Vartų Dievo Moti
na ir keletas kitų paveikslų. Bardi 
— tai nedidelis miestelis prie Par
mos; gyventojų tik 5.800, ir gal nė 
vieno lietuvio. Tame miestely lei
džiamas laikraštis “Valceno” parašė, 
kad nuo dabar Bardi bos labai Įdo
mi vieta kiekvienam lietuviui. Visa 
tai padaryta arkiv. A. Samore pa
stangomis.

Vokietija
MIRĖ PROF. V. GAIGALAIČIO 

ŽMONA MARIJA. Š.m. rugp. 3 d. 
Brettene, Vokietijoje, mirė profeso
riaus daktaro Viliaus Gaigalaičio 
žmona Marija, sulaukusi 80 metų su 
viršum. Jos vyras mirė prieš 20 m.

Nors ji buvo kilusi iš Vakarų Vo
kietijos, buvo išmokusi lietuviškai 
kalbėti ir buvo visiškai susigyvenu
si su savo vyro tikybiniais ir politi
niais siekimais bei viltimis. Ji buvo 
pavyzdys, kad ir gimusi vokietė ga
li būti geras ramstis savo vyrui vi
sose gyvenimo aplinkybėse. Ji nie
kuomet nesutiko su nacionalsocia- 
lizmo šmeižtais prieš a.a. profeso
rių, kurio veiklos tikslas buvo tiky- 
biškai ir politiškai šviesti savo tau
tiečius jų gimtąja kalba.

Marija Gaigalaitienė rūpinosi sa
vo vyro paliktu didoku knygynu, ku
ris karo audrose ir po to buvo pate
kęs į Įvairias šalis ir rankas. Pagal 
velonies norą, knygynas turėjo bū
ti perduotas laisvos Lietuvos uni
versiteto bibliotekai. Ji vedė ilgą su
sirašinėjimą dėl jo sujungimo Į vie
ną vietą, kur jis buvo registruoja
mas ir tvarkomas. Dar š.m. ji gavo 
iš Čikagos keletą savo vyro parašytų- 
pamokslų.

Iki šiol velionė buvo geros svei
katos ir atminties. Jos rašytieji laiš
kai nerodė jokio senatvės požymio. 
Iš jų nebuvo galima spėti, kad ją 
taip greitai nuskins mirtis. Ji buvo 
palaidota šalia savo vyro Bretteno 
kapinėse.

Tegu jai būna lengva jos gimto
sios tėvynės žemelė. A.

Paruošė Pr. Al.

Padeda nugalėti

Dirbtiniu dantų« 
liuosumq ir baimę

Jau nebėro Htvrauj nerimo jausmo dėl lais
vu judančiu dirbtiniu dontu. FASTEETH, pa
gerinti šarminiai (berūgščiai) milteliai, uždul
kanti ant dirbtiniu dantų, laiko juos daug tvir
čiau, taip, kad jaučiamasi daug patogiau. Iš
venkite nemalonumu dėl atsipalaidavusiu 
plokšteliu. Reikalaukite FASTEETH kiekvieno^ 
je cheminiu gaminiu parduotuvėje.

liais, kuriuos segiojo M. Januškienė ir 
Ev. Kalasauskas. Gėrimų bufetą tvarkė 
K. Mažeika. Loterijos bilietėlius pla
tino S. Dielininkaitienė ir C. Jankaus
kas. Loterijai dovanojo: po gražų dide
lį tortą: O. Demereckienė. S. Dielinin
kaitienė ir G. Galinaitienė, gėrimų 
bonką — Boykienė. sūrį — M. Januš
kienė. Kiti fantai buvo parapijos nu
pirkti. Baigiantis gegužinei, atvyko 
vietos burmistras ir Medžioklės-žuvavi- 
mo inspektorius.

Saulutei nuskendus ežere, nutilus 
paskutiniams orkestro “Astrada” ai
dams nenoromis visi pajudėjo savo 
namų link. Praleista diena skaidriuose 
saulės spinduliuose, prie melsvo ežero 
bangų, aidint muzikos garsams, sutei
kė visiems daug džiaugsmo, o parapi
jos iždui 5206.08 pelno.
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Aktoriai, suvaidinę Anatolijaus Kairio 3 veiksmų premijuotą ko
mediją “Viščiukų ūkis”. Iš kairės: J. Raudonis, J. Cijūnėlienė, R. 
Stravinskaitė, E.-Radvila, Alg. Dikinis, E. Rukuižienė ir Arvydas 
Dikinis . Nuotr. P. Petruičio

Satyrine komedija "Viščiukų ūkis

RAŠO IŠ MADRIDO K. K. PATALĄVIČIUS

Dabartinis Ispanijos jaunimas
Neketinu šiame straipsnyje 

duoti išsamų ispanų jaunimo at
vaizdą. Taip pat neketinu paly
ginti su praeitimi dinamiškojo 
Ispanijos jaunimo moralės, pa
žangos ar atsilikimo. Stengsiuos 
čia pavaizduoti šio krašto atžaly
no vieną labai Įdomią pusę: jo 
norą dalyvauti šalies visuomeni
niame gyvenime ir jo kėlime.

Ispanų jaunimas neramus
Kiekvienos tautos vienas pa

grindinių jaunimo bruožų yra 
judrumas ir neramumas. Bet jei 
arčiau pažvelgsime i ispanų jau
nimo gyvenimo realybę, pastebė
sime, kad jo nervingumas ir ne
ramumas yra savo rūšies — ypa
tingas. Ir tai ne koks paskiras at
sitikimas, bet bandras bruožas. 
Taip, Ispanijos jaunimas yra vi
suotinai neramus, nervingas. Tai 
labai lengvai pastebima ypač so
cialinėje aplinkoje. Šis būdingas 
jo bruožas yra pastebimas Ispa
nijoje ir už jos ribų. Pastaruoju 
metu yra žinių, kad ispaniškasis, 
ar ispaniškos kilmės, jaunimas 
yra labai neramus Pietų Ameri
kos respublikose, Filipinuose ir 
ypač Kuboje.

Neramus ispanų jaunimas ir 
seminarijose, vienuolynuose, Ka
talikų Akcijoje, universitetuose, 
fabrikuose, žemės ūkyje. Jis ypač 
sujudo religinėje plotmėje: ne
kantriai laukia reformų iš Vati
kano santarybos. Moksle ispanų 
jaunimo karštas būdas ir vaiz
duotė pasiekė net kraštutinumo. 
Jis siekia, ko nėra net prasmės 
siekti, ar siekia neapgalvotai, 
audringai.

Kaip aiškinti ši ispanų jaunimo 
visuotini nerimą? Gabus ir lakios 
vaizduotės saulėtos ir karštos is
panų žemės sūnus ir dukra pui
kiai supranta, kad modernusis 
pasaulis ir ji supanti aplinka 
greit keičiasi: naujojo pasaulio 
daiktai ir jų vystymosi formos 
vietoje nestovi. Kas prieš šimtą 
metų buvo modernu ir priimtina, 
šiandien laikoma pasenusiu ir ne
tikusiu. Užtat jaunimas, ypač la
kios ir karštos vaizduotės ispanų

jaunimas, trokšta sukurti naują 
ir labai skirtingą pasaulį. Jauni
mas gyvena dabartį be praeities, 
užtat nevisuomet suvokia kas ge
ra ir bloga mūsų laikų pasauly
je. Dabartis jaunimui reiškia tik 
ateities paruošimą, o ne praeities 
patvirtinimą. Ispanų jaunimas ži
no, kad nūdienis pasaulis, kuria
me vyksta jo kasdiena, kuria jo 
rytojaus pasaulį, tą idealų, svajo
tą, naują, malonų ir jiems įdomų 
pasaulį.

Ispanai jaunuoliai nori kurti
Ispanijos jaunimas, kaip minė

jome, siekia aktyviai prisidėti 
prie naujo, modernaus ir pasakiš
ko pasaulio sukūrimo, tačiau šis 
jo veržlumas į kūrybingumą ne- 
visados eina tiesia vėže. Ispanui 
jaunuoliui ar jaunuolei yra sun
ku orientuotis politikoje, nes 
daugiau kaip tūkstantį metų vieš
patavusios Ispanijoje įvairios ka
ralių dinastijos nei kiek nepasi
tarnavo, net kliudė, ispanų jau
nuomenei susidaryti rimtesnę po
litinę — demokratinę sampratą. 
Nors užsieniečiui atrodo kontras
tas, bet ir dabartinis Ispanijos 
režimas pradėjo šiek tiek laiduo
ti savo krašto jaunimui demo
kratiškesnę politinę aplinką ir at
eitį. Jos, žinoma, dar nepasiektos, 
o tik siekiamos daug smarkesniu 
žingsniu, negu monarchijos lai
kais. Būdinga dabarties ispanų 
jaunimui — jis nepriima jokių 
patarimų iš praeities. Suaugusie
ji ispanui jaunuoliui negali nei 
patarti, nei nurodyti. Jaunasis is
panas ar ispanė stengiasi viską 
sava galva “iš nieko” kurti ir sa
vomis išgalėmis vadovautis gyve
nime. Užtat labai dažnai ispanui 
jaunuoliui išsprunka iš lūpų iš
sireiškimai: “Mes, jaunieji, ma
nome, mes norime ... mes reika
laujame ...” _

Ispanų jaunimo viltys
' ir pavojai

Ispanų sociologai, pedagogai, 
politikai, dvasios vadai ir mokyto
jai savo jaunimo neramume 
įžvelgia pavojų, ypač pasiprieši-

Anatolijaus Kairio scenos vei
kalų laimėjimai — trys viename 
pakete — neleidžia nustebti tik 
laimėtais laurais, bet įpareigoja 
įsižiūrėti į Kairio rašymo paska
tas, kurios išskiria jo veikalus iš 
kitų. Tuo tarpu, turėdami jo pre
mijuotąją komediją “Viščiukų 
ūkis”, tarsime žodį, kad ir mėgė
jiškai. apie tą vaidinimą.

įvadiniame žodyje Vytautas 
Bagdanavičius labai taikliai pa
reiškė, kad komedija “sutelkia i 
vieną židinį visą eilę mums labai 
aktualių problemų”. Ir autorius 
savo vaidinimą pavadino “satyri
ne komedija”. Tose abiejose są
vokose ataskamba mostas į aktu
aliją. įvedamasis žodis, kaip ir 
vaidinimo apibūdinimas, apribo
ja vaidinimo tūrį iki reakcijos į 
aplinką. Kaip visad, reakcija į ap
linką — ar scenoje, ar dailėje — 
yra viena iš labiausiai sėkmingų 
priemonių pagauti šios dienos 
žmogaus dėmesiui ir išspręsti šios 
dienos iškeltai problemai. Tačiau 
ryšys kūrinio su šia diena, nau
dingas kūriniui kaipo atrakcija, 
irgi trunka tik šiandieną; į ryt
dienos sferą kūrinys perkeliauja 
jau tik kaipo savo bendralaikiams 
būdinga, o anūkams nebeaktuali 
seniena. Labai pavojinga surišti 
kūrinį su aktualija; reikia kažko 
daugiau, kad toks kūrinys išliktų 
ne šios dienos aktualija.

Prancūzų Moljeras ir rusų Ost
rovskis — abu buvo ryškūs savo 
laiku kaip visuomenę raižantieji 
satyrikai, tačiau abu autoriai iš
liko virš laiko. Jie išliko dėlto, 
kad jų veikaluose būta nesens
tančių elementų. Virš aktualijos 
išliko elementai, bendri visiems 
laikams, visai žmonijai. Komedi
jų rašytojas tai privalo įsidėmėti, 
jei nori sukurti aktualią, bet ir 
nesenstančią kartu su greitai 
senstančia aktualija komediją.

. “Viščiukų ūkio” problemos 
mums neleidžia jas pavadinti sa
tyrine komedija. Veikalas užgrie
bia platesnę ir gilesnę visuome
nės analizės vagą. Tai yra graži 
ir sėkminga pastanga suprasti 
gyvybines vaizduojamos visuo
menės problemas. Ir pirma tų 
problemų yra ne buitinio, bet ide
ologinio lūžio palietimas, kuris 
atsiveria tarp dviejų kartų, tarp 
tėvų ir vaikų. Tai amžina tema 
vaizduoti tėvų ir vaikų santy
kiams. Kada gi seniai suprato 
iaunus? Ideologinis lūžis pastato 
tas dvi kartas į priešų pozicijas.

Ir čia Kairys panaudojo simbo
lių, alegorijų lengvumą, kapri-

JURGIS GLIAUDĄ

“Viščiukų ūkio” autorius Anatoli
jus Kairys (dešinėje) ir režisorius 
Algimantas Dikinis
ziškumą, žaismą ir ideologinio 
lūžio plotmėje suvedė dvi kartas 
scenos plotyje. Jau seniau mes su 
dideliu pasitenkinimu pabrėžėm, 
kad Kairys su Sifizo pastangomis 
stumia mūsų sceną į naują sferą. 
Tačiau pastūmėti sceną į nauju
mą yra sunkiau, nei parašyti kny
goje ar eilėraštyje. Scena turi 
tarpininkus, aktorius, žiūrovus. 
Nugalėti jų inertiškumui reikia 
didelių pastangų. Reikia juk pa
keisti tradiciją — scenos žmonių, 
žiūrovų ir net vertintojų požiū
rio. Todėl reikia prileisti, kad vei
kalai netaip pastatomi, kaip juos 
užmato autorius; netaip ir pri
imami, kaip to reikėtų laukti.

“Viščiukų ūkis”, ypač pirma
sis veiksmas, atsiskleidžia taip 
lengvai, natūraliai ir veiksimai 
(pirmas žingsnis pagauti žiūro
vui), kad jame pamatome ir pro
blemos sunkumą, ir įveltus gy
vuosius personažus. Antras ir 
trečias veiksmas jau atliepia sly
pinčia po satyriniu apdangalu 
tragedija. Personažai ryškiai per
eina į alegorijas, galbūt į tam 
tikrus simbolius. Ir toliau siuže
tinė personažų kova (neišvengia
ma užuomazgai ir atomazgai) 
virsta simbolių kova. Surealinta 
idėjų abstrakcija ir suasmenin
tas simbolių įkūnijimas yra ryš
kus antrojo ir trečiojo komedijos 
veiksmų bruožas.

Čia glūdi autoriaus laimėjimas 
— panaudoti aktualiją nesens

tančių ideologinių lūžių vaizdavi
mui.

Trečiojo veiksmo pabaigoje nu
rodoma: . į realybę grįžtama
dešimties sekundžių sustingimo 
poza...”

, Galbūt tai nuolaida žiūrovui. 
“Viščiukų ūkis” toli gražu nega
li grįžti į realybę nei per dešimt 
sekundžių, nei per šimtmečius. 
Užmirškime čia realybę. Greta 
alegorijos, paslėptos daugelyje 
aforizmų, greta simbolių, susto
jusių ne tik už dekoracijų, bet ir 
už žodžių, — realybė yra nekvies
ta viešnia. Traktuoti scenoje 
“Viščiukų ūkį” realiai, reikštų 
nužudyti veikalą.

Jeigu nepratęsiame alegorinių 
prielaidų iki jų nesenėjimo, šios 
dienos alegorija patenkins mus 
tik šios dienos prasme. Taip viš
čiukų raudonėj imas mums su
prantamas eiline prasme. Meškos 
pasirodymas irgi dvelkia šios die
nos laikraštine aktualija.

Tačiau žūklė giliuose vandeny
se. labai reikalinga Kairio kome
dijoms suprasti. .Labai svarbu, 
atiduodant duoklę satyrai, aktua
lijai ir beskubančiai pro šalį ale
gorijai, turėti įmestą inkarą į gy
lį, kur, nepasiekia paviršutinis 
vėjelio raibuliavimas. Žiūrėda
mas į tariamą aktualijų konflik
tą, į kandžią šios dienos satyrą 
ideologinių lūžių, konfliktų, ato
mazgų ir amžinų užuomazgų as
pektu su pasitenkinimu gali spė
ti, kad autorius Kairys savo pa
stangomis rasti naują sceną, nau
ją žiūrovą ir naują aktorių-reži- 
sorių atkakliai kultyvuoja nova
toriaus laurų ūkį mūsų sceninė
je literatūroje.

Iki šiol jo pasirodžiusiems vei
kalams tinka motto jo trijų veiks
mų dramos pavadinimas “Gėlė ir 
uola’-’ (Aidai, nr. 2, 1964).

Tai amžinoji kontrastų koeg
zistencijos drama. Ar galima ta
me chaose, tose priešybėse suras
ti darną? Ar harmonijos trošku
lys visad paliks tik iliuzija? Gėlė 
ir uola į tai neatsako, jos tik dra
matizuoja kiekviena savo indivi
dualumą. Neatsako savo dramose 
į pajudintą ir suaudrintą proble
matiką ir kairys. Daryti išvadas 
autoriui neprivalu.

C KIIIIIllililTJi VEIKLOJE

nimo ir nesiskaitymo pavoju. 
Kaikas mano, kad slaptos komu
nizmo jėgos erzina ispaniškąjį 
jaunimą prieš politinę, socialinę 
ir net religinę krašto santvarką 
ir praktiką. Nereikia manyti, kad 
Ispanijos jaunimui trūksta reli
ginio, socialinio, idealistinio jud
rumo ir veržimosi. Ne, jis yra gi
liai susirūpinęs ne tik savo moks
lo eiga, sportu, darbu, savo pasi
ruošimu gyvenimui aplamai, bet 
ir savo dvasine, moraline ir so
cialine ateitimi. Giliau religiškai 
įsisąmoninę ispanų jaunuoliai ir 
jaunuolės tikisi, kad visi jų troš
kimai ir problemos bus išspręs
tos krikščioniškojo 
mokslo šviesoje.

socialinio Lietuvių Tėvų pranciškonų Kennebunkporte statomos koplyčios 
vakarinis fasadas. Projektas inž. dr. A. Kulpavičiaus

ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS 
Vašingtone įrašai patvirtinti švento
vės ikonografijos komisijos. Koplyčio
je bus tik vienas įrašas anglų kalba 
arkoje virš altoriaus, žodžiai bus pa
imti iš Sibiro lietuvaičių maldaknygės: 
“Marija, guoski vaikus šalies aplaisty
tos krauju ir ašaromis”. Visi kiti įra
šai bus lietuvių kalba: vienoje sieno
je “Apsaugok Augščiausias tą mylimą 
šalį”; antroje — “Iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia”; užpakalinėje 
sienoje — “Dievui ir tėvynei”. Lubo
se po paveikslais — Trakai, Aušros 
Vartai, žemaičių Kalvarija, Pažaislis.

FILMAS “AUKSO ŽĄSIS”, kurį su
vaidino lietuviai aktoriai, režisuojant 
B. Pūkelevičiūtei, jau visai baigiamas. 
Čikagoje jis bus galima, pamatyti 
gruodžio 4 ir 5 d.d. Mažajame McCor
mick PI. teatre. Pr. Al.

ĮKURTAS NAUJAS INSTITUTAS. 
1965 m. birželio 14 d. Romoje, prie 
LKM Akademijos, įsteigtas Lietuvos 
Istorijos ir Religinės Kultūros Institu
tas. Centro valdyba tos dienos posė
dyje priėmė instituto statutą ir pa
tvirtino instituto vadovybę: direkto
rius kun. R. Krasauskas, sekretoriai 
mons. dr. P. Jatulis — istorijos sky
riui ir mons. Kl. Razminas—religinės 
kultūros skyriui. Instituto būstinės 
adresas: Via Antonello da Messina 36 
int. 3, Roma 10, Italia. Instituto tiks
las, nusakytas statute — tyrinėti Lie
tuvos istorijos ir religinės kultūros 
klausimus, telkti tam tikslui reikalingą 
medžiagą, skleisti lietuvišką katalikiš
ką kultūrą lietuvių ir kitataučių tarpe.

NAUJI L. KATALIKU MOKSLO 
AKADEMIJOS ŽIDINIAI. Po VI šuva 
žiavimo Niujorke 1964 m. rugsėjo 5-7 
d. Akademija plečia toliau savo židinių 
tinklą. 1964 m. gruodžio 16 d. įsteig
tas naujas židinys Toronte, Kanadoje. 
Šiam židiniui vadovauti išrinktas dr. 
J. Sungaila; židiniui priklauso 9 na
riai. Jauniausias LKMA židinys įsteig
tas Daytone 1965 m. sausio 24 d. prof, 
dr. V. Bieliausko ir kun. dr. T. Nar
buto iniciatyva. Jam priklauso 10 na
rių. Židinio vadovybę sudaro: pirm, 
prof. dr. V. Bieliauskas, vicepirm. dr. 
Z. Prūsas, sekr. kun. dr. T. Narbutas. 
Abiejų naujų židinių įsteigimą ir va
dovybes centro valdyba patvirtino sa
vo posėdyje š.m. birželio 14 d.

L.K. MOKSLO AKADEMIJOS centro 
valdyba 1965.VI. 14 d. posėdyje pri
ėmė į Akademijos narius: dr. Danutę 
Gražiną Bieliauskienę (Cincinnati), 
gyd. Aldoną Dyšienę (Dayton), gyd. 
Aldoną Mariją Drukteinienę (Dayton), 
gyd. Edmundą V. Drukteinį (Dayton), 
dr. Vytą Gylį (Itasca, Ill.), dr. Juo
zapą Benediktą Jerome (Jančauską) 
Čikagoj, chemiką Steponą Kairį (To
ronto), kun. lie. Kazimierą Kuzmins
ką (Lawrence), gyd. Valeriją Masilio- 
nienę (Dayton), Juozą Masilionį, MD 
(Dayton), kun. Norbertą Pakalnį, AM 
(Brooklyn N.Y.), mokyt. Antaną Rin- 
kūną (Toronto), dr. Juozą Sungaila 
(Toronto), gyd. Aldoną M. Užupienę 
(Toronto), p. Povilanienę. (Montreal).

AKADEMIJOS LEIDINIAI. Arti
miausioje ateityje pasirodys du LKMA 
leidiniai. Tai prof. dr. A. Kučo para
šyta kunigo A. Staniukyno monogra
fija. kuri jau baigiama spausdinti 
(spausdinimo išlaidas padengia prel. 
L. Mendelis), ir LKMA Metraštis. Tai 
bus vertinga įr stambi knyga per 300 
psl.

Iš L. K. MOKSLO AKADEMIJOS 
mirtis išskyrė du narius. Lietuvoje 
1964.XII.18 mirė prel. prof. Pr. Ku
raitis. mokslininkas-filosofas ir teolo

gas, o Amerikoje 1965.VI. 15 d. mirė 
prof. dr. Bronius Baškys, biochemikas, 
paskelbęs tris mokslinius darbus.

“TAUTOS PRAEITIES” antrojo to
mo antroji (VI) knyga jau spausdina
ma. Telkiama mokslinė medžiaga sep
tintąją! knygai. Jas gaus prenumera
toriai. šeštajai knygai yra pateikę 
mokslines studijas: prof. J. Jakštas, 
J. Dainauskas, prof. St. Dirmantas, 
mons. dr. J. Bičiūnas, prof. I. Končius, 
kun. dr. K. Matulaitis, V. LiUlevičius, 
prof. J. Rugis ir kiti. Knyga turi per 
200 psl. teksto; iliustruota. Leidėjas 
— Liet. Istorijos Draugija.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KŪRYBINIO JAUNIMO STOVYK

LA, kurioje dalyvavo jaunieji litera
tai, kritikai, kompozitoriai, aktoriai ir 
dailininkai, buvo suorganizuota Rum
šiškės pušyne ant Kauno marių kran
to. Didžioji pokalbių dalis buvo skir
ta literatūrai, dailei, baletui, muzikai. 
Literatai stengėsi atsakyti į klausimą, 
ar rašytojas pakankamai giliai brau
nasi į žmogaus sielos gelmes, o meni
ninkai iškėlė konkrečių pasiūlymų at
eičiai. Meno populiarinimui reikia 
daugiau pedagogų ir specialių pamo
kų mokyklose. Tada gausiau būtų 
lankomos koncertų ir teatrų salės, 
daugiau jaunimo ateitų į dailės paro
das. Stovyklos dalyviai surengė du 
koncertus visuomenei ir du meninin
kų pasirodymus stovyklautojams. Pa
skaitininkų tarpe buvo dail. A. Žmui
dzinavičius, ekonomikos instituto di
rektorius K. Meškauskas, fizikos-mate
matikos instituto direktorius J. Požė
la. Su kompartijos atstovais stovyklą 
aplankė Rojus ir Jieva Mizaros, kari
nis komisaras P. Petronis ir kiti so
vietinės propagandos atstovai.

ŠIAIS MOKSLO METAIS į Sovietų 
Sąjungos augštąsias ir specialiąsias 
vidurines mokyklas iš Lietuvos siun
čiama 150 studentų. Maskvos I. Gub- 
kino vardo dujų ir naftos chemikalų 
pramonės institutas paruoš naftos bei. 
dujų telkinių geologijos ir žvalgybos 
specialistus. Voronežo universitete 
busimieji geologai studijuos iškasenų 
telkinių pajieškas ir žvalgybos geofi
zinius metodus. Ekonominės kiberne
tikos bus mokomasi Leningrado uni
versitete, o Kievo politechnikos insti
tutai studentams padės įsigyti dielek- 
trikos ir puslaidininkių specialistų dip
lomus. šioms specialybėms trūksta 
mokslo įstaigų Lietuvoje. Tačiau sa
votiška staigmena yra kompartijos 
nutarimas siųsti studentus į Maskvą 
studijuoti... filosofijos. Matyt, nori
ma paruošti stipresnių marksistų.

TELŠIŲ KRAŠTOTYROS MUZĖJU- 
JE surengta paroda, lankytojus supa
žindinanti $u žiląja krašto praeitimi 
— nuo pirmųjų žmonių atsiradimo 
iki Lietuvos valstybės sukūrimo ir 
kryžiuočių ordino sutriuškinimo. Pa
rodoje pirmą kartą išstatyti Siraičių, 
Juodsodės. Maudžiorų kapinynuose, 
Vienragių pilkapiuose, Paplinijo gy
venvietėje archeologų atkasti radiniai. 
Lankytojų dėmesį patraukia šamelės 
kaime rasti akmens amžiaus durklai 
ir kirvis, Paplinijo gyvenvietėje aptik
ta metalo lydymo krosnelė, darbo 
įrankiai. Maudžiorų kapinyne atkasti 
geriamojo rago apkaustai. Antropolo
gas V. Urbonavičius pagal Maudžiorų 
kapinyne rastą kaukolę atkūrė V š. 
lietuvio kario galvą. Parodos ekspona
tai lankytojus supažindina su minėto
jo laikotarpio žemdirbyste ir verslų 
istorija, amatų vystymusi, kuršų, žem
galiu ir žemaičiu tuometine kultūra.

V. Kst.

Keturi dabartinės Lietuvos poetai
JONAS VĖLAIKIS

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS
Marcinkevičius neabejotino talento poetas 

ir galbūt vienas populiariausių rašytojų da
bartinėje Lietuvoje. Jo gausi, nors labai ne
lygi meniniu atžvilgiu poezija išleista šešiose 
knygose (neskaitant apysakos “Pušis, kuri 
juokėsi” ir dviejų rinkinėlių vaikams): “Pra-. 
šau žodžio” (1955), “Dvidešimtas pavasaris” 
(1956), “Kraujas ir pelenai” (1960), “Publicis
tinė poema” (1961), “Rankos, raikančios duo
ną” (1964) ir “Donelaitis” (1964).

Debiutinis rinkinėlis “Prašau žodžio” im
ponuoja giedria pasaulėjauta ir melodinga ei
lių technika, kartais labai artima mūsų liau
dies dainoms. Pvz. eilėraštyje “Kažko vis 
trūksta” (dažnai dainuojama ir išeivijos jau
nimo) mylimosios ilgesys ir svajonės turi ryš
kų liaudies dainų melodijos ir nuotaikos cha
rakterį. Kitais atvejais mažai tenutolsta nuo 
sovietinėje poezijoje vyravusio tematinio ir 
forminio šablono.

“Dvidešimtame pavasaryje” bando poe
mos žanrą, perduodamas aprašomuoju tonu 
studentų gyvenimo nuotaikas ir politinius 
konfliktus. Dažnai įsileidžia į sausoką retori
nį pamokslavimą ir neva sovietinę romanti
ką. Kaikurie poemos fragmentai pasižymi ne
rimastinga, subtilia lyrika ir, jau apvaldyta, 
lakia ir lengva eiliavimo technika.

Poema “Kraujas ir pelenai” pasirodė ke
liomis laidomis ir net išversta į kitas kal
bas, nors meniniu atžvilgiu nėra literatūrinis 
stebuklas. Poemoje netiesiogiai vaizduojama 
Pirčiupio tragedija, apžvelgta iš sovietinio 
marksizmo perspektyvos. Kaikuriose poe
mos dalyse, o ypač ideologiniuose samprota
vimuose, apstoka banalaus ir prozaiško ele
mento. Tačiau būdamas artimas kaimo gy
venimui. Marcinkevičius pajėgia prasiskverb
ti į kaimiečio minčių ir jausmų pasaulį ir, 
nors tradicine, bet ekspresyvia menine iš
raiška. iškelti nekalto žmogaus tragediją. 
Kasdieniniai kaimo darbai ir gamtovaizdis 
įgauna dramatiškai lyrinį charakterį, o žmo
nes supa savotiškai slegianti atmosfera, kilu
si iš realistinės, romantinės ir neryškiai pan
teistinės kaimo aplinkos. Pvz. kaimo vakarų 
atmosfera:

Ak, tie kaimo vakarai!
Jų neapsakomas ramumas! 
Kada širdis garsų pilna 
Skambėti ima kaip daina, 
O jai atliepia kitos širdys; 
Kai saulei nusileidus, girdis 
Tik nebyli širdžių byla... (10 psl.).

Arba miškas, saulė ir bundantis kaimas 
tarytum įgauna gyvastį:

Virš pamaldžiai didingo šilo 
Nužarstęs rūką i šalis, 
Tarytum paristas iškilo, 
Ugninis saulės kamuolys.
Čia, besistiebdamos Į dangų,
Jį pušys paėmė ant rankų.
Bet, nusideginę rankas,
Jos dar aukščiau ji pamėtėjo.
O per kuplias pušų šakas 
Skausmingas drebulys nuėjo.

. O žemė kėlėsi tą rytą •
Rasos per naktį išpilta. •
Vaga, per lauką išvaryta,
Garavo it riekė šilta.
Jau sugirgždėjo kaimo svirtys, 
Nubrido kaimenė keliu.
O kaminai pradėjo girtis 
Kiekvienas savo dūmeliu (79—80 psl.).
Pažymėtina degančio kaimo, o ypač mir

ties scenos ir žmonės, įaugę į šiurkščią kai
mo kasdienybę. Paprasti kaimiečiai per su
dramatintu įvykių eigą išauga į nemarias as
menybes, ir poemos pabaigoje — mirties mo
mentuose — tampa žmogaus tragiškumo sim
boliais. tarytum liudijantys žmogaus nenuga
limą gyvastingumą ir žmogaus ištikimybę 
žmogui. Palyginus “Kraują ir pelenus” su 
Mieželaičio poema “Žmogus”, dar labiau iš
ryškėja Marcinkevičiaus poemos pranašu
mas, nes Mieželaičio žmogus tėra manekenas, 
nors su komunistine etikete ir apibertas su- 
perlatyvais bei įmantriais palyginimais. 
Marcinkevičius įvykius ir nekaltų žmonių tra
gediją pajėgia perkelti už laiko ir vietos są
vokų. Pvz. degančios motinos scena yra tiek 
subendrinta ir susimbolinta, kad tampa amži
nosios Lietuvos simboliu:

Įėjus Motina, lyg niekur nieko. 
Pataisė lovą ir nuvalė stalą. 
Visus paprašė atsisėst. Pati 
Kaip atsistojo asloj — taip ir liko. 
Jos basos kojos gėrė žemės vėsą 
Ir skverbėsi kaip šaknys Į jos gelmę 
Ten, kur granito padermės klojėjo, 
Kur geležis tekėjo žemės gyslom.

Liepsna pradėjo glostyti jos plaukus,
Paskui nuvilko jos lininį rūbą, 
Bet jos pačios nepajėgė praryti. 
Nes ji tada jau buvo Lietuva: 
Tiek kaitų deginta — ir nesudeginta, 
Tiek kartų šaudyta — ir nesušaudyta. 
Kada nuo karščio perplyšo asla, 
Tai pasirodė, kad jos kojos — šaknys 
Įaugę buvo į granitą. Gyslom 
Tekėjo žemės kraujas — geležis (123 psl.).

Panašiai subendrintą nemarumo prasmę 
yra įgavę ir kiti charakteriai; pvz. nušautas 
artojas kas naktį ateina į dirvą, “atsiraito 
kelnes / Persižegnoja ir aria”/Miręs sėjėjas 
ir toliau sėja grikius, pavirtusius į “gyvas, 
žaižaruojančias žarijas”.

Vertinant “Kraują ir pelenus” meniniu 
mastu, vargu ar poema prilygtų mūsų taip 
negausiem geriesiem poemos žanro veikalam.

“Publicistinėje poemoje” Marcinkevičius 
siekia pagrindinių sąvokų (žemė, motina, 
saulė, meilė, duona, Tėvynė, darbas, revoliu
cija) naujo, tikriau sovietinio aptarimo bei 
atnaujinimo. Jis pradeda su ryškia abstrakčia 
materialistine samprata, bet poeto emocijų ir 
minčių prizmėje ji šiek tiek perkeičiama ir 
suasmeninama. Pvz. žemė išreikšta įvairiais 
įvaizdžiais ir metaforomis tampa tarytum gy
vybės šaltiniu, meilės įsikūnijimu: “iš jos 
gelmių eina paslaptinga augimo galia”, “lai
ko mus savo glėby amžina mūsų motina — 
žemė”, “meilė — šventa dovana, kuri taipgi 

■ pareina iš žemės”. Tėvynės sąvoka yra tiek 
subendrinta ir sudvasinta, kad įgauna pan
teistinį pobūdį: “Šioje žemėje niekas nepra
eina”, po mirties “jūs tik tapsite saulės švie
sa / ir gerų spindulių jūra pasiliesite / virš 
savo tėvynės”. Net tokios sąvokos kaip revo
liucija tarytum tarnauja žemei, o ne komu
nizmo statybai (sovietų kritikai tame įžiūrėjo 
poeto nutolimą nuo “tikrovės”):

Ugnis — revoliucija.
Gydanti žemės gėdą ir kančią 
Ir pilniausiai išreiškianti 
Jos ilgesį

būti dora ir švaria (57 psl.)

Marcinkevičiaus sąvokų poetiškai publi
cistiniam pobūdžiui išryškinti duodame iš
trauką apie duoną:

. žemė ir saulė —
duonos kūnas ir kraujas.

Tik per duoną žmogus 
suleidžia šaknis į šią žemę

Ir galvą užvertęs, 
ilgesingai žiūri į saulę. •

O pilki vyturiai —
Tos gyvosios žemės raketos,

Apsvaigę arinių kvapu,
Vis šauna ir šauna į dangų.
Nešdami amžiną žemės troškimą 

susilieti su saule.
Ar ne šito troškimo

kupinas rugio grūdas,
Kai jisai, atsispyręs į žemę,
Savo stiebą į saulę meta? (24 psl.)
Meniniu atžvilgiu poema labai nelygi. Ša

lia vaizdinių posakių ir net lyrinių fragmen
tų priterpiamos deklaratyvinės arba beveik 
ištisai prozaiškos frazės. Atrodo, jam neužte
ko emocinės šilimos arba tikriau minties ir 
jausmo balanso, kad galėtų sulydyti poemos 
žanre publicistinę ir poetinę išraišką.

Poema “Donelaitis” formos ir estetiniu 
atžvilgiu yra tęsinys “Publicistinės poemos”, 
kur arklo, kardo, varpo palyginimais ir Mar- 
sinkevičiui būdinga poetine retorika aptaria 
Donelaičio sąvokos prasmę. Rezultate Done
laitis tampa vienu sovietinės heroikos atsto
vų. Poezijos rinkinyje “Rankos, raikančios 
duoną” vyrauja ankstyvesniuose eilėraščiuo
se naudotos įvaizdžių ir motyvų variacijos ir 
tas pats poetinis savęs ir gyvenimo apmąsty
mas. Eilių ciklas apie Ameriką esme labai 
artimas sovietinių turistų įspūdžių atpasako
jimo šablonui: poetas, nustebintas technikos 
pažanga ir gyvenimo tempu, visur įžiūri dva
sinį skurdą ir klasių skirtumus. Aplamai, po 
“Kraujo ir pelenų” ir “Publicistinės poe
mos” Marcinkevičius neatskleidė naujų po
ezijos klodų nei išraiškos, nei pasaulėjautos 
atžvilgiu, neskaitant paskiru niuansų, įvaiz
džių ir asociacijų. Jo laki ir ekspresyi eilia
vimo technika palaipsniui įgauna trafaretinį 
pobūdį. Bus daugiau)
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Mann & Martel
2320 Bloor St. W.
EGLINTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
marinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
Stačiu įvažiavimu; moderniška di- 

elė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

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

PJS. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi
' me naujo; nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

S POETAS
HAMILTONO “KOVO” ŽINIOS

Z. Stanaitis žaidė šio miesto kana
diečių stalo teniso rinktinėje prieš 
Flint (JAV) miesto komandą. Iš pen
kių galimų Hamiltonui jis iškovojo 4 
taškus.

Lauko teniso sekcija nesnaudžia. Be 
seniau žinomų žaidėjų, didelę pažan
gą daro jaunieji. Dažnai varžybose 
tarp kanadiečių dalyvauja žinomas 
krepšininkas L. Meškauskas ir R. 
Žilinskas. Pastarasis jaunių klasėje 
ligi 16 m. amžiaus išsikovojo Hamilto
no meisterio vardą. Gaila^ kad nėra 
rungtynių su kaimyniniais lietuvių 
sporto klubais, kadangi jie šią sporto 
šaką mažai kultyvuoja. A. G.

XI KANADOS LIETUVIŲ DIENOS
ŠAUDYMO RUNGTYNIŲ 

REZULTATAI
22 kalibro šautuvais

I vieta (komandinė) Toronto šaulių 
Pūtvio kuopa 1710 iš 2700 galimų;
II — St. Catharines ramovėnai 1223 t.;
III — Hamiltono klubas “Giedraitis”
12101. •

I vieta gulom VI. Rukšys, Toronto, 
II — G. Artičkonis, Toronto.

I vieta klūpom G. Artičkonis, To-

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: SL Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-l.30ir4.30-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 430-8
SešL9-12
Sekm. 930 -1

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

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

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

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

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 — ANNĖTTĖ, $3.000 įmokėti, muro, 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 $17.500. 
Nerado 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

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$4.900 Įmokėti; atskiras, mūrinis

kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

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

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

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

ronto, II — VI. Rukšys, Toronto.
I vieta stačiom B. Savickas, Toron

to, H — VI. Rukšys Toronto.
Daugiausia tašku per 3 padėtis 

rinko VI. Rukšys.
su-

Medžiokliniais šautuvais
I vieta (komandinė) Hamiltono 

klubas “Giedraitis” 439 taškai iš 500 
galimų; II — Toronto medž. klubas 
“Tauras” 401 t

Individualinis šaudymas
I vieta P. šimkevičius, Hamilton, 

93 taškai iš 100 galimų; II — V. Sas
nauskas, Hamilton, 91 taškas; III — 
E. Kuchalskis, Toronto, 90 taškų.

Kanados kelių saugumo taryba 
atkreipia dėmesį visų vairuotojų 
Į pavojų, kylanti iš nudėvėtų ir 
nepakankamai pripūstų padangų. 
Ypač esą pavojinga vairuoti lie
tingą dieną, kai keliai yra slidūs. 
Esą patartina prieš kelionę ir su
stojus užkąsti ar benzino pirkti 
atidžiai patikrinti padangas bei 
pažiūrėti, ar nėra Įsmigusių vinių 
ar stiklo skeveldrų.

OILS LTD.

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINES 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.

— vieta, kokybė ir kaliu

REIKALINGAS PARDAVĖJAS 
' DISTRIBUTOR

Jokios konkurencijos. Patarnauti ir 
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

Nr. 3« (»15) LENKŲ LAIKRAŠTIS APIE PABALTIJĮ
“Glos Polski”, lenkų laikraštis, 

išeinąs Toronte, 35 nr. pirmame 
puslapyje didoka antrašte skel
bia: “Augščiausias laikas išlais
vinti Maskvos pavergtas tautas”. 
Jis primena žinią, kad JAV-se 10 
senatorių su J. Dodd priešakyje 
pateikė rezoliuciją, sakančią, jog 
JAV kongresas turi rūpintis Bal
tijos kraštų — Lietuvos, Latvi
jos, Estijos išlaisvinimu. Esą JAV 
prezidentas turi kreiptis Į leidyk
las, valdines ir privatines, spaus
dinančias žemėlapius, kad juose 
tie kraštai būtų pažymėti kaip ne
priklausomi. Redakcija nuo sa
vęs priduria nusistebėjimą, kad 
Amerikos leidyklos, spausdinda- 
mos žemėlapius, Pabaltijo kraš
tus žymi kaip sovietines respub
likas, nes JAV jas pripažįsta ne
priklausomomis. ši rezoliucija, 
pasak laikraščio, esanti nepaten-

Lietuvių skautų veikla
Lietuvos Skautų Sąjungos vadų ir 

vadovių “Tėviškės” stovykla atsiuntė 
iš Romuvos, Ontario, Lietuvos gen. 
konsului dr. J. žmuidzinui labai gražų 
skautišką sveikinimą, už kurį jis reiš
kia Didž. Gerb. stovyklos viršininkui 
V. S. J. Vaišniui, S. J. bei visiem pasi- 
rašiusiem gilią padėką ir taria — Bu
dėk!

Kanados rajono vyr. skaučių sąskry
dis įvyks rugsėjo 18-19 d. Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijoje, į kurį taip 
pat pakviestos Buffalo ir Ročesterio 
vyr. skautės. Sąskrydžio atidarymas — 
šeštadienį, 12 vai. Programoje — pa
skaitos su diskusijomis; vakare numa
tytas linksmavakaris - arbatėlė. Sek
madienį 10 vai. Mišios, po kurių suva
žiavimas bus tęsiamas toliau. Į sąskry
dį jau sutiko atvykti ir pravesti pa
šnekesius ps. Ilona Gražytė iš Montre
alio, s. E. Šakienė iš Buffalo, ps. Dalia 
Talat-Kelpšaitė iš Čikagos.

Kanados rajono vadas v. s. Vyt. 
Skrinskas ilgajame savaitgalyje lankė
si Čikagoje, kur aptarė skautiškus rei
kalus su L. S. S-gos pirmi jos pirm. v. 
s. Korzanu ir B. V. S. j. s. Br. Juode
liu.

Prasidėjus mokslo metams, praside
da ir skautiškas veikimas. Drauginin
kai šauks savo narius sueigoms ir pri
ims naujus. Tėvai, kurie norėtų įrašyti 
savo sūnus į Lietuvos Skautų Sąjungą, 
prašomi kreiptis į draugininkus. I-sios 
vilkiuku draugovės v. si. V. Stukienę 
ME 3-0513; II — ps. P. Gotceitas 766-

Smarkios liūtys Italijoj nusiau
bė kraštą ir padarė daug nuosto
lių: žuvo apie 50 asmenų, sugriau
ta 2.500 namų. Audros įelietė ir 
Romą. Popiežius Paulius VI bri
do per gilų purvyną Romos prie
miesčiuose lankydamas nelaimių 
ištiktus darbininkus.

Tai

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia . v
hemorojus .

yra ypatinga gydomoji medžiaga,
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

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

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

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

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO i 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pinigus į USSR 

Tegu jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

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

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

virš $30.00 — 10%.
GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St. Newark, N. J. 1 , 

_ Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai.

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

MU 9-0598 
Įsteigta 1945 m.

Atdara kasdien 9—5:30; 
Šeštodieniois 9—12.30 

kinama JAV vyriausybė turinti 
kitų galimybių ir veiklos prie
monių, kurios galėtų paveildi, 
kad Sov. Sąjunga pasitrauktų* iš 
tų okupuotų kraštų. Ir kodėl gi 
ligi šiol Baltijos kraštų klausi
mas nebuvo iškeltas Jungtinėse 
Tautose? — klausia laikraštis. 
Kodėl ligi šio laiko laisvasis pa
saulis taip mažai žino apie Krem
liaus siautėjimą tuose kraštuose? 
Kodėl Amerikoje vyksta demonst
racijos prieš amerikinę politiką, 
bet nėra demonstracijų uz sovietų 
užgrobtų žemių grąžinimą? Ame
rikinė spauda esą paskelbė minė
tą senatorių rezoliuciją su vienos 
skilties antrašte, o galimybę par
duoti kviečius sovietams — dide
lėm antraštėm ir ilgais išvedžio
jimais. Ar doleris Amerikos spau
dai turi didesnės reikšmės nei 
pavergtų tautų laisvė?

0259; III — s. J. Dambara 536-1433. 
Skautų — ps. E. Kazakevičius OX 4
6576; jūros jaim. sk. v. vi. A. Empake- 
ris 239-1760; jūros skautų ps. P. Bu
tėnas. LE 4-8614; oro skautų — ps. G. 
Stanionis RU 1-7861. Pradžioje metų 
atėję į vienetus jaunuoliai lengviau 
praeina metų programą ir neapsunki
na vadovų.

(Atkelta iš 1 psl.) ' 
Dirigento žodis

Tėvai pranciškonai savo patal
pose surengė čiurlioniečiams pri
ėmimą. Jo metu buvo pasakyta 
visa eilė kalbų. Į jas atsakyda
mas Čiurlionio Ansamblio vado
vas A. Mikulskis taip dėstė: Čiur
lionio Ansamblis yra kultūrinių 
partizanų būrys. Jo niekas oficia
liai Į tą darbą nekvietė, niekas jo 
nesiūlė. Jis gimė savaimingai iš 
Lietuvos stichijos, iš jos gelmių. 
Aš tebuvau pirmasis, kuris Įžie
biau žvakelę. Girtis neturime 
kuo; duodam savo tautai, ką ga
lime. čiurlioniečių entuziazmas 
didelis. Jie labai daug aukojasi. 
Esu laimingas, kad mano balsas 
neliko tyruose šaukiantis, kad su 
manimi ėjo ir kiti. Esu vienas 
laimingiausių vadų, nes turėjau 
ir turiu gerą armiją. Atvirai ga- 

nors taip kruvinai, taip atkakliai 
dirba kaip Čiurlionio Ansamb
lis. Baigdamas maestro išreiškė 
padėką Liet. Dienos rengėjams ir 
svečiams, kartu pabrėždamas, 
kad moralinė parama esanti pa
grindinis čiurlioniečių atpildas 
bei padrąsimmas. Jis su ponia 
buvo apdovanoti gėlėmis nuošir
džios padėkos ženklam

Sportinės rungtynės
XI Kanados Lietuvių Dienoje 

netrūko ir sportinių rugtynių. 
Buvo surengtos FASKo rėmuose 
futbolo ir šaudymo rungtynės.

Penkioliktosios ŠALFAS fut
bolo rungtynės Įvyko rugsėjo 5 
d. Heidelbergo stadijone. Į gerą 
vokiečių klubo sporto aikštę išbė
go Niujorko Atleto ir Čikagos Li- 
tuanicos vienuolikės. Tai pajė
giausi lietuvių futbolo vienetai 
Š. Amerikoje. Deja, nebuvo lem
ta sulaukti tikro ir gero žaidimo, 
nes nuo pat pradžios ėmė lyti ir 
per visą žaidimo laiką gana smar
kiai lijo. Rungtynes aiškia pasek
me 4:1 (3:1) laimėjo čikagiečiai,

vienus metus.
PLAUKUS, išgydo

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

J I B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30, 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JI B LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

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

Kodėl moterys negali 
būti kunigais?

Vatikano dienraštis ‘TL’Osser- 
vatore Romano” aiškina Katalikų 
Bendrijos nuomonę apie moterų 
šventinimą į kunigus. Tam progą 
davė pasaulio bažnyčių tarybos 
Ženevoje išleista studija “De l’or- 
dination des femmes”. Dauguma 
protestantų bažnyčių atstovų yra 
už moterims kunigystės sakra
mento suteikimą. Anglikonai tai 
laiko įmanomu dalyku bent atei
tyje, o ortodoksai yra aiškiai pa
sisakę prieš tokį bandymą. Vati
kano dienraštis šiuo klausimu ra
šo: “Romos Katalikų Bendrijoje 
kunigystės sakramentas yra re
zervuotas tik vyrams. Tai patvir
tina Šventasis Raštas, kuris yra 
priešingas moterų šventinimams. 
Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, 
nors ir buvo lydimas šventų mo
terų, nei vienos nepašaukė Į apaš
talų skaičių, net nė savo Motinos. 
Apaštalas Paulius savo laiške ko- 
rintiečiams ir kitame — Timo
tiejui aiškiai sako: “moteris baž
nyčioje tyli!” Dėlto Katalikų 
Bendrija nuo pat pradžios kuni
gystės sakramentą teikia tik vy
rams. Moterys pagerbtos kitais 
būdais. Didžiausia pagarba joms 
yra išreikšta Dievo Motinos Ma
rijos asmenyje.

. v

Lietuviu Dienos širdis - “Čiurlionis”
kurie beveik visą laiką žaidė prie 
Niujorko vartų. Pasekmė galėjo 
būti ir augštesnė, tačiau Niujor
ko gynimas gana gerai atlaikė 
techniškai pajėgesnius ir kūnu 
žymiai stipresnius Čikagos puolė
jus. Tikrąjį komandų pajėgumą 
sunku aptarti, nes, kaip minėjo
me, smarkus lietus ir pažlugusi 
veja kliudė parodyti gerą žaidi
mą. Čikagos Lituanica pasirodė 
pranašiau kamuolio deriniais, šū
viais Į vartus, o svarbiausia ligi 
žaidimo pabaigos pasižymėjo pa
tvarumu, ko gana stipriai, ypač 
antrame kėlinyje trūko niujor
kiečiams. Gaila, kad gerai suor
ganizuotos futbolo rungtynės dėl 
oro sąlygų beveik visiškai netu
rėjo žiūrovu. Reikia pastebėti, 
kad aikštėje sportininku tarpe 
girdėjosi lietuviški šūkavimai, 
ko kitose sporto šakose jau seniai 
pasigendame. Tai nuopelnas fut
bolo vadovu. Lauksime sekan
čiais metais vėl šių komandų pa
sirodymo, gal jau geresnėse są
lygose (G).

Šaudymo rezultatus žiūr. spor
to skyriuje 6 psl.

Margos įvairybės
• Prieš pat karūnaciją popie

žius Jonas XXIII paklausė patar
nautojus apie savo brolius:

— Ar juos gerai priėmėte ir 
apgyvendinote? Ar jie gavo gerą 
vietą bazilikoj? Gerai, kad juos 
pasodinote pirmoj eilėj; ne dėlto, 
kad jie mano giminės, bet dėlto, 
kad Alfredas yra trumparegis ir 
negalėtų matyti apeigų.

Truputį-pagalvojęs, šypsodama
sis, dar paklausė:

— Ar jie užsirišę kaklaryšius? 
Kai atvyko i Paryžių, norėjo daly
vauti iškilmėse vienmarškiniai... 
• Automobilis yra 20.000 dalių 
rinkinys. Jeigu tos dalys butų su
rinktos 99,9% tikslumu, tai vis- 
tiek pirkėjui būtų pristatytos su 
20 klaidų. Parinko Pr. Al.

R. CHOLK AN
& co. LIMITED REALTORS

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

RO 7-5454
Namų teL LE 5*1584

SWANSEA — BLOOR, $3.000 įmo
kėti, originalus 10 kamba
rių dupleksas, dvigubas ga
ražas.

JANE — BLOOR, $5.000 įmokėti, 
5 kambarių mūrinis viena 
augštis, užbaigtas rūsys, pri
vatus įvažiavimas.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
$6.000 įmokėti, originalus 
dupleksas, vandens alyvos 
šildymas, garažas su geru 
įvažiavimu.

MIMICO, apie $7.000 įmokėti, 4 
šeimų atskiras namas (4 — 
plex), viskas išnuomota, 
privatus įvažiavimas.

KINGSWAY, $5-6.000 įmokėti, 
puikus visai naujas 6 kam
barių vienaaugštis, (back 
split level), 2 didžiuliai gra
žūs kambariai lūšyje, 2 vo
nios, privatus įvažiavimas.

BABY POINT, apie $8.000 įmokė
ti, gražus 7 kambarių na
mas su privačiu įvažiavimu.

GLENLAKE — BLOOR, $10.000 
įmokėti, 10 kambarių per du 
augštus, plius 3 kambarių 
butas rūsyje, garažas su pri
vačiu įvažiavimu kaip du
pleksas.

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIK A TINGI 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.

GLE ND ON WYNNE — BLOOR
$30.000 prašoma kaina, įmokėti $10.000, vienas atskiras mortgičius ba

lansui 10 metų; 8 dideli kambariai per 2 augštu, vandeniu alyva šildo
. mas, geras šoninis įvažiavimas, garažas, gražus, lygus sklypas.

BLOOR — EVELYN
>26.900 prašoma kaina, įmokėti $8.000, vienas atskiras mortgičius balan

sui; 9 kambariai per du augštu, vandeniu šildomas, šoninis į važi a vj- 
mas — garažas, 3 vonios, 2 virtuvės, kvadratinis planas.

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

Owners 
ENTRE

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

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

964V6 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

S U PE R T ĖST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

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

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St.
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-&

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

$4.000 jmokėti. 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 

Turime krautuvių, namų, vai 
riose vietose ir Įvairia kaina. 
Taip pat parūpiname geresnė

Vyt. Morkis J. Ka

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-91M

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. 85x306 
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.

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

Y/, (prie Lansdowne Ave.)
50 Namų telefonas: BE. 3-5996 

mod. virtuvės, vand. apšild. Gara-
• žas, šoninis įvažiavimas, 1 mrgt 
PRIEŠAIS HIGH PARKĄ. $4.000 

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

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

JANE - DUNDAS. $1.000 įmk. Atsk. 
5 kamb., geras apšildymas, mo
derni virtuvė, garažas.

indeHų, hoteHų, motelių Jvnt 
Prašome tik kreiptis pas mus. 
n sąlygom paskolų—mortgičfti.
škelis A. Bliudžius
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APDRAUDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES 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

FOUR SEASONS TRAVEL D . r _ ■•-
323 LAKESHORE RD. EAST, rOFT vreCIlT

VPArrklAC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• m Av t IX Aj |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR. 8-7261 • Namų LE 6-4681

ONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

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

KE I

Ponios Tamošauskienės duotas ad
resas paskatino užsukti pas Stepą Ur
bą. šnekučiuojantis atsirado bendrų 
pažįstamų ir nebeišsemiamos temos 
privertė kelionę laikinai atidėti. Ypa
tingas Urbų, ypač ponios, vaišingu
mas priminė nuotaikingas Kalėdų 
šventes. Urbai išsiilgę didmiesčio lie
tuviškų naujienų. Jiems įdomu, kas 
naujo Kanados pietuose ir kaip gyve
na kiti tautiečiai. Jie nuoširdžiai pasa
kojo savuosius rūpesčius ir mažos ko
lonijos tautinį nepajėgumą. Urbai Ka
nadoje gyvena jau ilgą laiką. Jų na
muose yra įvairių lietuviškų laikraš
čių. Jie yra pasigėrėtinai nuoširdūs 
lietuviai, vieni iš pirmųjų atsikvietę 
iš Vokietijos savo pažįstamus. Jie ir 
dabar tebegyvena tais prisiminimais, 
kai prieš keliolika metų visa negausi 
kolonija beveik organizuotai ėjo į sto
tį pasitikti Žilių šeimos.

Vėliau čia buvo prisiglaudę ir dau
giau naujų lietuvių, bet jie nepamėgo 
tolimosios šiaurės klimato ir iškeliavo 
į pietus, į gausesnes kolonijas. Šiuo 
metu iš naujųjų čia yra užsilikęs tik 
P. Artišauskas.

Lietuvių dauguma čia dirba Spruce 
Falls popieriaus fabrike ir ekonomiš
kai gerai susitvarkę.

Iš S. 
stebėti

Urbo automobilio buvo įdomu 
Kapuskasing upės krante įsi

kūrusį 12.000 gyventojų miestelį, jo 
tvarkingumą ir namų spalvingumą. 
Namai čia daugiausia mediniai ir dau
geliu atvejų nudažyti net trim skirtin
gom spalvom. Važinėjant po miestą 
upės pakraščiais ir fontanu trykštan
čią -centrinę aikštę, neteko pamatyti 
nei vienos lūšnos ar kiek apleisto na
mo. To dar negana, S. Urbas pasuka 
savo automobilį į Remi ežero vasar
vietę, kur už 18 mylių yra p. Varnelio 
vasarnamis. Čia jau laukė pagauta žu
vis, vaišės ir krantinėje stovinti jau
nojo Antano Urbo motorinė valtis.

Laikas greitai bėga, reikia tęsti ke
lionę, o šeimininkai nenori apie tai nė 
girdėti. Jie jau yra suorganizavę vizi
tą pas jaukiame name įsikūrusį Izido
rių Aboką. Be to, mums reikės pama
tyti p. želnį ir naująjį namų savinin
ką p. Artišauską. Ryt būtinai reikės 
aplankyti popieriaus fabriką, kuriame 
jie dirba ir, svarbiausia, kad tą po
pierių mes visi kasdieną naudojame.

Vizitų ir vaišių metu buvo jaučia
mas lietuviškas nuoširdumas, sveika, 
didmiesčio nesugadinta sava siela.

Mažos kolonijos neįstengia sureng
ti viešų minėjimų ir šaunių parengi
mų. Jie viso to ilgisi, norėtų glaudes
nio bendradarbiavimo su kitomis vie
tovėmis, bet tie neišmatuojami Kana
dos toliai... S. Pranckūnas

Vietname vadina “Johnsono ka
ru”. Senatorius Morse bando ap- 
kaltinti prezidentą, esą jis pradė
jęs karą be kongreso sutikimo, 
nors senatorius gerai žino, kad 
karas Vietname prasidėjo dar 
prieš Johnsono išrinkimą prezi
dentu ir kad kongresas tam ka
rui yra paskyręs stambias sumas. 
Karas Vietname nėra formalus; 
jis yra Pietų Vietnamo gynimo 
tęsinys, paveldėtas iš prezidento 
Johnsono pirmtakų. Amerikie
čiai padeda Pietų Vietnamu! gin
tis nuo Šiaurės Vietnamo agresi
jos. Tą JAV Įsipareigojimą prez. 
Johnson yra paveldėjęs ir jį tę
sia toliau, tikėdamasis, kad pa
vyks formalaus karo išvengti bei 
taiką laimėti. Prezidentas krei
pėsi Į kitas valstybes, prašyda
mas jų sugestijų ir patarimų tam 
tikslui pasiekti. Bet prezidento 
Johnsono priešininkų tarpe yra 
tokių, kurie tiesiog nori forma
laus karo. Pvz. kongreso nariai 
Ford iš Michigan ir Miller iš 
Iowa klausia, kodėl prezidentas 
nesinaudojo pagalba, kurią jam 
pasiūlė Čiangkaišekas, būtent, 
perkelti tautinės Kinijos kariuo
menę iš Formozos Į Vietnamą, o

Telefonas ir Maskva
Nusipelnęs komunisto Ulbrich- 

to draugas, pakviestas priimti 
jam skirtą ordiną, atvyko į ryti
nės Vokietijos “prezidento” kabi
netą. Pastebėjęs ant Ulbrichto 
stalo keistą telefoną, paklausė:

— Drauge Walteri, kas čia per 
telefonas, kad turi tik ragelį klau
syti, bet nėra į ką kalbėti?

— Ak, žinai, — atsakė Ulbrich- 
tas, kiek varžydamasis, tai yra 
mano tiesioginė linija su Mask
va...

Nesąmonės įrodymas
Norėdamas Įrodyti, kad ameri

kiečiai dažnai tiki Į didžiausias 
nesąmones, vienas Kalifornijos 
bankas savo lange išstatė toki 
skelbimą:

“Galima greitai ir daug uždirb
ti! Mes Kalifornijoje organizuo-

vėliau iš Vietnamo — į komunis
tinę Kiniją. Prez. Johnsonas ge
rai žino, kokios būtų tokio žygio 
pasekmės. Juk tuo nesibaigtų ko
vos Vietname, o tik būtų sukeltas 
trečiasis pasaulinis karas.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

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

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkai A. ir S. KALCZA

LIETUVIAI STALIAI
^•"'3 maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ 4 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 - 7841 -

K. STRIAUPIS ' P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-H g«,p j Service — Dirbtuvė

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

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

Sav. R. 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 j tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage ’’aSwItasImXs

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

Telefonas LE. 2-5191

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

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu _ ...

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

Už sutaupąs moka nuo 4%% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6 Vi %. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau 12.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dieno* metu nuo lt vaL iki 1 vai. M min. kiekvieną

AR SUSKILS
(Atkelta iš 2 psl.)

mokti ir atvirkščiai. Nežiūrint tų 
visų inspekcijų, tėvai daro ką no
ri. Reikia mokėti apeiti Įstaty
mus! Pasitaiko, kad tėvai yra 
smarkūs kovotojai už flamandų 
kalbą, gyvena flamandiškame 
krašte, bet savo vaikučius siunčia 
Į prancūzišką mokyklą. Kodėl? 
Pamatysime vėliau. Turbūt, teko 
girdėti, kad Louvaino mieste stu
dentai flamandai kėlė manifesta
cijas išvyti laukan iš universiteto 
prancūzų kalbą. Ilgus amžius 

• Louvaino .universitetas težinojo 
tik 2 kalbas: lotynų ir prancūzų, 
nors miestas yra grynai flaman
diškame krašte. Prieš pat Didįjį 
Karą ir tuoj po karo, buvo Įvesta 
flamandų kalba. Bet Įstatymas sa
ko, kaip minėjau, flamandiškame 
krašte — viskas flamandiškai. 
Bet jei Louvainas pasidarytų tik 
flamandiškas, nustotų tūkstančių 
užsieniečių studentų^ o taipogi 
daug, tūkstančių belgų katalikų 
studentų, kalbančių prancūziškai. 
Jei reikalai pablogėtų, episkopa
tas turėtų j ieškoti išeities ir pran
cūzišką sekciją perkelti Briuseliu.

Keblumai vasarotojams
Norintiems atostogauti irgi yra 

keblumų. Visas Belgijos pajūris, 
apie 70 km yra vakarinėje Fland
rijoje. Tuo tarpu Ardėnų kalnai, 
nuo 400—700 metrų, yra jau Va
lonijoje. Iki paskutinių laikų pa
jūryje Mišios buvo laikomos loty
nų kalba, o pamokslas — flaman
diškai; jo santrauka — prancūzų, 
o kartais net vokiečių ir anglų 
kalbomis. Dabar reikalai pablogė
jo: Mišios — flamandiškai, o 
prieš pamokslo santrauką prancū
zų kalba aktyvistai kelia triukš
mą, demonstratyviai išeina iš baž
nyčios. Tikrumoje — vienas, kitas 
atsitikimas. Skaičiau prieš kelias 
savaites, kad Namuro vyskupas, 
kurio vyskupijoje yra Ardėnai 
(kalnai), davė leidimą savo kuni
gams turistinėse vietovėse sekma
dieniais laikyti Mišias flamandų 
kalba flamandams turistams. Pui
kus gestas. Norint visada galima 
susitarti.

Kitas dalykas, kuris erzina fla
mandus, kad jie išmoksta pran
cūziškai, o valonai nesimoko fla
mandiškai.

LGIJA?
Ūkiniai reikalai
Valonijoje uždarinėja vieną po 

kitos anglių kasyklas, kaip pase- - . - -w- .
nusias ir nenešančias pelno! Dau-C?r^ Pn^s Por3 javaičių man is- 
gelis to nenori suprasti. Vietoj už
darytų anglių kasyklų reikia 
steigti naujas " įmones, kad būtų 
žmonėms darbo. Darbdaviai, ypač 
užsieniečiai, mielai steigia įmones 
Flandrijoj, nes ten darbininkai 
yra sukalbamesni. Be to, jie yra 
gausesni, didesnės šeimos. O ir, 
būdas yra gan skirtingas: flaman
das yra germanų kilmės, daug ra
mesnis, užsidaręs, tuo tarpu valo
nas, turis prancūziško kraujo, yra 
daug judresnis, turis daugiau są
mojaus ir aktyvumo .

1 tradicijas.
1 Nežiūrint ką užsienyje galvoja 
apie Belgiją ir belgus (vienas švei- 

_* • v__ •___ ___ _______2Y2_______ — .

sireiškė: kas per kraštas toji Bel
gija? nuolat streikai, nuolatiniai 
nepasitenkinimai ir t.t., Belgija 
gražiai gyvena: nei skurdo, nei be
darbių daug nėra. Tarptautinėje 
politikoje Belgija turi savo žodi. 
Ypač esame laisvi tikra žodžio 
prasme: galime diskutuoti, reikšti 
savo nepasitenkinimus. Galbūt 
Belgija yra vienintelis pasaulyje 
kraštas, kur socialinis klausimas 
taip gražiai išspręstas. Visi tikisi, 
kad naujasis premjeras, Pierre 

jHarmel, kuris turi daug takto ir 
VisTtiė reikali sukelia tam tik-' prancūziško subtilumo, puikiai iš- 

rą trynimąsi... Ekstremistai nori E s1^ aktualią problemą 
tuo pasinaudoti... Ar bus prieita federallzm^-

PALAIDOTAS PR. DAILIDĖ
Atkelta iš 3-čio psl.

Lietuvos vidaus politinis gyveni
mas. Jis, kaip valstiečių liaudi
ninkų kandidatas buvo išrinktas 
i III Lietuvos seimą.

Pr. Dalidės gimtinė yra Sintau
tai, Šakių apskr. Joje išvydo pa
sauli 1888 m. rugsėjo 29 d. Taigi, 
sulaukė 77 metų ir iškeliavo ana
pus metų ribos.

jame kačių ūkį su 100.000 kačių. 
Kiekviena katė kasmet atsives 
apie 12 kačiukų. Kačių kailiai 
bus parduodami po 30 centų. Šim
tas vyrų kasdien gali nulupti 
5000 kačių. Todėl kasdien pajėg
sime uždirbti virš 10.000 dolerių.

Kuo maitinsime kates?
Šalia kačių ūkio taip pat orga- 

nizuoj’ame žiurkių ūkį su 1.000.- 
000 žiurkių. Žiurkės dauginsis 
dvylika kartų greičiau kaip ka
tės, todėl kasdien turėsime ka
tėms užtektinai žiurkių.

O kuo maitinsime žiurkes? — 
Nuluptomis katėmis ...

Ar dabar jau aišku? Mes mai- 
tinsim žiurkes katėmis, kates — 
žiurkėmis ir gausim nemokamai 
kačių kailius. Bendrovės akcijos 
parduodamos tik už penkis cen
tus. Platesnės informacijos gau
namos banke.

Skelbimas pritraukė būrius 
smalsuolių, iš kurių neįtikėtinas 
skaičius banke teiravosi plates
nių informacijų ...

Moderni kūryba
Italų bankininkas užsakė daili- * 

mnkui Russolo išdekoruoti nau-. 
jų banko rūmų rotundos lubas. 
Kai dailininkas baigė, bankinin
kas nustebęs tarė:

— Taip, labai įspūdinga, bet 
ką visa tai reiškia?

Russolo paaiškino:
— Sunku pasakyti. Viena aiš

ku, kad tai reiškia 50.000 lirų.
Parinko Pr. Al. ’»

DRAUDIMAI
oo’j OOOO arba
403 - 3343 RO 6 - 0811

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

prie federalizmo? Sunku i tai at
sakyti. Nuomonė gan pribrendusi. 
Man atrodo, jei vyriausybė bus 
taktiška, federalizmas atkris.

• Viena britų bendrovė išrado 
prietaisą uoloms pjaustyti. To 
prietaiso deimantinis ratukas ga
li pjaustyti uolas, cementą ar ke-

Karalius—vienijantis veiksnys medžiagas vienos šešio
Belgijos šūkis “Vienybėje ga

lybė” sustabdys galbūt kaiku- 
riuos nuo noro skaldytis. Kaip ten 
bebūtų, bet karališkoji dinastija 
prisideda prie tos vienybės išlai
kymo. Praktiškai paėmus, galbūt 
belgų karaliaus politinė įtaka ne
didelė, bet kaip karalystės vieny
bės simbolis daug sveria. Belgai 
paprastai myli savo karalius (bū
na retkarčiais išimčių).

Mažoji Belgija turi 2 karalių: 
karalių Leopoldą, kuris neviešpa
tauja);* Beaudouin, kuris viešpa
tauja, bet nevaldo. Turime kara
lienę Elzbietą, 89 metų, karaliaus 
Alberto I našlę. Turime princą 
Albertą ir simpatišką princesę 
Donna Paola. Taip pat mažų prin
cų ir princesių. Tiesa, pamiršau 
paminėti Leopoldo broli princą 
Charles... Bet Belgija gan turtin
gas kraštas ir gali gražiai išlaikyti 
karališką šeimą. Galima diskutuo
ti, kas geriau: karalius ar prezi
dentas? Prezidentas mažiau tekaš- 
tuotų. Galima išrinkti “gudrų 
žmogų”, bet ką rinkti prezidentu: 
flamandą ar valoną? Atsakykite: 
pakaitomis. Įmanoma... Bet kaip 
ten bebūtų, monarchija turi savo 
pliusų. Susidaro tradicijos, o žmo
nės, nežiūrint Įvairių didelių pa
sikeitimų XX amžiuje, mėgsta

liktosios colio plonumu.

AKIŲ SPECIALISTAS
L. LUNSKY, R.O

W. A. LENCKI,
B-A., LeL.Be

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W, Room 107

TELEFONAS EM 64182
Toronto

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.

OMVAlRIKOt

SKULPTORIUS LOUIS TEMPORALE
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada, 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir 
Archives Bldg.)
Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus
Skambinti dieną ir naktį!
176 Lakeshore Road West — Port Credit

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 8-4529

Dabar yra pats geriausias laikas užsakymams, nes nesame priversti 
skubinti išpildyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau atlikti darbą.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eteaira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS 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 WA 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vaL vak. Šeštadieniais nuo 

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-REJNAR, R.O- 
Wiktoria BUKOWSKA. RO 
274 RONCESVALLES AVĖ

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. įstaigos: WA 4-3501 
Tel. namų: BE 3-0978

George BEN, B.A.

Advokatas 
notaras 

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

STANLEY WM. FROLICK, BA 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

DR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

International 
Driving School 

WALDI 
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Td. RO 2-2100

Skyrius:
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461 
Mokome tu standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte Ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę | 
Montrealį, Londoną. Windsora, 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: nuro
dysiu! visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEV1C1US

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis: 
V. S. MASTIS, LL.D.

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

(Įėjimas ii Howard Park Avenue) 
Antrad. ir penktadieniais G—8 v.v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708 

HAMILTON: FU 3 • 8928

DENTAL CLINIC
794 Bathurst St,

(Bloor o. Bathurst)
Tel. 534-8814

draudimo Įstaiga.

* '" ' ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJL.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vaL pat RO 94611 
Darbo vaL RO 94131 
Namų RO 6-7123
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^.TORONTO;
Šv. Jono Kr. par. žinios

— Gerojo Ganytojo stovykla
vietėje pamaldos šį sekmadienį— 
tik 11 vai.

— Parapijos bažnyčioje Toron
te nuo rugsėjo 18 d. vėl įvedamos 
vėlyvosios 12 vai. pamaldos.

— Šį sekmadienį per visas pa
maldas bus daroma antroji rink
liava popiežiaus labdarai. Praėju
sį sekmadienį išdalinti specialūs 
vokeliai.

— Prasidedant mokslo metams, 
visiems besimokantiems lietu
viams — geriausios sėkmės.

— Šį šeštadienį rytinės pamal
dos 8 vai., o 11, 12 ir 1 vai. jung
tuvių pamaldos.

— Šį sekmadienį 11 vai. pamal
dose prisimenama a. a. Emilija 
Gvildienė, neseniai mirusi Lietu
voje; užprašė inž. M. Gvildžio bi
čiuliai.

— Pakrikštyta: Rožė Marija 
Baranauskaitė.

Mergaičių stovykloje Putname 
šiemet stovyklavo šios lietuvai
tės iš Kanados: R. Birgelytė, R. 
Bražukaitė, D. Kerbelytė, D. Kut- 
kaitė, J. Tamulėnaitė, K. Bagdo
naitė, D. Beniušytė, V. Bumbuly- 
tė, R. Bumbulytė, V. Juzukonytė,
R. Juzukonytė, G. Laurinaitytė,
S. Virkutytė, D. Žabaitė, R. Zu- 
baitė, A. Beniušytė, R. Vileniš- 
kytė.

Evangelikų lietuvių jaunimo 
sąskrydis įvyko rugsėjo 4-5 d. 
Romuvos stovyklavietėje. Dalyva
vo apie 100 asmenų iš Toronto, 
Niujorko, Bostono, Čikagos ir kt. 
vietovių. Programoje buvo visa 
eilė paskaitų, laužas, diskusijos, 
pamaldos. Viskas vyko lietuviš
kai, išskyrus amerikiečio misijo- 
nieriaus paskaitą. Pamaldas lai
kė kun. Ansas Dumpys iš Minne- 
apolio, pamokslą sakė kun. Alg. 
Žilinskas iš Toronto. Sekantis 
evangelikų jaunimo sąskrydis nu
tartas organizuoti Čikagoje 1966 
m. Platesnė informacija pažadė
ta “Jaunimo aktualijų” skyriui.

Skautų stovyklavietėje Romu
voj šią vasarą stovyklavo 286 
skautai, kurių 20 buvo iš JAV, o 
kiti iš Toronto, Hamiltono ir Nia
garos pusiasalio. Vadų stovyklo
je, kuri buvo surengta vėliau, da
lyvavo 180 asmenų.

V. S. Romeika, pašto tarnau
tojas, perkeltas Vankuverin. Iš
vyksta rugsėjo 12 d. Kiti šeimos 
nariai persikels vėliau.

Adv. George Ben, Ontario li
beralų partijos kandidatui Bro- 
candaie apylinkėje, dr. J. M. 
Kirschbaum iniciatyva buvo su
ruošti pietūs Lichee Gardens res
torano banketo salėje. Buvo pa
kviesti svarbesniųjų laikraščių 
atstovai, jų tarpe ir “T.Ž.” Daly
vavo ir trumpą kalbą pasakė On
tario liberalų partijos vadas An
dy Thompson. G. Ben savo trum
poje kalboje pareiškė kandida
tuojąs vienoje iš mišriausių apy
linkių Toronte. Esą jam yra ge
rai žinomos šios apylinkės gyven
tojų problemos. Diskusijų metu 
jis paminėjo, kad jam yra labai 
žinomi bei artimi lietuvių reika
lai ir kad jis yra gerai išstudija
vęs Lietuvos istoriją. Dr. J. M. 
Kirschbaum visus maloniai pra
šė paremti G. Ben kandidatūrą.

Julija Paplauskaitė atvyko iš 
Suvalkų trikampio į Torontą. Jos 
sesutė Marytė atvyko prieš porą 
metų ir sukūrė šeimą su G. Sut- 
kaičiu; gyvena ūkyje netoli Ha
miltono.

Prekybininko Jono Beržinsko 
ir M. Pranevičiaus vasarnamį prie 
Otter Lake ištuštino nežinomi 
piktadariai įsibrovę pro langą. 
Pavogtų daiktų tarpe yra du mo
torai laiveliams, motorinis pjūk
las, mašina žolei pjauti ir žvejy
bos įrankiai. Nuostoliai siekia 
virš $1.000. Apdraudos sutartis 
padengia tik dalį šios sumos. Tai 
yra rimtas įspėjimas ir kitiems 
lietuviams, turintiems vasarna
mius nuošalesnėse vietovėse, ne
palikti juose vertingesnių apy
vokos ir žvejybos reikmenų.

PRANEŠU MIELIEMS KLIENTAMS, 
kad vėl nuo 1965 m. spalio 1 d. bus 
galima siųsti į Lietuvą ir Sov. Sąjun
gą maisto ir kt. siuntinius iš Danijos, 
kaip ir praeityje yra buvę. Siuntinių 
b-vės “Tauras” atstovas St. Prakapas, 
18 Brookside Ave., Toronto 9, Ont. 
Tel. RO 7-9088.

V. STOČKUS 
LE 5 - 4183 

WEST TORONTO BODY 
WORKS — 27 EDWIN AVE.

! Įvažiavimas iš kiemo.
Atlieka visus viršutinius 

autovežiinių taisymo darbus.
; Taip pat — mechaninis taisymas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B 0 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 s v. vakaro.
_--------------------------------:i m

Prisikėlimo par. žinios
— Šį trečiadienį, 8 v.r., laiko

mos p. Akstinienės užprašytos 
Mišios už prieš 1 metus mirusį 
jos vyrą a.a. Juozą Akstiną; šį šeš
tad., 9 v.r., Mišios už a.a. Vladis
lovą Stabačinską, kurias užprašė 
Budreckų, Būtėnų, Grigaravičių 
ir Končių šeimos; šį sekmadienį, 
10 v.r., J. Z. Stravinskų užprašy
tos Mišios už a.a. Eleną Laurina
vičienę; kitą šeštadienį, rugs. 18 
d., 9 v.r., E. S. Bubelių užprašy
tos Mišios už a.a. Jokūbą Šimkų 
jo antrų mirties metinių proga.

— Šį sekmad. per Mišias daro
ma antra speciali rinkliava šv. 
Tėvo labdarai.

— Nuo šio sekmadienio jauni
mo choras renkasi prie vargonų 
Mišioms 10 vai. Kviečiami visi 
choro nariai. Taip pat priimami 
nauji choristai, berniukai ir mer
gaitės, 7-8 m. amžiaus. Šiuo metu 
nauji choristai priimami prie var
gonų prieš 10 vai. Mišias arba po 
jų-

— Taip pat nuo šio sekmadie
nio prie vargonų Sumai renkasi ir 
suaugusių choras. Kviečiame vi
sus iki šiol chore buvusius ir nau
jus choristus-tes. Repeticijos pra
sidės netrukus.

— Parapijos namų statyba 
sparčiai žengia pirmyn. Šią savai
tę išpilamos II augšto grindys ir 
išmūrijamos III augšto sienos. 
Didžiosios salės virtuvės platini
mo darbai pilnu tempu eina pir
myn. Kitą savaitę jau įmontuoja
mi nauji ir didesni virimo ir ke
pimo įrengimai. Salė ir kavinė, 
nors ir ribotai, jau vėl naudoja
mos.

— Tėvelius raginame susirū
pinti, kad visi mokyklinio am
žiaus vaikučiai eitų į lietuvišką 
mokyklą, ją uoliai lankytų ir sėk
mingai baigtų.

— Jaunavedžius Algirdą Mali
nauską ir Alfredą Janušaitę nuo
širdžiai sveikiname ir linkime 
laimingo gyvenimo.

V. Vaidotas, Tautos Fondo Ka
nados atstovybės pirm., rugsėjo 7 
d., atšventė 75-jį gimtadienį. Svei
kiname sukatuvininką ir linkime 
ištvermės lietuviškoje veikloje.

Jurgis Skardis, jr., iš Sault Ste 
Marie įstojo į Tėvų bazilijonų 
vienuolyną ir šiuo metu mokosi 
jų naujokyne Cooksville, Ont. ne
toli Toronto. Gimnaziją jis baigė 
labai gerais pažymiais pas Tėvus 
bazilijonus Sault St. Marie, kur 
gyvena ir jo tėvai. Vietinis laik
raštis “Star” paskelbė gimnaziją 
baigusių sąrašą, kuriame J. Skar
džio pavardė įrašyta tarp “First 
class honors” mokinių. Pažymė
tina, kad jis gerai kalba ir lie
tuviškai.

Jaunųjų talentų konkurse “Ti
ny Talents”, kurį rengė Toronto 
Park Recreation Centre, labai 
sėkmingai pasirodė seserys An
gelė ir Regina Baškytės, 11 m. 
amžiaus. Jos pateko į pirmųjų 
penkių laimėjusių skaičių. Abi 
sesutės gražiai dainuoja duetus 
ir jau yra dalyvavusios televizi
jos programoje.

Tautinių grupių interesams 
ginti yra ‘įsteigta nauja organi
zacija “Citizens Civic Action As
sociation”, kuri siekia apjungti 
neanglų ir neprancūzų kilmės ka
nadiečius. Ji veiks drauge su “In
ter-Ethnic Forum” radijo progra
ma, kuri informuoja Toronto ang
liškąją visuomenę apie tautinių 
grupių įnašą į Kanados gyveni
mą. Ji jau veikia 3 mėn. ir nu
mato plėstis. Ateityje ta progra
ma ketinama perduoti per eilę 
radijo stočių Kanadoje, JAV. Pro
gramai vadovauja kun. Branch. 
Ji transliuojama pirmadieniais 
per Toronto CKFH stotį 9 vai. 
30 min. vakaro banga 1430. Ci
tizens Civic Action Association 
adresas: Suite 1402, 21 Dundas 
Square, Toronto 2, Ont.

Grenell liejykla jieško darbi
ninkų. Adresas: 2440 Dundas St. 
W. Ten yra dirbančių ir lietuvių.

K. Bielinis, socialdemokratų 
veikėjas, keletą dienų viešėjo To
ronte, rūpindamasis spaudos rei
kalais.
PARDUODAMI rezidenciniai sklypai 
po 10 akrų 35 mylios nuo Toronto; 
derlinga žemė ir miškas. Numatomas 
ežeras. Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Skambinti J. Greičiūnui 112-895-2586.

Adresas: 35 Lundy’s Lane, 
Newmarket, Ont.

ŠEŠTADIENINĖ MAIRONIO 
MOKYKLA darbą pradea rugsėjo 
18 d., kitą šeštadienį, 9 vai. ryto, 
naujose šv. Cecilijos mokyklos 
patalpose — Annette ir Evelyn g- 
vių sankryžoje. Įėjimas į mokyklą 
iš Evelyn gatvės. Tą patį šeštadie
nį bus registruojami mokyklos 
patalpose mokiniai ir į pirmąjį 
skyrių.

Tėvai yra maloniai prašomi ne
delsiant siųsti vaikus į mokyklą ir 
taip pat užregistruoti naujuosius. 

Vedėjas
“Varpo” choro repeticijas pra

dedame rugsėjo 13 d., pirmadie
nį, 7.30 v.v. Liet. Namuose. Kvie
čiame įsijungti ir naujus choris
tus. “Varpo” valdyba

236 S.L.A. kuopos susirinkimas 
šaukiamas rugsėjo 12 d., 1 vai. p. 
p. L. Namuose. Šis susirinkimas 
yra pirmas po vasaros atostogų, 
todėl nariai prašomi gausiai daly
vauti. Valdyba

Naujai įšventinti kunigai Ro
moje: Algimantas Bartkus-Bart- 
kevičius ir Kęstutis Žemaitis pa
viešėję Toronte išvyko į JAV. 
Kun. K. Žemaitis numato dirbti 
Klevelande vienoj iš lietuvių pa
rapijų. Jo tėvai gyvena Čikagoje. 
Ten rugsėjo 19 d., 12 v., T. jėzui
tų koplyčioje bus ir iškilmingo
sios jo primicijos. Gyvendamas 
Europoj kun. Žemaitis kurį laiką 
studijavo Miunchene ir redagavo 
ateitininkų laikraštį “Ateitin”. 
Jis yra rašęs ir “T.Ž.”. Jo tėvas 
yra poros istorinių leidinių auto
rius.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms ponioms ir panelėms už surengimą man 

priešvestuvinio pobūvio, brangias dovanas ir atsilankymą. Ypa
tingas ačiū rengėjoms-šeimininkėms: E. Kvedarienei, P. Armolavičienei, 
G. Augaitytei, A. Baikauskaitei, L. Baumgardienei, B. Birietienei, D. Bu- 
belienei, M. Daniusevičienei, O. Jurkevičienei, L. Mačionienei, E. Mie- 
liauskienei, Z. Morkūnienei, L. Nakrošienei, M. Preikšaitienei, D. šere- 
lienei, H. Simanavičienei, P. Skeivelienei, O. Skrebūnienei, F. Symons, 
L. Tarvydienei, E. Woloch.

Jūsų nuoširdumas paliks ilgai mano atmintyje
Alfreda Janušaitytė

CITY HALL 
OPENING CEREMONIES 

SEPT. 13-18 1965

Miesto rotušės atidarymo iškilmės 
Toronto miestas

— MIESTO ŠVENTĖ —
Naujo miesto rotušė ir Nathan Phillips aikštė bus formaliai atidaryto gene
ralinio Kanados gubernatoriaus, Jo Ekscelencijos generolo Rt. Hon. Georges 
P. Vanier, P.C., D.S.C., M.C., C.D., specialiomis apeigomis minėtoje aikštėje 
pirmadieni, rugsėjo 13 dienų, 2 v.p.p.
Atšvęsti šiai istorinei progai ir padaryti pradžių miesto 1967 m. šimtmeti
nėms iškilmėms ištisų savaitę aikštėje bus pateikta ši programa.

PIRMADIENI, RUGSĖJO 13,
2.00 v.p.p. — Atidarymo apeigos
8.30 v.v. — Trijų kariuomenės ginklų rūšių paradas — istorinio pobūdžio 

pasirodymas su kariniais ir pučiamųjų orkestrais iš laivyno, 
pėstininkų ir aviacijos. Fejerverkai — ugniašviesės 10.00 v.v.

ANTRADIENĮ, RUGSĖJO 14
— 114 valandos programa, kurioje dalyvaus Toronto simfonijos 

orkestras, Kanados opera ir Valstybinis Kanados Baletas. 
Ugniašviesės 10.00 v.v.

TREČIADIENĮ, RUGSĖJO 15
— Kadriliaus šokiai — pasirodymas kartu su publikos įsijungimu 

programoje. Ugniašviesės 10.00 v.v.
KETVIRTADIENĮ, RUGSĖJO 16

— Švietimo vakaras — Švietimo valdybos programa. 
Ug niašviesės 10.00 v.v.

PENKTADIENĮ, RUGSĖJO 17
— Nationbuilders — Etninės Meno Tarybos paruoštas spektaklis. 

Ugniašviesės 10.00 v.v.
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 18

— Toronto A Go Go — humoristika ir pasilinksminimas su publi
kos dalyvavimu šokiuose. Ugniašviesės 10.00 v.v.

Naujoji miesto rotušė bus atidaryta visuomenei per visų iškilmių savaitę nuo 
10 v. ryto ikj 10 v.v., išskyrus pirmadienį (rugsėjo 13 d., — nuo 12 v. die
nos iki 6 v.v.) dėl rotušės atidarymo apeigų.
Burmistras ir miesto atstovai maloniai kviečia visus piliečius apsilankyti 
naujoje miesto rotušėje, pasidžiaugti ir dalyvauti atidarymo iškilmių savai
tės programoje nuo rugsėjo 13 iki 18 dienos.

8.30 v.v.

8.30 v.v.

8.30 v.v.

8.30 v.v.

8.30 v.v.

Z. Orentienės lietuviškojo klasikinio

BALETO
STUDIJOJE
darbas pradedamas rugsėjo 20 d. 
naujose patalpose — Boris Volkoff 
School of the Dance, 734 Yonge St.

Norintieji šią studiją lankyti prašomi registruotis kiekvieną 
pirmadienį pradedant rugsėjo 20 diena nuo 5 iki 6 vai. vak.

Informacijos tel. RO 2-0935 nuo 10 v. ryto iki 3 v. p.p. Vakare nuo 8-11 v.

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel. 633 -1167

City Holl, Toronto
C. E. Norris

City Clerk

Sol. L. Šukytė dalyvaus Toron
to naujosios rotušės atidarymo 
iškilmių koncerto programoje 
rugsėjo 14, antradienį, 8.30 v.v.

Steponas Bučmys iš Dayton, 
Ohio, vykdamas į Kanados Lie
tuvių Dieną St. Catharines, ap
lankė “T. Žiburius” ir pratęsė 
prenumeratą dvejiem metam.

Prof. K. Skrupskelis su ponia 
(buvusia Audrone Kuolaite), pra
leidę atostogas Toronte, išvyko į 
S. Carolina, kur jis vietiniame 
universitete dėsto filosofiją jau 
antri metai.

Gydytojų suvažiavime Detroite, 
turimomis žiniomis, praėjusį sa
vaitgalį dalyvavo: dr. J. Yčas, dr. 
A. Pacevičius, dr. St. Pacevičius, 
dr. A. Užupienė, dr. Vingilis, dr. 
Ėuolaitė, dr. Galiauskienė, dr. 
Baltrušaitis.

J. Čirūno ir Ir. Kuniutytės su
tuoktuvės — rugsėjo 11 d., šeš
tadienį, šv. Jono Kr. bažnyčioje. 
J. Čirūnas Toronto un-te yra bai
gęs chemiją magistro laipsniu. 
Jis tęsia savo studijas daktaro 
laipsniui gauti ir kartu dirba un - 
te kaip studentų instruktorius. 
Irena Kuniutytė šiemet baigė 
“home economics” mokslus To
ronto un-te ir šiuo metu atlieka 
stažą šv. Mykolo ligoninėje. Abu 
yra senosios kartos ateivių atža- 
los-sąmoningi lietuviai. Jų tėvai, 
ypač praeityje, buvo aktyvūs vei
kėjai lietuvių organizacijose.

Kanados Lietuvių 
Fondo vajus

Praeitą savaitę gauti du įnašai 
iš Montrealio:

inž. P. Kubilius $100
PLB Kanados kr. valdyba $100 
Malonu, kad inžinierių skai

čius Fonde vis didėja ir šiuo me
tu yra 14 inžinierių — Fondo na
rių (med. daktarų yra 10). Inž. 
Kubilius neseniai persikėlė gy
venti į Čikagą; išvykdamas iš Ka
nados neužmiršo paremti Kana
dos lietuvių pastangų.

Kanados krašto valdyba, pir
mininkaujama dr. P. Lukoševi
čiaus, visą laiką rūpinosi šio Fon
do stiprėjimu ir davė daug nau
dingų patarimų. Dabar, baigiant 
kadenciją, kr. valdyba iš kuk
lių savo lėšų padidino savo įna
šą Fondui ir tuo parodė pavyzdį 
apylinkių valdyboms, kaip pagal 
savo išgales galima remti Lietu
vių Fondą.

K.L.F. nuoširdžiai dėkoja inž. 
P. Kubiliui ir krašto valdybai, ti
kėdamas, kad jų aukos bus ge
ras paskatinimas visiems Kana
dos lietuviams.

P. Lelis, K.L.F. reik, vedėjas
Tautinių grupių spektaklis Dar

bo šventės vakare praėjo su dide
liu pasisekimu. Į spektaklio vietą 
—parodos aikštę susirinko didelė 
minia žmonių, kuri ištisas dvi va
landas sekė atskirų tautinių vie
netų pasirodymus. Programą at
iko daugiausia šokių grupės, ku
rių buvo net 22. Lietuviams atsto
vavo ir gražiai pasirodė Toronto 
“Gintaras”, vad. Turūtos. Tik kaž
kodėl spausdintoje programoje 
“Gintaro” vadovu įrašytas kaž
koks T. Metsala. Matyt, per klai
dą. Ją reikėtų atitaisyti, nes tau
tinių grupių spektaklis bus pakar
totas rugsėjo 17, penktadienį, 
naujosios miesto rotušės atidary
mo iškilmių proga. Iš chorų daly
vavo: olandų, airių, vokiečių, kve- 
bekiečių prancūzų. Orkestras te
buvo vienas — švabų. Po progra
mos sveikinimo kalbas pasakė: 
burmistras Givens, min. P. Hel- 
lyer, Kanados šimtmečio komisi
jos pirm. J. Fisher. Visi gyrė tau
tinių grupių įnašą kultūriniam 
Kanados lobynui. Spektaklį orga
nizavo Toronto etninio meno tary
ba, kuriai vadovauja ukrainiečių 
kilmės žurnalistas L. Kossar. Ta
rybos darbą rėmė: krašto parodos 
komitetas, miesto taryba ir Ro
mano bendrovė.

Springhurst ir Oakview vasar
viečių savininkų susirinkimas, 
įvykęs rugpj. 29 d., praėjo neži
nojimo ženkle. Pagrindinis susi
rinkimo darbotvarkės punktas 
buvo paplūdimio pertvarkymo 
reikalai, bet niekas nieko tikro 
negalėjo tuo klausimu pasakyti 
bei paaiškinti. Pranešimą pada
ręs Springhursto savininkų drau
gijos atstovas p. Robins pareiškė, 
kad jie buvo sudarę savą planą 
paplūdimiui sutvarkyti, tačiau 
tas planas jau antri metai toliau 
seniūno stalčiaus nėra nuėjęs. Iš 
susirinkusiųjų paaiškėjo, kad On
tario Department of Lands and 
Forests, kuris yra perėmęs pa
plūdimio tvarkymą, jau yra nu
pirkęs eilę privačių nuosavybių 
pirmoje linijoje ir tą pirkimą to
liau vykdo, tačiau prievartos par
duoti nėra. Eilė savininkų buvo 
už pardavimą, nes mokamos ge
ros kainos. Kiti labai piktai kal
bėjo prieš, reikalaudami ką nors 
daryti augštesnėse įstaigose. Pa
galiau nutarta sudaryti didoką 
devynių asmenų savininkų komi
tetą, kuris pirmiausia galutinai 
išsiaiškintų, ką iš tikrųjų valdžia 
nori paplūdimiuose padaryti.

Kitas klausimas buvo elektros 
kainos augštumas. Paaiškėjo, kad 
šios vietovės vasarviečių savinin
kai moka aukščiausia kainą už 
elektros energiją, tačiau ir vėlgi 
niekas negalėjo paaiškinti to prie
žasčių. Ir šiuo atveju sudaryta 
komisija reikalui išaiškinti.

Pagaliau Ookview savininkai 
priėmė rezoliuciją, pasisakančią 
prieš sumanymą sujungti Oak
view ir Wasagos vietoves į vieną 
administracinį vienetą.

Susirinkimas tarpais įgaudavo 
karštų formų, kai būdavo palie
čiami vakarykščiai įvykę seniū
no rinkimai Wasagoje. A.

STARLITE 
Driving School 
Vokiška vairavimo mokykla 

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

Parengiame egzaminams įvairiomis 
kalbomis.

Lietuviška baldu 
C 

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

8S MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios Šv. Kazimiero par. žinios 

1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q. 3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— Aukojo bažnyčios fondui po 
$5: J. Gorys, J. Klimavičius, K. 
Giedraitis, M. žižys, V. Drešeris, 
P. Budrevičius, J. P. Mileriai, J. 
Pakulis, J. Bendžius, J. Kasberuk, 
P. Kličius, M. Skudienė, A. Kal
vaitis, M. Staniulienė, P. Kerevi- 
čius, J. Burba, P. J. Kizerskiai, 
Juozas Lukoševičius, P. Valench,
K. Smilgevičius, E. K. Vaicekaus
kai; po $10: J. Adomėnas, D. 
Rupšys, A. Gudas.

— Bažnyčios ir salės remon
tas atsiėjo $1450. Be to, reikėjo 
sutvarkyti bažnyčios vandentiekį 
iš gatvės; kainavo $462,21. Visa 
tai buvo galima padaryti parapi
jiečių duosnumo ir parapijos rei
kalų supratimo dėka.

Naujos N.P. seserys paskirtos 
darbuotis Montrealyje yra sesuo 
M. Arkadija, sesuo M. Loreta ir 
sesuo M. Dovydą. Pirmosios dvi 
jau pažįstamos montrealiečiams, 
nes čia anksčiau jau yra dirbu
sios. Iš pernai čia buvusių pasi
liko vyresnioji sesuo M. Berna
deta, sesuo M. Emanuelė ir se
suo M. Teresėlė. Laikinai Mont
realyje gyvena iš Putnam atvy
kusi sesuo M. Igne. Seselės jau 
pradėjo darbą vaikų darželyje ir 
laukia daugiau lietuvių vaikų. 
Praeitą sekmadienį 5 seserys pir
mąkart turėjo progos aplankyti 
lietuvišką Dainavos vasarvietę.

“Baltijos” stovyklavietę parė
mė: $25 Marija Bendžiūnas; $15 
A. F. Trušas; po $10 — R. M. Po- 
lišaitis, E. Dainius; po $5 — O. 
S. Umbrasas, J. P. Bunys ir A. P. 
Rzevuckas. Visiems didelis ačiū.

Iš Lietuvos atvyko p. Lukošie
nės motina. Lukošiai yra populia
rūs senosios kartos ateiviai, ak
tyvūs lietuviškame kolonijos gy
venime.

Montrealiečiai daug keliavo šią 
vasarą. Praleisti atostogas vie
noj ar kitoj tolimesnėj Kanados 
ar Amerikos vietovėje — jau ei
linis reikalas. Kasmet vis dides
nis skaičius tautiečių pasiekia ir 
senuosius Europos krantus. Štai 
šią vasarą Prancūzijoj atostogas 
praleido p. Bulotienė su vaikais; 
V. Vokietijoj — p. Bitnerienė su 
dukrom; V. Europoj ilgesnį lai
ką praleido p. Lymantai; dr. I. 
Gražytė atostogavo Prancūzijoj ir 
Ispanijoj. Gimtąją Lietuvą buvo 
pasiekę p. Leknickienė ir p. Bu- 
jūnas, kur kaip nepriklausan
tiems privilegijuotai grupei, vieš
nagė Vilniaus viešbučiuose bran
giai atsiėjo. Pats jauniausias ir 
daugiausiai apkeliavęs bus tur
būt dr. V. ir I. Pavilainių sūnus 
Alenas, šis 17 metų jaunuolis, 
pasinaudodamas jaunimui skir
tais hosteliais, per 10 savaičių su
spėjo apkeliauti ne tik V. Euro
pą, bet ir š. Afrikos kraštus; ke
liavo pats vienas.

Į žygį pakviesti
Estai ir latviai pakviesti daly

vauti lapkričio 13 d. manifestaci
joj. Tik gavęs bendradarbiavimo 
laidą iš PLB bei Amerikos LB va
dovybių, A. Liet. Tarybos, VLIK- 
o, Liet. Laisvės Komiteto ir eilės 
paskirų organizacijų centrinių va
dovybių, Komitetas* Lietuvos Ne
priklausomybei Atstatyti jautėsi 
turįs pakankamą pagrindą kviesti 
prisidėti ir estus bei latvius. Jų 
vadovaujančioms institucijoms ir 
redakcijoms įteiktas viešas atsi
šaukimas — kvietimas dalyvauti 
manifestacijoj ir išsamus paaiški
nimas. koks to užsimojimo pobū
dis bei kaip jis rengiamas.

Estų ir latvių visuomenės kvie
čiamos dalyvauti panašiai, kaip ir 
lietuvių, visuomenė: 1. mobilizuoti 
manifestacijos dalyvius; 2. platin
ti bilietus į manifestacinį susirin
kimą Madison Square Gardens ne 
tik tarp tų, kurie patys ten daly
vaus, bet ir tarp negalėsiančių at
vykti “simboliniu dalyvių”, kurių 
apmokėti bilietai galės būti per
leisti ne pabaltiečių kilmės sve
čiams manifestacijoje; 3. siųsti 
laiškus ar telegramomis manifes
tacijos vadovybei susirinkimuose 
priimsimus pareiškimus, liudijan
čius solidarumą su manifestuo
jančiais.

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

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo die
nomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; vakarais — trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 7 Iki 9 vnl.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: diena — penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir vaka
rais — pirmadieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

— šeštadieninių mokyklų išvy
ka bus rugsėjo 12 d. Vale Blue, 
prie Vai David, p. Juodkoje žie
mos sporto vietovėje. Važiuoti 11 
keliu. Išvykos dalyviams Mišios 
bus laikomos 11.30 vai. Pramaty
ta labai įdomi ir įvairi pramogų 
tvarka; varžybose dalyvauti galės 
jaunimas ir suaugę. Laimėtojai 
gaus dovanų. Nepraleiskite pas
kutinės progos!

— Parapijos piknikas — išvy
ka dėl blogo oro visai nepavyko, 
nors buvo suvažiavę 22 automobi
liai. Praėjusieji treji metai rodo, 
kad paskutiniai rugpjūčio sekma
dieniai būdavo patys gražiausi.

— Klebonas prašo visus para
pijiečius kaip galima greičiau grą
žinti nupirktas bazaro loterijos 
knygutes. Labai sumažėjo parapi
jos pajamos, o vien mokesčių su
sidaro apie $4000. Tam teks pa
naudoti iš bazaro gautas lėšas.

— Rugsėjo 1 d. laivu Arkadija 
į Vokietiją išplaukė kun. P. Gir- 
čius. Viešėjo Amerikoje porą mė
nesių; prieš iškeliaudamas susto
jo mūsų klebonijoje. Jis Vokieti
joj aptarnauja lietuvius net 5 
miestuose.

— Montrealyje lankėsi ką tik 
atvykęs iš Europos naujai įšven
tintas kun. K. Žemaitis.

— Rugsėjo 19 d., 3 v.p.p., bus 
mūsų mirusių prisiminmas ka
puose. Jeigu pasitaikytų lietingas 
oras, apeigos bus nukeltos į se
kantį sekmadienį.

— Parapijiečių lankymas—ka
lėdojimas numatomas pradėti 
rugsėjo pabaigoje.

— Jau sugrįžo į namus iš ligo
ninės Josefina Jankauskienė.

— Rugsėjo 11 d. Moterystės 
sakramentą rengiasi priimti Frid
rikas Ramanauskas su Julija Lau
rinaityte; abu mūsų parapijos.

— Šv. Kazimiero parapijos pa
rengimų kalendorius: spalio 2 — 
grybų vakarienė; spalio 23—N. 
Pr. M. seselėms paremti vakarie
nė; lapkričio 12-13-14 — didysis 
parapijos bazaras; lapkričio 27 — 
Šv. Elzbietos dr-jos vakarienė; 
gruodžio 31 — N. Metų sutiki
mas J. G.

“Lito” augimas rugpjūčio mėn. 
labai sustiprėjo ir neabejotinai 
jau bus pralenktas pusantro mili
jono dolerių balansas. Gyva ir 
nekilnojamo turto paskolų pa
klausa. Daugelis didžiųjų bendro
vių nekilnojamo turto paskolų 
palūkanas pakėlė iki 7 ¥4%. “Li
tas” ima tik 6¥fe% ir jų didinti 
nenumato. Didesnių nekiln. tur
to paskolų mokėjimams paleng
vinti “Litas” pradėjo duoti ne
kilnojamo turto paskolas su pas
toviu mėnesiniu mokėjimu, kuris 
išskaičiuojamas iš 20 metų ir į 
kurį įeina skolos, palūkanų ir gy
vybės draudimo premijos mokė
jimai. Tačiau ir tokiais atvejais 
paskola lieka atvira — galima 
mokėti ir daugiau. Pr. R.

estai ir latviai
Kadangi manifestacijos pradi

ninkas ir atsakingas rengėjas yra 
lietuvių komitetas, lietuvių visuo
menė kviečiama prisidėti dar vie
na lemiamos reikšmės pagalba 
skubiai padėti apmokėti tas ren
gimo išlaidas, kurias mokėti ten
ka anksčiau, negu suplauks paja
mos iš bilietų platinimo.

50 Niujorko lietuvių jaunimo 
specialiu autobusu buvo nuvykę į 
Lakewood Park, į tradicinę Pen- 
nsylvanijos lietuvių metinę šven
tę susipažinti su Pensylvanijos 
slėnių lietuvių kilmės jaunimu ir 
pranešti jiems žinią apie rengia
mą žygį į Jungtines Tautas Lietu
vos reikalu. Pobūvio vadovams 
kun. J. Neverauskui ir kun. A. 
Babonui pritarus, jie išdalino te
nai apie 5000 atsišaukimų (“An 
Appeal to Lithuanians, Their Des
cendants and Friends of Lithua
nia”). Išvyką organizavo KLNA 
jaunimo sekcijos vadovas R. Le- 
geckis, padedamas Tėvo P. Baniū- 
no ir M. šalinskienės. Ta proga 
tenai buvo sumesta ir žygiui į J. 
Tautas remti $285.15. Kt.

Žygį į Jungtines. Tautas remia 
ir Kanados lietuviai. Toronto apy
linkės v-ba paaukojo tam reikalui 
$20, Toronto Prisikėlimo par. — 
$25.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 29, Que., tel. 766 - 5827


