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Klumpė Kennedžiui
Sovietinė spauda, leidžiama Amerikoje, paskelbė žinią apie 

vieną lietuvaitę iš okupuotos Lietuvos. Esą ji studijavusi Ameri
koje ir buvusi priimta sen. Roberto Kennedžio, kuriam ji įteikusi 
dovanėlę — lietuvišką klumpę. Rodos, tai paprastas dalykas — 
atvyko žmogus iš tolimo krašto ir aplankė žymų amerikiečių po
litiką bei veikėją. Jei ne sovietinė spauda, kuri šį faktą su džiaugs
mu pabrėžė, niekas jo nebūtų nė minėjęs. Bet kai suinteresuotie
ji apie tai viešai prabilo, tenka į tą faktą pažvelgti bendresnėmis 
akimis, nes jis yra ženklas platesnės veiklos, kuri ypatingai šiuo 
metu plečiama Amerikoje. Ryšium su planuojama konsuline su
tartimi ir kultūrinių mainų įsipareigojimais, į JAV ir Kanadą at
vyksta vis naujos sovietų delegacijos, vis kiti studentai, specia
listai, artistai ir 1.1. Amerikiečiai visus juos pagarbiai priima, 
plačiai atidaro savo įstaigų duris, rodo savo laimėjimus ir pan. 
Bet tie amerikiečiai, pilni gerumo, nestokoja ir naivumo. Jie 
lengvai pakliūna į sovietinės propagandos tėkmę ir nekritiškai 
priima informacijas apie Sovietų Sąjungą. Juk, rodos, amerikie
čiai, gavę tiek smūgių iš sovietų pusės diplomatiniame ir karinia- 

' me fronte, turėtų gerai pažinti sovietų kėslus. Deja, dar daugybė 
amerikiečių, net universitetuose, neatskiria sovietų inspiruotos 
politikos nuo savosios amerikietiškosios. Pvz. dar neseniai vyko 
demonstracijos prieš JAV politiką komunistų užpultame Vietna
me. Eitynės buvo rengiamos visoje eilėje JAV universitetų ir 
miestų. Demonstrantai smerkė prez. Johnsono politiką ir netiesio
giai gyrė sovietinę. Bet kodėl tie demonstrantai nepajudina nė 
vieno piršto prieš sovietus, kurie laiko vergijoje milijonus žmo
nių. Kodėl jie neprotestuoja prieš Lietuvos okupaciją?

* ★ *
Sovietinė propaganda skverbiasi Amerikon visais galimais ka

nalais — pastebimais ir nepastebimais. Net JAV ir Kanados paš- 
tai glėbiais veža sovietų propagandinę spaudą ir išnešioja asme
nims, kurie tos propagandos visai nenori. Kai primenama ameri
kiečiams pašto piktnaudojimas, vadovaujantys asmenys aiškina, 
kad laisvės principas neleidžia tokių siuntų sulaikyti. Gaila, tie 
aiškintojai nepagalvoja, kad tuo būdu jie neria patys sau kilpą, 
kuri laisvės vardu grasina jų ir visų laisvųjų gyvybei. Tai ta pa
ti kilpa, kurią sovietinė propaganda mezga ir kituose kraštuose. 
Ten jie taip pat Įvairiais keliais skleidžia neigiamą propagandą 
apie Ameriką ir tęsia “Ugly American” temą. Jie stengiasi žemin
ti amerikiečių prestižą, kompromituoti antikomunistinę JAV po
litiką ir Europos, ir Afrikos, ir Azijos kraštuose. Jeigu šiandieną 
Amerikos prestižas yra kritęs net Europoje, kur jis anksčiau bu
vo didelis, tai kaltos ne vien Amerikos klaidos — čia yra" prisidė
jusi ir maskuota sovietinė propaganda, veikianti per savo bazes 
Įvairiuose kraštuose.

★ ★ ★
Sovietinių propagandos bazių netrūksta ir Š. Amerikoje. Nuo 

seno jos veikia visiškai laisvai. Jų laikraščiai spausdinami įvai
riomis kalbomis. Jie atvirai niekina Amerikos politiką, kuri ban
do ginti užpultąsias tautas ir giria laikyseną tų, kurie pataikauja 
sovietams. Tokios spaudos netrūksta ir lietuvių kalba. Ji taip pat 
vykdo bendruosius sovietinės bazės uždavinius. Prie jos jungiasi 
Įvairūs sovietinės Lietuvos pareigūnai, atvykstą Amerikon vykdy
ti Maskvos uždavinių. Jie sutiktiems amerikiečiams pasakoja apie 
“didelę pažangą” okupuotoje Lietuvoje, nors, kaip dabar paaiškė
jo, kolchozinėje pažangoje žemės ūkis duoda nedidesni derlių 
kaip caro laikais. Šalia to pastaruoju laiku sovietiniai propagan
distai išleido anglų kalba knygą “Lithuania. Past and Present”. 
Ji yra grynai propagandinė, ginanti sovietinę okupaciją ir nieki
nanti nepriklausomos Lietuvos pastangas. Galimas dalykas, ji su
klaidins nevieną amerikieti ar kanadietį, ypač lietuvių kilmės. 
Laisvojo pasaulio lietuvių vadovybė tokius reiškinius turėtų aky
liai sekti ir laiku informuoti Amerikos spaudą, bibliotekas, Įstai
gas. Dar daugiau — ji turėtų parūpinti daugiau atitinkamos lite
ratūros apie dabartinę Lietuvą. Kažkodėl šioje srityje labiau reiš
kiasi privati iniciatyva. Derėtų mūsų politinio ir kultūrinio gyve
nimo vadovams tą reikalą stipriau pajudinti.

Popiežius pirmą kartą Amerikoje
PAULIAUS VI KELIONEI PARUOŠTI PAREIGŪNŲ TARPE 

YRA MONS. P. MARCINKUS

Paskelbti rinkimai
Lapkričio 8 dieną Įvyks Kana

dos federacinio parlamento 
rinkimai. Ministeris pirm. L. B. 
Pearson televizinėje kalboje 
paskelbė, kad jo vadovaujama 
liberalų partijos vyriausybė, 
kuriai iki daugumos trūksta 6 
atstovų, turi svarbių planų at
eičiai, ir be daugumos parla
mente negali jų Įvykdyti. Jis 
kreipėsi Į visuomenę, prašyda
mas paremti jo politiką. Kita 
proga jis pareiškė, jei negaus 
daugumos, kas nors kitas turės 
vadovauti vyriausybei. Opozici
nės partijos kritikuoja L. B. 
Pearsoną ir tikisi, kad rinkimai 
išeis jų naudai.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
yra visiškai sumažėjęs ir šiuo 
metu sudaro tik 3%. Kaikurio- 
se provincijose nuošimtis yra 
žemesnis negu viso krašto vi
durkis. Vakarinėse provincijo
se — tik 1,9%, Ontario — 
2,4%. Daugiausia bedarbių yra 
rytinėse Atlanto provincijose.

Darbo šventės proga Toron
te Įvyko unijų organizuotas pa
radas i parodos aikštę, kur kal
bėjo dr. J. Crispo, Industrial 
Relations profesorius Toronto 
universitete. Jis pabrėžė, kad 
unijos turi prisitaikyti prie be
sikeičiančių laikų. Reikėtų pa
miršti, kad unijų tikslas yra tik 
ginčytis su darbdaviu, bet dau
giau kreipti dėmesio į galimą 
bendradarbiavimą. Darbininkų 
unijos atlieka svarbų vaidmenį, 
bet anot kalbėtojo, dažnai ne
žino tikrosios savo paskirties.

Prancūzų kilmės kanadiečiai 
daugiau dėmesio kreipia Į abi 
krašto kalbas, negu tik angliš
kai kalbą kanadiečiai. Viešosios 
nuomonės instituto duomeni
mis, net 92% visų apklaustųjų

Lietuvių tautinių šokių grupės pasirodymas Pabaltijo Tautų Dienos programoje Niujorko pasau
linėje parodoje rugsėjo 5 d.

Prabilo kardinolas Beranas

“Pranešam - grįžti į tėvyne negalėsit!n
Nuo š. m. vasario mėn. trem

tyje, Romoje, gyvenantis Prahos 
arkivyskupas kardinolas Beranas 
iki šiol vengė tiksliau pasisakyti 
apie savo pergyvenimus komu
nistiniuose kalėjimuose bei apie 
Katalikų Bendrijos padėtį dabar
tinėje Čekoslovakijoje. Neseniai 
pasibaigusio krikščioniškų studi
jų kongreso Asyžiuje uždarymo 
proga jis ryžosi tylą nutraukti. 
Kadangi Bažnyčios padėtis Lie
tuvoje yra panaši kaip ir Čeko
slovakijoje, todėl kardinolo kal
boje iškelti faktai ir mintys kiek-

Pabėgo Lenkijos 
konsulas

Lenkų išeivijos spauda paskel
bė žinią, kad komunistinės Len
kijos valdžios konsulas Stockhol- 
me, Švedijoj, Sam Michalski pa
sitraukė iš tarnybos ir paprašė 
Švedijos vyriausybę politinės glo
bos. Švedijos užs. reik, ministeri
ja šį įvykį laikė paslaptyje, iki 
klausimas buvo galutinai išspręs
tas. Politinės globos teisės pabė
gusiam konsului buvo suteiktos 
rugpjūčio 18 d., nors prašymas 
buvo pareikštas rugpjūčio pra
džioje. Švedijos užs. reik, minis
terijos pareigūnas atsisakė duoti 
daugiau žinių apie pabėgusį, iš
skyrus tai, kad jis pabėgo su žmo
na ir dviem dukrom. Švedų žur
nalistai kreipėsi į Lenkijos am
basadą, bet ir ten negavo jokių 
informacijų. Pats Michalski irgi 
nieko ‘nepasakoja. Yra žinoma 
tik, kad Švedijon jis atvyko prieš 
vienerius metus.

Priverčiamojo darbo 
stovyklos Lietuvoje
Londono lenkų savaitraščio 

“Wiadomosci” mėnesiniame prie
de “Na Antenię”, rugpj. 29 d. 
laidoje, paskelbta apie Lietuvo
je veikiančias kelias priverčia
mojo darbo stovyklas. Esą, dar 
ir šiandien Lietuvoje MVD prie
žiūroje veikia tokios stovyklos: 
1. Kupiškyje — čia dirba daug 
lenkų, 1955 m. išvežtų iš Pinsko, 
Luniniec ir kt. vietovių, kuriose 
pradėta organizuoti karinio po
būdžio įrengimus. 2. Kita stovyk
la esanti Kudliga(?) vietovėje, ne
toli Latvijos sienos. Apie ją ne
turima tikslesnių žinių. Žinoma 
tiek, kad šioje stovykloje taip 
pat esama lenkų, 1947 m. vežtų 
iš Vologdos į Lenkiją ir kažin ko
dėl pakeliui sulaikytų. 3. Stovyk
la Darbėnuose-Palangoje, 15 km. 
atstu nuo Baltijos jūros. Čia dir
ba 1.500 asmenų, daugiausia ru
sų. Nežinoma, kokie darbai vyk
domi toje stovykloje.

Nurodyta, kad 20 km. atstu 
nuo Daugpilio, Latvijoje, esančio
je stovykloje dirba 2.800 žmonių 
— tai daugiausia vengrai, rumu
nai ir albanai, anksčiau buvę iš
vežti Į Sov. Sąjungos gilumą. Jie 
dirba melioriavimo darbuose, 
kaikurie lentpjūvėse, cemento ir 
kt. Įmonės. Ė.

Kvebeke pasisakė^ kad anglų 
kalba būtų privaloma visose 
prancūziškose mokyklose. Už 
privalomą prancūzų kalbą kito
se angliškose provincijose pasi
sako tik 35%.

Mokslas Kanadoje yra priei
namas visiems, tačiau iš 20 mil. 
kanadiečių net 5.166.000 virš 
15 metų turi tik 8 skyrių ar net 
mažesnį išsilavinimą. Vyriausy
bė visaip skatina, kad jie lan
kytų Įvairius suaugusių kursus, 
tačiau dauguma jų geriau sutin
ka su bedarbio pašalpa, negu 
su žadamu augštesniu atlygini
mu Įsigijus kokią nors specia
lybę.

Pasaulio parlamentarų konfe
rencija vyksta Otavoje. Dalyvau- j 
ja 800 politikų iš 60 kraštų. 
Daugiausia atstovų yra iš Sov. 
Sąjungos, nors ten nėra laisvų 
parlamento rinkimų. Jau konfe
renciją atidarant sovietų atsto
vai pasiūlė rezoliuciją, smer
kiančią JAV už politiką Vietna
me. Panaši konferencija yra 
rengiama kiekvienais metais, ta
čiau Kanadoje vyksta pirmą kar
tą. \

Kanados kultūrinis gyveni
mas atsilieka nuo ekonominės 
pažangos — pareiškė prekybos 
min. M. Sharp. Kanados univer
sitetai neauga užtektinu spartu
mu; anglų ir prancūzų kultūros 
yra izoliuotos nuo viena kitos 
ir aplamai kultūrinis gyvenimas 
pasireiškia ne vienybės ugdymu, 
bet jos ardymu. Pagal ministeri, 
laikas kanadiečiams susirūpin
ti.

Skiepijimo savaitė skelbiama 
rugsėjo 19-25 d. Jos metu valdi
nės ir privatinės sveikatos įstai
gos primena gyventojams skie
pijimų svarbą.

vienam lietuviui dvigubai reikš
mingi. Tarp kitko jis pareiškė:

— As penkerius metus išbuvau 
Dachaū koncentracijos stovyklo
je. Kenčiau kankinimus, alkį, 
mušimus. Bet man, kaip katali
kui, suktesni ir pavojingesni bu
vo komunistiškieji persekioji
mai, izoliavimas, melas, išdavi
mas, vis didėjantis Bažnyčios 
veiklos ir krikščioniškos šeimos 
auklėjimo ardymas per valstybės 
įstatymus. Komu žiemas yra žiaud
resnis už nacionalsocializmą.

Kunigų seminarijos yra visiš
koje valdžios kontrolėje. Naujų 
seminaristų priėmimas griežtai 
kontroliuojamas. Niekas negali į 
seminariją įstoti be specialaus 
partijos leidimo. Dvasinius pa
šaukimus stengiamasi sunaikinti 
sukta propaganda. Tokiomis ir 
panašiomis priemonėmis stengia
masi sugriauti ir tuos Bačnyčios 
laisvės likučius, kurie dar išsi
laikė nežiūrint griežtos kontro
lės.

Internavime (kur buvo ir kiti 
vyskupai) aš turėjau teisę kas
dien laikyti šv. Mišias. Bet šiaip 
mūsų, atskirtų nuo viso pasaulio, 
gyvenimas buvo labai vargingas. 
Mūsų giminės galėjo tik kartą 
per keturis mėnesius lankytis. 
Ir tai buvo galima tik viename 
vidaus reikalų ministerijos kam

V. Nešukaitytė - Kanados meisterė

Jau nekartą mažos lietuvių 
tautos sportininkai sudrebino 
JAV ir Kanados meisterių sostus. 
Prisiminkime tik hamiltoniečio 
Povilo Vaitonio atsiekimus šach
matuose, pasaulio meisterę 300 
jardų bėgime vankuverietę Ire
ną Macijauskaitę-Piotrowski, sta
lo tenisininkus torontiečius Pr. 
Gvildį ir Eleną Sabaliauskaitę, 
mūsų krepšininkų laimėjimą 
prieš Kanados rinktinę ir kt. Tai 
tik dalis “didžiųjų” laimėjimų, į 
kurių tarpą negalima priskirti 
eilinių meisterių, pasižymėjusių 
Įvairiose žaidynėse ar draugiš
kuose susitikimuose.

O štai ir vėl, Darbo Dienos sa
vaitgalyje, stalo teniso padangę 
nušvietė nauja žvaigždė — ketu- 
riolikametė Toronto “Vyčio” na
rė Violeta Nešukaitytė, laimėda

baryje, kur mus kartas nuo kar
to nugabendavo. Susitikimas su 
giminėmis buvo griežčiausiai 
kontroliuojamas.

Amnestuotieji vyskupai ir ku
nigai negavo teisės grįžti Į savo 
vyskupijas ar parapijas. Vyrų 
vienuolynai visi panaikinti. Mo
terų vienuolijos sugrūstos į ke
letą valdžios konfiskuotų vienuo
lynų. Dauguma seselių privalo 
dirbti fabrikuose. Viskas daro
ma,, kad būtų priverstos mesti 
vienuolišką drabužį. Seserų vie
nuolijos pasmerktos išmirti, nes 
jos neturi teisės priimti naujų 
narių. z

Kunigams uždrausta Įeiti Į li
gonines, todėl daugelis tikinčių
jų miršta be sakramentų.

Šių metų vasario 17 d. kardi
nolas buvo pašauktas Į ministeri
ją, kur jam pasakyta: “Tamsta 
norite vykti į Romą dalyvauti vi
suotinėje Bažnyčios santaryboje. 
Keliaukite sveikas! Mes Tamstai 
pranešame, kad grįžti Į tėvynę 
nebegalėsite“. Per dvi dienas 
kardinolas turėjo iškeliauti. Atsi
sveikinimui su giminėmis, drau
gais ir tikinčiaisiais buvo palik
tos vos kelios valandos. Vakare 
komunistų radijas melagingai 
paskelbė, kad kardinolas pats 
pareiškęs norą likti užsienyje.

T. K.

ma Kanados moterų stalo teniso 
meisterės vardą. Ir kas būdinga, 
kad dėl pirmos vietos susitiko 
dvi lietuvaitės — Violeta ir Ele- 
nutė Sabaliauskaitė! Atrodo, kad 
tremties sportinio gyvenimo isto
rijoj dar tokio įvykio nebuvo, kad 
į meisterės karūną taikytus! net 
dvi lietuvaitės. Kova buvo labai 
aštri, tačiau kiek “jaunesnė” Vio
leta iškovojo iš šešiolikametės 
Elenutės, geriausios Kanados sta
lo tenisininkės vardą. (E. Saba
liauskaitė pusbaigmyje nugalėjo 
praeitų metų meisterę montrea- 
lietę Hunius).

Negana to, Violeta Nešukaity
tė, kitą dieną žaisdama už Kana
dos rinktinę prieš JAV, nugalė
jo ir dėdės Šamo moterų meiste
rę Patriciją Martinez ir tapo ne
oficialia š. Amerikos moterų sta
lo teniso meistere.

Violeta Nešukaitytė gimė 1951 
m. ir šiuo metu mokosi Toronte 
9-toje klasėje Notre Dame kata
likų gimnazijoj. Violeta turi ir 
daugiau laimėjimų, kurių dalį 
čia išvardinsime: 1964-1965 m. 
Ontario prov. jaunių meisterė, 
1965 m. Š. Amerikos lietuvių mo
terų meisterė ir mišraus dvejeto 
laimėtoja (žaidė su savo tėveliu); 
1964 m. laimėjo Toronto atvirą 
turnyrą ir 1965 m. tokias pat žai
dynes Sarnijos mieste. Violeta 
yra taip pat rytinės JAV atvirų 
žaidynių jaunių grupės nugalėto
ja ir kovo mėn. laimėjo JAV jau
nučių (iki 13 m.) meisterės vardą.

Linkime Violetai meisterės 
vardą dar ilgai išlaikyti ir kartu 
garsinti mūsų tautos vardą/

K. Baronas

Š Ameriką daug kas aplankė, 
bet joje iki šiol nebuvo nė vie
nas popiežius. Paulius VI bus 
pirmasis popiežius, aplankęs Š.| 
Ameriką. Jis priėmė Jungtinių] 
Tautų gen.- sekr. U Thant pa
kvietimą atvykti Į rudens sesiją 
Niujorke spalio 4 d. ir apeliuoti 
į pasaulio tvarkytojus išlaikyti 
taiką. Pauliui VI Amerika nėra 
svetima: jis lankėsi joje dar bū
damas kardinolu 1951 ir 1960 
m. Buvo sustojęs Čikagoje, Bos
tone, Baltimorėje, Vašingtone. 
Ta proga Notre Dame universi
tetas South Bend, Ind., jam su
teikė garbės daktaro laipsnį. ŠĮ 
kartą jis atvyks kaip popiežius 
ne Amerikos miestų lankyti, bet 
Jungtinių Tautų. Čia jis bus su
tiktas kaip Vatikano valstybės 
galva ir bus tik vieną dieną. Ta 
proga jis atlaikys pamaldas už 
taiką viename Niujorko stadijo
nų. Taipgi numatytas susitiki
mas su JAV prez. L. B. Johnso- 
nu JAV ambasadoriaus Goldber- 
go rezidencijoj. Kadangi Vatika
nas nepalaiko diplomatinių san
tykių su Vašingtonu, tai ir šis 
susitikimas bus daugiau priva
taus pobūdžio. Prez. Johnsonas, 
dar būdamas viceprezidentu, 
1962 m. aplankė popiežių Joną 
XXIII Romoje. Prezidentas yra 
protestantinės bendruomenės 
Pirmosios Kristaus Bažnyčios 
narys; jo žmona ir viena duktė- 
— episkopalė, o duktė Lucija ta
po katalike.

Popiežiaus kelionei paruošti 
yra paskirti du Vatikano parei
gūnai: mons. P. Macchi ir lietu
vis mons. P. Marcinkus. Jie jau 
atvyko į Niujorką ir pradėjo pa
ruošiamuosius darbus, padedami 
mons. A. Giovanetti, Vatikano ste

. Savaites įvykiai
KARAS TARP INDIJOS IR PAKISTANO TEBEINA VISI 

SMARKUMU. Jame dalyvauja tankai, lėktuvai, artilerija ir sausu
mos kariuomenė. Indijos kariniai daliniai, užuot smogę Kašmiro 
žemėje, pasuko tiesiai Į Pakistaną, ir kovos daugiausia vyksta Pa
kistano žemėje. Abi kariaujančios pusės .skelbia tik savo laimėji
mus ir priešo nuostolius. Jungt. Tautų gen. sekretorius U Thant, 
lydimas savo patarėjų, buvo nuskridęs i Pakistano sostinę Karači 
ir Indijos sostinę New Delhi, kur bandė sudaryti karo paliaubas, 
bet kol kas nesėkmingai. Pakistanas reikalauja: atitraukti visus ka
rinius dalinius iš Kašmiro; sudaryti Jungt. Tautų taikos kariuome
nę iš Afrikos-Azijos karių; pravesti balsavimą Kašmire 3 mėnesių 
laikotarpyje. Indijos vyriausybė.#-------- -—————--- ——
šias sąlygas laiko nepriimtino
mis ir iš savo pusės reikalauja: 
pasmerkti Pakistaną kaip užpuo
liką; pripažinti jį kaltu už parti
zaninių kovų organizavimą Kaš
mire; priversti jį atitraukti visas 
savo karines pajėgas iš Indijos 
teritorijos; užtikrinti, kad ateity
je Pakistanas nepakartos užpuo
limo. Abi pusės kol kas laikosi 
labai karingai ir nekiauro kitų 
valstybių siūlymų tarpininkauti. 
Šiame ginče silpna Indijos pusė 
yra ta, kad nesutinka su plebisci
tu Kašmire. Jeigu ji su tuo su
tiktų, ginčas tuo būdu galėtų 
būti išspręstas.

Taika Domininkonų respubli- 
kon grįžta sunkiais žingsniais. 
Laikinė vyriausybė, vadovauja
ma prez. Garcia-Godoy ir remia
ma Amerikos Valstybių Organi
zacijos kariuomenės, pradėjo pir
muosius veiksmus. Norėdama 
pirmiausia nuraminti sukilėlius, 
kurie yra susitelkę Santo Domin
go mieste, ji leido grįžti ištrem
ties buvusiam prezidentui Juan 
Bosch. Jis 1962 m. vadovavo Re
voliucijos Partijai ir laimėjo rin
kimus, bet karinio sukilimo bu
vo pašalintas. Jis yra kairiųjų 
partijos žmogus, bet tikimasi, 
kad neprisidės prie komunistų 
vadovaujamojo Antiimperialistų 
Fronto. Antras mostas nuraminti 
sukilėliams — gen. E. Wessin y 
Wessin suėmimas ir išsiuntimas 
į JAV, kur neva paskirtas gen. 
konsulu, Miami mieste. Tai pada
ręs laikinasis prezidentas Garcia - 
Godoy nuvyko į sukilėlių rajoną 
Santo Domingo mieste ir kvietė 
gatvėse susitelkusius sukilėlius 
grįžti namo bei grąžinti ginklus. 
Komunistų grupė tam yrą prie
šinga ir agituoja sukilėlius gink
lų negrąžinti, iki šiol mažai kas 
ginklus grąžino. Sukilimo pra
džioje jų buvo išdalinta civiliams 
apie 5.000. Kraštui nuraminti lai
kinė vyriausybė suvaržė radiją

bėtojo Jungtinėse Tautose. Mons. 
P. Marcinkus taip pat buvo pa
skirtas paruošti popiežiaus kelio
nei Indijon. Spaudoje buvo pa
skelbta žinia, kad JAV prez. pa
siūlęs popiežiaus kelionei savo as
meninį lėktuvą, bet Paulius VI 
mandagiai atsisakęs, nes nenorįs 
skristi kariniu lėktuvu ir sudaryti 
Įspūdį, kad kelionė susijusi su J. 
A. vyriausybe.

Didžioji spauda popiežiaus ke
lionės į Niujorką paskelbimą suti
ko labai palankiai. Pvz. Kanados 
“The Globe a. Mail” vedamajame 
rašo: “Buvo tikimasi jau iš pat 
pradžios, kad popiežius Paulius 
rodys gyvą domėjimąsi pasaulio 
reikalais. Jis buvo valstybininkų 
draugas, glaudus bendradarbis 
Alcide de Gasperi, vieno žymiau
sių Italijos premjerų. Vienas jo 
bičiulių tada yra pasakęs apie 
Monsinjorą: ‘Montini nėra diplo
matas, kuris, tarp kitko, kiekvie
ną rytą laiko Mišias. Jis yra giliai 
pamaldus kunigas, skirtas diplo
matinei tarnybai.’ Visdėlto aiškiai 
matyti, jog Pauliaus pasiryžimas 
panaudoti popiežiaus autoritetą 
pasaulinio masto kovai už taiką 
nustebino net tuos, kurie iš jo ti
kėjosi nepaprastų dalykų. 1963 
m. gruodžio mėnesį Vatikano san- 
taryba buvo labai nustebinta, kai 
jo Šventenybė nelauktai paskelbė 
važiuosiąs į Šventąją Žemę ‘žmo
nių taikos vardan’... Pirmojoje jo 
enciklikoje “Ecclesiam suam”, 
paskelbtoje 1964 m. rugpjūčio 
mėn., Įrašyti žodžiai: ‘Mes būsi
me pasiruošę veikti,, kur tik bus 
galima, padėti besiginčijančiom 
šalim rasti darbingą sprendimą’... 
Neabejotinai visų įsitikinimų ir 
politinių pažiūrų žmonės bus pa
skatinti ir gal paveikti jo būsimos 
kalbos”.

ir spaudą. Ji uždraudė veikti ra
dijo stotims, kurias kontroliuoja 
karių grupės, katalikai ir/versli
ninkai. Tuo būdu vyriausybė tb 
kiši paruošti kelią rinkimams.

Taikos derybos Graikijoje vėl 
iširo. Jau buvo tikėtasi, kad pa
galiau bus sudaryta laikinė vy
riausybė, kuri suorganizuos nau
jus rinkimus. Radikalų partijos 
vadas Kanellopulos buvo numa
tytas tokios vyriausybės premje
ru ir buvusios vyriausybės prem
jeras Papandreou tam pritarė, 
bet pastaruoju metu Kanellopu
los pastatė sąlygą: jo vadovauja
ma vyriausybė turi gauti parla
mento pasitikėjimą, užbaigti dar 
nebaigtus buvusios vyriausybės 
darbus ir tik tada skelbti naujo' 
parlamento rinkimus. Tam pasi
priešino centro partijos vadas 
Papandreaou ir naujos vyriausy
bės sudarymo reikalas vėl atsidū
rė jauno karaliaus Konstantino 
rankose. Papandreou jaučiasi 
galingas, jį remia gausios de
monstracijos, nors jo partijos at
stovų dalis atskilo. Buvęs krašto, 
apsaugos min. P. Garafulias ir 
premjeras Atanasiadis-Novas pa
skelbė kaltinimą Papandreou, 
esą jis bandęs organizuoti sukili
mą prieš katalių. Papandreou tai 
paneigė.

Ultimatumą savo sąjunginin
kams paskelbė Prancūzijos prez. 
De Gaulle. Spaudos konferenci
joj jis pareiškė: arba Atlanto Są
junga turi pasikeisti, arba Pran- 
pūzija išeis nuo 1969 m. Prez. De 
Gaulle nepakenčia tokios karinės 
sąjungos, kurioje Prancūzijos ir 
kitų kraštų karinės pajėgos yra 
pajungtos bendrai vadovybei. 
Vietoje to De Gaulle siūlo grįžti 
į seną sistemą — tarpusaves gy
nybos sutartis, kuriomis nė kiek 
nepaliečiamas krašto suverenu
mas. Jis, matyt, užmiršo sovieti
nę grėsmę ir pabrėžia daugiau 
Prancūzijos vyravimą nei bendrą 

(Nukelta į 6 psl.)
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Sovietinės propagandos vežime
A. KYMANTAS

Q RELIGINIAME GY/ENIME
* Lietuvių Katalikų Religinė 

Šalpa yra organizacija, kuri rū
pinasi religine pagalba okup. 
Lietuvos tikintiesiems, kiek ji 
šiuo metu įmanoma. Tą organi
zaciją remia ne tik lietuviai, bet 
ir JAV vyskupai, kurie kasmet 
skiria jai $20.000. Be to, kažku
rie vyskupai aukoja atskirai. 
Pvz. Cincinnati, Ohio, arkivys
kupas K. J. Alter paaukojo $1 
tūkstantį; Baltimorės kardinolas 
L. J. Lawrence — $200; Erie, 
Pa., arkiv. J. M. Gannon—$200. 
Kardinolas Cushing išsiuntinėjo 
Bostono vyskupijos lietuvių pa
rapijoms raštą, kuriuo skatino 
padaryti specialias rinkliavas 
lietuvių religinei šalpai. Pana
šius raštus parašė savo vyskupi
jose: Broklyno arkiv. B. J. Mc 
Entegart, Harfordo arkiv. H. J. 
O’Brien, Pittsburgo vysk. J. J; 
Wright ir kt.

* Popiežius Paulius VI ruošia
si atvykti į Jungtinių Tautų rū
mus Niujorke spalio 4 d. Kelio
nės paruošimo reikalu šiomis 
dienomis lankėsi du prelatai pas 
kard. Spellman ir U Thant- Niu 
jorke, pas arkv. Egidio Vaganoz- 
zi Vašingtone ir pas kard. Leger 
Montrealyje. Prez. Johnsonas 
net pasiūlė savo asmenišką Bal
tųjų Rūmų lėktuvą Šv. Tėvo ke
lionei į Jungtines Tautas, tačiau, 
atrodo, popiežius juo nepasinau
dos, nes jis nemano lankytis nei 
Amerikos nei Kanados sostinė
se; be to, nenorįs skristi kari
niu lėktuvu. “American Airli
nes” bendrovė yra pasiūliusi po
piežiui kelionę, apimančią sus
tojimus Baltimorėje, Niujorke 
ir Montrealyje.

* Dėl augštų žuvies kainų 
Bombėjaus arkivyskupijoje, In
dijoj, katalikai buvo atleisti 
nuo pasninko dvejiem metam.

* Kard. Jose Quintero, Kara- 
kas arkivyskupas, visus pinigus 
surinktus savo rezidencijos sta
tybai ($85.000), paskyrė nuken
tėjusių nuo potvynio Mirandos 
apylinkės gyventojų namų staty
bai.

* Kvebeko arkivyskupijos 
prelatai ir monsinjorai įteikė 
prašymą kard. M. Roy, kad 
jiems leistų atsisakyti savo gar
bės titulų ir drabužių. Esą vietoj 
raudonų juostų, kojinių bei sagų 
pakaktų prelatams ženkliuko su 
“D. P.” (domestic prelate) raidė
mis. Be to, jie.prašė, kad titu
las “monsinjoras” būtų rezer
vuotas vyskupams, o jie būtų va
dinami kunigais.

* Popiežius Paulius VI, ragin
damas visus tikinčiuosius atgai
lai, pareiškė, kad ir Vatikano 
santarybos ketvirtoji sesija rug
sėjo 14 d. bus atidaryta atgailos 
eisena Romos gatvėmis. 26 vys
kupai su popiežium konceleb- 
ruos Mišias, o po pietų atgailos 
ženklan bus nešamos šv. Kry
žiaus relikvijos iš Šv. Kryžiaus 
bazilikos į Later ano baziliką. Be 
to, popiežius pranešė, kad Šven
čiausias bus išstatytas j oz koply
čioj e per visą ketvirtos sesijos 
laikotarpį.

* Kun. Agostino Trape, 50 m., 
buvo išrinktas nauju augustini- 
jonų vienuolijos vadovu. Po rin
kimų suvažiavusieji augustini- 
jonai vienuoliai susirinko prie 
šv. Augustino kapo Pavijoje, 
kur Mišias atnašavo kard. Amle- 
to Cicognani. Kun. Trape yra ži

FURNITURE LTŪ.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas į namus pristatymas. 
KRAUTUVES:

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL. 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryte iki 9 vai. vakaro.

Jau veik ištisą pusmetį kom
partija siaučia, savo nuopelnais 
besigirdama ir nepriklausomą 
Lietuvą bei “buržuazinius nacio
nalistus” beniekindama. Jos ra
šeivos puola nepriklausomą Lie
tuvą dėl ūkinio, socialinio ir kul
tūrinio atsilikimo. Bet antra ver
tus, kompartija nevengia pagyrų 
tiems, kurie kad ir iš nūdienio 
sunykusio žemės ūkio sugeba žy
miai daugiau Maskvai išspausti, 
nežiūrint, kas beliktų žemdir
biams.

Lietuvos niekinimą n įjungiami 
ir buvę nepriklausomybės meto 
veikėjai, kurie kaip ir anuo me
tu, taip ir šiandieną savo kailio 
težiūri. Kompartija jų jieškojo 
nepriklausomos Lietuvos opozici
joje, bet ten jų nerado. Garbingi 
žmonės nenorėjo teršti savo var
do dėl lešienės lėkštės. Tiesa, jie 
nukentėjo, nes buvo priversti pa
sitraukti iš darbo, tenkintis ke
lių rublių pensija. Jie neatėjo 
kompartijai talkon spjaudyti tau
tininkų valdytos Lietuvos.

Lietuvos spjaudymą pradėjo 
Kazimieras Masiliūnas, o ypatin
gu atsidėjimu eilėje straipsnių 
jį tęsė Antanas Jakobas, buvę 
augšti nepriklausomos Lietuvos 
pareigūnai, kurių tarpe buvo ne
atsparių vyrų.

Viceministerio paistymai
K. Masiliūnas, 63 m., savanoris, 

pedagogas, mokyklų inspektorius, 
1934-40 m. švietimo ministerijos 
viceministeris, švietimo tarybos 
pirmininkas, suimtas 1940 m. ir 
1956 m. grįžęs iš Sibiro, nūnai 
Lietuvos Veterinarijos Akademi
jos kalbų vyresnysis- dėstytojas, 
nepaprastai ir iškiliai pagarbinęs 
kompartijos laimėjimus kultūros 
srityje^ imasi Lietuvos apspjau- 
dymo (“Tiesa”, V. 6.):

Nuoširdžiai džiaugiantis tais laimė
jimais šiandien, savaime iškyla neto
limos praeities vaizdai, kai tie patys 
kultūros barai tiesiog dirvonavo. To 
priežastys buvo kelios. Pirmiausia, 
valstybės iždas neskirdavo kreditų nei 
literatūros, nei meno kūrybai skatin
ti. O kai nebūdavo pinigų, tai neturė
ta nė vieningos programos kultūros 
vertybėms kurti. Maža to, tie, kurie 
valdė finansus, parodydavo dažnai vi
sišką abejingumą dėl tų dalykų: Juk 
kai rašytojų L. Giros, K. Binkio, V. 
Mykolaičio-Putino iniciatyva buvo pa
siūlyta įsteigti valstybinę literatūros 
premiją, tai buvo atsikalbama tuo, jog 
iždas ir taip remiąs literatūrą, nes iš
laikąs net kelias literatūros katedras 
universitete. Pagaliau 1935 metais bu
vo sutikta kasmet skirti 5000 litų li
teratūros premiją, bet ir pasiūlyta, 
kad rašytojai parašytų tokių kūrinių, 
kaip Gėtės “Faustas” arba Maironio 
eilėraščiai.

Tiems, kurie įkalbinėjo skirti pre
miją, teko žadėti kad bus parašyta ...

Bet čia tik pasityčiojimo iš Lie
tuvos pradžia.

nomas kaip didelis popiežiaus 
Jono XXIII idėjų šalininkas ir 
buvo vienas santarybos eksper
tų.

* 26-je tarptautinėje filmų 
šventėje Venecijoje bus rodo
mas ir filmas apie popiežių Joną 
XXIII vardu “Atėjo žmogus“. 
Filmas paremtas paties popie
žiaus dienoraščiu ir filmuotas 
Sotto II Monte, Venecijoje, Pa
ryžiuje ir Romoje. Direktorius 
yra Ermanno Olmi, pagrindinis 
artistas — Rod Steiger.

* Amerikos vyskupų konfe
rencijos ekumeninė komisija, 
vad. vyskupo Flanagan, turėjo 
susitikimą su Amerikos ortodok
sų vyskupų konferencijos eku
menine komisija Worcesteryje. 
Ortodoksų komisijos pirminin
kas arkiv. Iakovos pareiškė, žiū
rįs labai optimistiškai į būsimų 
pokalbių eigą; kurie prasidės 
lapkričio mėn. Jo manymu, po
kalbiai su Amerikos vyskupais 
daugiausia liestų praktiškus pa
storacinius klausimus: mišrias 
vedybas, šeimyninį gyvenimą ir 
vaikų auklėjimą.

* Arkiv. Patrick A. O. Boyle 
Vašingtono katedroje pamokslo 
metu pareiškė, kad katalikai Tu
rėtų priešintis valdžios bandy
mui gimimų kontrolę padaryti 
sava pasaulėžiūra ar ją paversti 
praktiką, kuri pažeidžia asmens 
laisvę ir privatumą. Pasak jo, ly
giai kaip gimimų kontrolės drau
dimas, taip ir šios kontrolės pro- 
pogavimas yra kišimasis į asme
ninį šeimos gyvenimą. Valdžia 
esą tegali tokius dalykus tik stu
dijuoti ir apie juos žinias teikti, 
bet jokiu būdu negali jos .žmo
nėms piršti,.

* Katalikų persekiojimai Uk
rainoje vėl paaštrėjo. Pasak 
prof. Ilariono Holubowycz, 
Centrinio Ukrainiečių Krikščio
nių Sąjūdžio komiteto pirminin
ko, dabar vėl suiminėjami bei 
deportuojami kunigai ir vienuo
lės, kurie neatsižada savo tikėji
mo. Paskutinėmis žiniomis, su
imta 20 asmenų, kurių tarpe 8 
vienuolės ir 2 kunigai: Ivan Sol
tys ir Roman Hotra.

* Kun. Eugene V. La Plante, 
A. A., yra naujai paskirtas kape
lionu Amerikos ambasadai 
Maskvoje. Šią pareigą tėvai 
asumpcijonistai atlieka jau nuo 
1933 m- Roosevelto — Litvinovo 
sutarties.

Ukrainiečių Krikščionių Sąjū
dis Amerikoje pradėjo 3 mėn. 
vajų, kuris bus užbaigtas “Balto
sios Knygos” išleidimu ir įteiki
mu visiems JT atstovams Niu
jorke. Tai bus prisiminimas 
1945 m. balandžio 11 d. kai visi 
Vakarų Ukrainos katalikų vys
kupai su savo primų, dabartinių 
kard. Slipyj, buvo suimti, o pati 
Bažnyčia įjungta į rusų orto
doksų Bažnyčią neva “laisvo si
nodo” nutarimu. Panašiai 1949 
m. atsitiko su Karpatų Ukraina, 
o 1951 m. su Prašiv ir Slovaki
jos vyskupijomis. “Nėra nė vie
nos ukrainiečių katalikų bažny
čios Sovietų Sąjungoje; nė vie
nas ukrainietis katalikų kunigas 
negali eiti savo pareigų...” pa
reiškė prof. Holubowycz.

* Kun. Sandr Puza buvo nese
niai komunistų valdžios suimtas 
Vengrijoje. Tai jau 15-tas kuni
gas, suimtas šių metų laikotar
pyje. Kun. J. Stš.

Kaltė be kaltininko
Jei K. Masiliūnas nebūtų bu

vęs viceministeris ir valdančios 
partijos valdybos įtakingas na
rys, dar būtų galima suprasti jo 
svajonių ir tikrovės nuotolio ma
tavimą. Visai nesuprantamas jo 
straipsnis “Atsiskleidžia kultū
ros lobiai” ir ten sau pateikti kal
tinimai:

Tokiomis sąlygomis, suprantama, 
rašytojų kelias į literatūrą, ypač pra
dedančiųjų, buvo sunkus. Pirmiausia, 
rašytojas nedaug teturėjo skaitytojų: 
bibliotekų tinklas buvo retas, kaimui 
knyga buvo neįperkama, didelė dalis 
'oemiesčionėjančios inteligentijos ne
skaitė ir literatūra mažai tesidomėjo. 
Dėl to tiražai buvo maži, ir buvo atsi
tikimų, kad pats rašytojas savo pini
gais leisdavo kūrinį, žinodamas, jog 
turės nuostolių.

Ne geresnė buržuaziniais laikais bu
vo ir kitų meno Šakų padėtis. Papra
šius paramos dramaturgijai, buvo at
sakyta, jog Kauno teatrui išlaikyti iš
leidžiama beveik tiek, kiek ir univer
sitetui. Ir tai buvo beveik tiesa, ta
čiau nebuvo pasakyta, kad Kauno te
atrą lankė tik laikinosios sostinės pub
lika.

Kauno tearto meninis pajėgumas 
buvo didelis, daugelis teatro darbuoto
jų nuoširdžiai kūrė, bet ne jų kaltė, 
kad jų kūryba nebuvo prieinama pla
čiosioms masėms, kaip kad yra dabar.

Vienas faktas težinomas, kai vals
tybė anuomet parėmė dramaturgiją 
— buvo užsakyta rašytojui K. Binkiui 
parašyti pjesę, bet ir tai tik vaikams. 
Pasirašydamas sutartį K. Binkis tuo
met pasakė: “Gerai, parašysiu — vai
kams nuo 6 iki 60 metų”. Pažadą jis 
tesėjo, taip gimė jo “Atžalynas”.

šių dienų šūkis “menas tarnauja 
liaudžiai” tuomet būtų nuskambėjęs 
kaip paradoksas.

O tačiau paprasti žmonės, platūs 
gyventojų sluoksniai ir tuomet ilgė
josi meninių pramogų ir atviromis 
širdimis sutikdavo menininkus. Kai 
vietos mokytojų iniciatyva 1935 me
tais į Uteną nuvyko Kauno radiofono 
orkestras, choras ir keli operos solis
tai ir, B. Dvarionui diriguojant, įvyko 
simfoninis koncertas, tai didžiulė sa
lė ir visas plotas aplink pastatą buvo 
pilni žmonių, atvažiavusių arkliais iš 
tolimiausių apylinkių. Kaip į tai re
agavo kaimas, galima spręsti dar ir 
iš tokios smulkmenos: į tą koncertą 
kartu su savo kaimynais atvažiavo iš 
toli ir senas kompozitoriaus J. Gruo
džio tėvukas.

Publikos entuziazmas buvo didžiu
lis, deja, toks koncertas tolimojoje 
provincijoje buvo pirmutinis, ir, ro
dos, paskutinis — dėl pinigų ir supra
timo stokos.

Viceministeris — kompartijos 
įrankis
“Tiesa” pasigardžiuodama įdė

jo K. Masiliūno straipsnį; Prieš 

AMERIKIEČIŲ ŽVALGYBOS KATASTROFA Paruošė VYT. KASTYTIS

KUBOS INVAZIJOS PASLAPTYS
Tragedija Kubos padangėje
Invazijos pradžioje brigados 

aviacija turėjo šešiolika B-26 
bombonešių. Tuo metu, kai buvo 
gautas pranešimas apie naikintu
vų apsaugą, jų buvo likę tik sep
tyni, ir tie patys nekokiame sto
vyje. Baltųjų Rūmų įsakytam 
bombardavimui galėjo būti pa
naudoti tik 4 bombonešiai, kurie 
dar buvo tinkami skridimui. Ka
dangi kubiečiai lakūnai buvo per
vargę, dviejuose bombonešiuose 
juos pakeitė keturi amerikiečiai 
instruktoriai: Riley W. Shambur
ger, Jr., Wade C. Gray, Thomas 
W. Ray ir Lee F. Baker. Nakties 
priedangoje keturi B-26 pakilo 
trijų valandų kelionei į Kiaulių 
įlanką’ Kubiečių valdomam vie
nam bombonešiui sugedo moto
ras, ir pilotas buvo priverstas 
grįžti atgal į aerodromą. Liko tik 
trys bombomis ir napalmu pa
krauti B-26.

Kiaulių įlankos pakrantę jie 
pasiekė 5.30 vai. ryto, kai tuo 
tarpu naikintuvų apsauga turėjo 
atvykti tik 6.30 vai. Šiandien vi
saip mėginama aiškinti šį nesu
sipratimą, bet, atrodo, kaltė ten
ka skirtingoms laiko zonoms tarp 
lėktuvnešio “Esex” ir brigados 
aerodromo' Puerto Cabezas. Kal
čiausia, be abejonės, yra invazi
jos vadovybė, turėjusi pramatyti 
laiko skirtumą ir įnešti atitinka
mas pataisas ar lėktuvnešio nai
kintuvams, ar brigados bombone
šiams, suvienodindama jų susiti
kimo valandą.

Be apsaugos atskridusius bom
bonešius tuojau pat užpuolė Cas
tro naikintuvai. Nelaimingiausi 
buvo amerikiečiai lakūnai — vie- 

> n as lėktuvas nukrito i Kiaulių t t
įlankos vandenis, o antrasis, ku- 
lipkų sukapotas, bandė nusileisti. 
Remiantis kubiečių liudijimais, 
pilotui pavyko nusileidimas, bet 
jį ir jo draugą nušovė į nelaimės 
vietą atskubėję Castro kariai. 
Taip Kiaulių įlankos invazijoje 
žuvo keturi amerikiečių lakūnai, 
mėginę pakeisti išvargusius ku

biečius. Jų žuvimą' vėliau patvir
tino spaudos konferencijoje prez. 
Kennedy, kai laikraščių kores
pondentai šį nemalonų faktą jau 
buvo išvilkę į dienos šviesą ir 
paskelbę visuomenės žiniai.

“Essex” naikintuvai nepakilo
Trečiojo B-26 bombonešio pi

lotas kubietis Gonzalo Herrera 
buvo laimingesnis. Kol Castro 
naikintuvai atakavo amerikiečius, 
jam pavyko laimingai pasiekti 
Castro dalinių pozicijas ties San 
Bias ir ten išmesti bombų ir na
palmo krovinį.

Lėktuvnešiui “Essex” Gonzalo 
Herrera radijo bangomis pasiuntė 
amerikietišką SOS:

— Mad Dog Four! May Day! 
May Day!

Tai, žinoma, buvo beprasmis 
pagalbos šauksmas, nes po kelių 
minučių, susidoroję su amerikie
čių valdomais bombonešiais, Cas
tro naikintuvai ėmė pulti kubie
čio B-26. Tuo metu jis jau buvo 
virš Kiaulių įlankos. Skrisdamas 
keliolikos pėdų augštyje ir spar
nais beveik liesdamas vandens 
paviršių Gonzalo Herrera išven
gė pavojingo ir dažniausiai mirti
no naikintuvų smigimo iš viršaus. 
Į jo bombonešį buvo pataikiusios 
37 kulkosvaidžių kulipkos, suga- 
dindamos vieną motorą, bet ant
ruoju lakūnui laimingai pavyko
pasiekti savo bazę Puerto Cabe
zas,

Kai lėktuvnešį pasiekė liūdnas 
pranešimas apie nepavykusį bom
bardavimą ir keturių amerikiečių 
lakūnų mirtį, naikintuvų išskridi
mą teko atšaukti, nes jų pagrin
dinis uždavinys buvo apsauga bri
gadų? bombonešiams. “Essex” 
naikintuvai nepakilo nuo lėktuv
nešio denio. Prie Kiaulių įlankos 
artėjantiems brigados tiekimo 
laivams buvo pranešta, kad dėl 
įvykusio nesusipratimo apsauga 
iš oro atšaukiama. Laivai buvo 
priversti apsisukti ir grįžti į sau
gesnius Karibų jūros vandenis,

straipsnio pradžią iššaukiančiai 
paryškinta: “Savo laiku K. Masi
liūnas, šio straipsnio autorius, už
ėmė atsakingą vietą buržuazinės 
Lietuvos aparate”. Jo titulų neiš
skaičiavo, kaip prieš A. Jakobo 
straipsnių tęsinius, užsibaigusius 
VI. 13.

K. Masiliūnas Lietuvos niekini
mą, sukirptą sekant kompartijos 
nurodymus, baigė šia pastaba:

Ir daugelis kitų sumanymų, net pa
ruoštų planų sužlugdavo, nerasdami 
pritarimo ar paramos. Tokio nelemto 
likimo susilaukė sumanymas regulia
riai leisti muzikos kūrinius, įkurti 
kultūros fondą, pastatyti Kaune kon
certų salę — visi jie žlugo negimę. 
Jei kam tų planų ir būdavo lemta įsi
kūnyti, tai kurių nors palankesnių, 
dažniausiai atsitiktinių aplinkybių dė
ka-.

Šis pareiškimas sako, kad tarp 
didybės ir suniekinimo tėra vie
nas žingsnis.

Didybė ir menkybe
K. Masiliūnas mokėjo anais 

laikais vyresnybei įtikti. Ir nū
nai jis bando prisitaikyti Mask
vos kompartijai. Jis turėtų teisę 
praeitį ir netesėjimus pulti, jei 
būtų stengęsis savo metu juos pa
šalinti. Tačiau K. Masiliūnas ant
rą kartą kartoja praeities klaidas. 
Mes galime suprasti inž. Jono 
Smilgevičiaus kartėlį, nors jis ne
prilygsta K. Masiliūno svaičioji
mams, kai jis dėjo didelių pa
stangų Lietuvai elektrifikuoti, 
bet jo visos pastangos atsidaužė 
į siauražiūriškumą ministerio pir
mininko Juozo Tūbelio, kurį A. 
Smetona, pasak A. Merkelio, lai
kė didžiausiu Lietuvos ekono
mistu.

K. Masiliūnas per anksti savo 
naštą bando uždėti kitiems. Ne
turėjome įstaigos lietuviškai kul
tūrai vadovauti. Šios srities rei
kalus tvarkė švietimo ministeri
ja, kurios vadovybėje buvo ir K. 
Masiliūnas. Jei ir buvo daug kas 
netesėta kultūros bare, ne K. Ma
siliūno teisė apie netesėjimus 
šnekėti, nes jis pats yra kaltas. 
Jis nepagalvoja, kad ir be jo bu
vo nepriklausomoje Lietuvoje 
daug pajėgesnių asmenų kultū
ros sričiai tvarkyti, tačiau jiems 
kelias buvo užkirstas to paties K. 
Masiliūno, partijos pareigūno, 
kuris, niekindamas nepriklauso
mą Lietuvą, pirmiausia niekina 
save. K. Masiliūnas, puldamas 
praeities kultūrinį atsilikimą, sa
ve pastato prie gėdos stulpo. Jo 
svarstymai paremti tvirtinimu: 
yra kaltė, bet nėra kaltininko. 
Mes manome, kad kaltė suranda 
ir kaltininką. Šį kartą pats kalti
ninkas atsisėdo į kaltinamųjų 
suolą, bandydamas talkinti lietu
vių tautos pavergėjui.

KuanSingapūro premjeras Lee
Buvusi britų kolonija Pietry

čių Azijoje Singapūras — lietu
viškai “Liūtamiestis” — per dve
jus metus nepriklausomybę ga
vo du kartu. Pirmą kartą 1963 
m., kai buvo paskelbta Malezijos 
valstybė, susidedanti iš Singapū-

kur jų nepasiekia Castro lėktu
vai.

Paskutinis brigados ryšys 
su Nikaragva

Brigados vadas San Roman pa
kartotinai buvo reikalavęs į Pla- 
ja Giron aerodromą atsiųsti trans
portinį lėktuvą sužeistiems bri
gados vyrams evakuoti, Kubietis 
lakūnas Manuel Navarro į Plaja 
Giron transportinių C-46 atskri
do šiek tiek vėliau, kai Castro 
lėktuvai jau buvo grįžę pasipildy
ti kuro ir šaudmenų. Netrukdo
mas nusileido aerodrome. Iš lėk
tuvo paskubomis buvo iškrauta 
amunicija ir radijo aparatūra tie
sioginiam ryšiui su Nikaragva pa
laikyti. Ištuštėjusį lėktuvą taip 
pat paskubomis užpildė sužeistie
ji brigados nariai, pilotui buvo 
įteiktas San Roman paruoštas 
specialus pranešimas, kuriame jis 
nedviprasmiškais žodžiais nušvie
tė beviltišką brigados būklę ir 
artėjantį pralaimėjimą. C-46 pa
kilo prieš sugrįžtant Castro nai
kintuvams kelionei į savo bazę.

Nuo pat ankstyvo ryto Castro 
kariuomenė ir milicija pradėjo 
puolimą — keli tūkstančiai vyrų 
ir keliolika tankų pirmiausia pra
laužė parašiutininkų pozicijas 
ties San Bias, šiaurės-rytų ruože. 
Alejandro del Valle vadovaujami 
parašiutininkai, kurie dvi paras 
buvo užblokavę kelią į Plaja Gi- 
ron, pradėjo trauktis į Kiaulių 

į įlankos pakrantę. Negeresni rei
kalai buvo ir Olivos vadovauja
mo fronto šiaurės-vakarų ruože, 
kur taip pat persvarą ir iničiaty- 

i vą įgavo Castro kariuomenė. 
I Fronto linija pamažu artėjo prie 
I Plaja Giron — mėlynojo prietil
čio.

Brigados vadas San Roman tas 
kritiškas valandas praleido prie 
radijo siųstuvo. Radijo bangomis 
skriejo jo nuolatiniai pranešimai 
brigados laivams:

— Priešas trijų kilometrų at
stume nuo mėlynojo prietilčio ... 

I — Prietiltį atakuoja Castro

A t A

PRANUI DAILIDEI mirus,

jo žmoną ONĄ ŽILINSKAITĘ - DAILIDIENĘ
giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu ——

Stefa Vaitekūnienė

V. ZALATORIUSNoujosios valstybės

Singapūras nepriklausomas antrą kartą

Lee yra nuosaikios socialistų 
“Liaudies akcijos partijos” va
das; gabus, Anglijoj mokslus bai
gęs, administratorius ir geras 
kalbėtojas. Jo valdymo laikotar
pyje salos gyventojų lygis paki
lo į antrą vietą Azijoje (po Japo
nijos). Jo vidaus politika kartais 
dar vadinama “milijonierių so
cializmu”. Jis nevaržė privačios 
iniciatyvos; valstybės paramą nu
kreipė ten, kur jos labiausiai rei
kia: į namų statybą neturtingie
siems ir į pramonės plėtimą, ku
ri užtikrintų darbą ir pajamas, 

ro, Malajų, Saravako ir šiaurės Į Taip pvz. miesto Bukit Ho Su
Borneo. Tada nepriklausomybė 
visų buvo sutikta džiaugsmingai: 
su orkestrais, iškilmingais senų 
vėliavų nuleidimais ir naujų pa
kėlimais, su fejerverkais — ug- 
niašviesėmis, žmonių minioms 
entuziastingai šūkaujant miestų 
aikštėse. Antrą kartą tiek 
džiaugsmo niekas neberodė. Pa
sirodo, net ir nepriklausomybės 
gali būti perdaug.

Praeitą rugpjūčio mėnesį Ma
lezijos min. pirmininkas princas | 
A. Ramanas pasikvietė pas savel 
federacinės provincijos Singapū
ro premjerą Lee Kuan Yew iri 
pareiškė: arba Singapūras per 24 
vai. išeina iš federacijos, arba j 
jis Ramanas už pasekmes neatsa- 
kąs. ]FIW

Teisinasi su ašaromis
Lee, kuris buvo vienas svar

biausių federacijos statytojų ir 
šalininkų, sekančią dieną su aša
romis aiškino per televiziją: “Aš 
visą savo gyvenimą tikėjau į šių 
teritorijų susijungimą ir vieny
bę”. Bet dabar jam nieko kito 
nelikę, kaip priimti princo ulti
matumą, nes kitaip įvyksiančios 
skerdynės tarp Singapūro kinie
čių ir malajiečių.

Kiniečiai šioje pelkėtoje salo
je sudaro 75% gyventojų iš mili
jono ir 700.000 gyventojų. Mala- 
jiečių tėra 12%.

Oficiali Singapūro išvarymo iš

lėktuvai ir pradeda apšaudyti ar
tilerija ...

— Iš rytų ir vakarų mus puola 
2.000 milicininkų. Kur yra laivy
no naikintuvai?

— Situacija artėja prie despe
racijos slenksčio ...

(Bus daugiau)

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus 

Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

Darbas atliekamas 
sąžiningai

federacijos priežastis yra neva 
nesutarimas dėl krašto apsaugos 
ir finansų tvarkymo. Prie to pri
sidėję religiniai skirtumai. Kon
fucijaus ir Budos pasekėjams ki
niečiams labai nepatiko, kad, 
mala j iečių spaudimu, konstituci
joje buvo įrašyta, jog Malezija 
yra mahometonų valstybė. Ta
čiau daug kas įtaria, kad dau
giausia lėmė abiejų premjerų 
konkurencija. Federacinis prem
jeras Ramanas išsidavė, kai jis 
po ultimatumo visuomenei aiški
no:

— Kaikurios valstybės trak
tuodavo Singapūro min. pirmi
ninką kaip partnerį su lygiomis 
teisėmis Malezijos valdyme. Bet 
Malezijoj tegali būti vienas 
premjeras, ir todėl geriausia 
bus, jei mes leisim Lee Kuan 
Yew tapti nepriklausomo Singa-, 
pūro premjeru.

Valdžia socialistiška

lūšnų rajonas, buvęs kiniečių 
slaptųjų draugijų ir nusikaltimų 
židinys, pavirto į gražų reziden
cinį kvartalą su 16-kos augštų 
ap artam entiniais namais. 1961 
m. Singapūre pastatyta naftos 
valykla, 1962 m. — cemento fab
rikas, 1963 — plieno liejykla. Be 
to, Singapūras yra penktas pa
gal dydį uostas pasaulyje. Per jį 
pereina 35.000 laivų kasmet su 
80 mil. tonų prekių.

Singapūro sunkiajai pramonei 
reikia žaliavų iš užsienio. Pre
kyba priklauso nuo gerų santy
kių su kaimynais ir likusiu pa
sauliu. Todėl naujoji vyriausybė 
paskelbė vesianti neutralią užsie
nio politiką.

Malezija aktyviai rėmė ir te
beremia anglų ir amerikiečių pa
stangas sulaikyti komunizmo 
antplūdį Pietryčių Azijoje.

Neutralumui pabrėžti Singa
pūras tuoj užmezgė diplomati
nius santykius su Etiopija ir 
Jungtine Arabų Respublika, ku
rios abi yra tarp vadovaujančių 
naujųjų Afrikos valstybių.

Didelė pagunda singapūrie- 
čiams yra ir prekybos atnaujini
mas su Indonezija, kurios proko- 
munistiškas prezidentas Sukarno 
daug kartų yra žadėjęs “sutriuš
kinti Malezija”. 1962 m., prieš 
pirmąją nepriklausomybę, pre
kyba su Indonezija siekė 360 
mil. dol. per metus, daugiausia 
natūralia guma. Pernai ši preky
ba buvo visai sustojus.

Tarp vakariečių ir 
komunistu c
Singapūrui atsiskyrus nuo Ma

lezijos, LeeHsiu Pengas, Kinijos 
komunistu delegacijos pirminin- 

(Nukelta į 7 psl.)

TEL. 536-4767
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Evangelikų jaunimo sąskrydis
Lietuvių evangelikų jaunimo 

sąskrydis, kuris įvyko 4 ir 5 d.d. 
Toronto lietuvių skautų stovyk
lavietėje “Romuva”, oficialiai 
turėjo būti atidarytas 1 v? p.p. 
šeštadienį. Visas Bostono ir To
ronto jaunimas jau penktadie
nio vakare buvo atvykęs, bet či- 
kagiškiai autobusu stovyklavie
tėje atsirado tik apie 3 v. p. p. 
šeštadienį. Sąskrydis buvo atida
rytas pirm. J. Usvalto sveikini
mo žodžiais ir kun. kleb. A. Ži
linsko invokacija, vėliavų pakė
limu bei Lietuvos himnu tik 4 v. 
p. p. Todėl pirmojo prelegento 
paskaita: “Kristus ir pasaulio re
ligijos” buvo sutrumpinta. Ją 
skaitė misijonierius kun. E. 
Hahn iš Indijos.

Po vakarienės kalbėjo dr. Al
gimantas Keleris iš Čikagos. Jo 
tema: “Narkotikai ir jų pasek
mės”. Jis pabrėžė, kad narkoti
kų auka tampa gyvenimo nusi
vylęs jaunimas ir individas ne
turįs gyvenime saugumo bei 
prasmės. Kas kartais prasideda 
tik nuotykių jieškojimu, baigiasi 
ne tik kūno, bet ir sielos auka.

Po vėliavų nuleidimo ir lais
valaikio 8.30 v. v. sekė laužas, 
kurį pravedė energingas ir ilga
metis skautas, skautininkas ir 
muzikas Vytautas Strolia iš Niu
jorko. Lietuviškos dainos įspū
dingai skambėjo miško tylumo
je, primindamos visiems daly
viams jų bendrą lietuvišką pra
eitį bei dabartį. Oficiali laužo 
bei šeštadienio programa buvo 
užbaigta daina “Lietuva bran
gi...” ir malda.

Dėl lietaus visa antros dienos 
programa vyko salėje. 9.30 v. r. 
kun. Ansas Dumpys iš Mineapo
lio liuteronų universiteto skaitė 
paskaitą: “Jaunimas ir krikščio
niška etika”. Paskaitoje jis pa
reiškė, kad kiekvieno asmens

pasaulėžiūra nustato jo etiką. 
Ką žmogus mąsto viduje, išreiš
kia savo elgsenoj; t. y. žmogaus 
vertybės nustato jo veiksmus. 
Krikščioniui Kristus yra jo gy
venimo centras. Todėl krikščio
niškoji etika, niekas kitas, ir iš
reiškia jo tikėjimo ryšį su Dievu 
per Jėzų Kristų. Krikščionies ry
šys su Kristumi Jo bažnyčioje 
nustato jo elgseną, t. y. jo etiką.

Po trumpos pertraukos sekė 
vietovių būrelių pranešimai bei 
buvo skaitomi gauti sveikinimai.
Suvažiavimą laiškais sveikino Londono, Ontario, lietuvių jaunimo grupė, kuri rengiasi dalyvauti Kanados lietuvių jaunimo kong- 
1 1__ j_ t rese g m spalio 8—10 dienomis Torontekonsulas dr. J. Žmuidzinas; KL 
B. Toronto apyl. valdyba; kun. 
kleb. P. Ažubalis šv. Jono Kr. 
par. vardu; kun. kleb. vicesenjo- 
ras Ansas Trakis Čikagos Tėviš
kės par. vardu; kun. senjoras A. 
Keleris iš Vokietijos; taip pat iš 
Čikagos: kun. Pauperas, kun. P. 
Dilys, kun. St. Neimanas, kun. 
K. Burbulys ir kt.

12 vai. įvyko iškilmingos pa
maldos, kuriose kun. Ansas 
Dumpys skaitė liturgiją, o kun. 
kleb. A. Žilinskas sakė pamoks
lą. Pamaldos buvo pagražintos 
Čikagos “Tėviškės” liut. par. 
mergaičių trio giedojimu. Ne
žiūrint bfogo oro, gražus būrys 
“Vilties” par. parapijiečių daly
vavo pamaldose bei suvažiavime.

3.30 v. p. p. muz. Vyt. Strolia 
skaitė dviejų valandų paskaitą: 
“Jaunimas ir muzikos įvertini
mas”. Čia įspūdingai ir detališ- 
kai, su iliustracijomis, išdėstė 
pagrindinę muzikos sudėtį, jos 
estetinį grožį bei patrauklumą.

Vakare įvyko kultūros vaka
ras bei neoficialus laužas. Suva
žiavimas buvo uždarytas pirmi- 

* ninko J. Usvalto žodžiais ir kun.
A. Žilinsko malda 6.30 pirma
dienio rytą. Suvažiavime dalyva
vo apie 100 asmenų.- Ateinančių 
metų sąskrydis numatomas Či
kagoje. A. ž.

Rengiamės jaunimo kongresui
Vasaros atostogoms praėjus ir 

jaunimui sugrįžus iš stovyklų 
bei suvažiavimų, kongresui 
rengti komitete darbas vėl užvi
rė pilnu tempu. Tiesą sakant, 
tas darbas nebuvo sustojęs ir 
per vasarą — jis vyko atskirose 
komisijose. .
. .Kongreso propagandos darbai 
jau eina į galą. Atspausdintas ir 
išplatintas R. Paulionio sukurtas 
plakatas. Jei kas nors to plakato 
dar nebūtų gavęs, prašome 
kreiptis į informacinę komisiją, 
146 Close Av., Toronto, Ont.

Didelių sunkumų yra susi
laukta su leidiniu. Būtinai nori
ma, kad leidinyje būtų parašyta 
apie kiekvienos apylinkės jauni
mo veiklą, nors ir trumpai. Nu-

sistatyta daug vietos skirti tą 
veiklą vaizduoj ančioms nuotrau
koms. Deja, nemažas apylinkių 
skaičius dar nėra atsiuntęs re
dakcijai medžiagos. Paskutinis 
įspėjimas: turime medžiagą gau
ti iki rugsėjo 18 dienos. Vėliau 
gautoji medžiaga leidinyje, deja, 
nebegalės tilpti, ir toji apylinkė 
nebebus paminėta. Medžiagą 
skubiai siųsti leidinio redaktorei 
stud. A. Bušinskaitei, 508 Glen- 
lake Avė., Toronto, Ont.

Jaunimo pasirodymui scenoje 
ruošiamasi daugelyje apylinkių. 
Programa numatoma labai įdo
mi ir įvairi. Ir vėlgi kaikurie 
programos dalyviai nėra atsiun
tę savo nuotraukų. Jų laukiame 
iki rugsėjo 15 dienos.
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RŪTA ŠEMOGAITĖ, B. A. 
(psichologija)

Gimusi Kaune; pradžios ir viduri
nį mokslą baigė Kanadoje; šį pa
vasarį baigė Montrealio McGil 

universitetą; gavo stipendiją ir 
tame pačiame universitete tęs 
studijas magistro laipsniui: Bai
gusi visas Montrealio lituanistines 
mokyklas ir kursus; ilgametė 
skaučių tunto adjutante. Viename 
iš universiteto diplomantams 
skirtų darbų, praeitą žiemą Rūta 
pasirinko ir atliko lietuvių kalbos 
garsinį palyginimą su kitom kal
bom. Tai pirmas toks darbas Mc 

Gili universitete.

EMILIJA RUPŠYTĖ - VERBY- 
LIENĖ, B. A., B. L. S.

(bibliotekininkystė)
Gimusi Varniuose; pradžios ir vi
durinį mokslą baigė Montrealy. 
Čia baigė ir visas lituanistines 
mokyklas. Studijas pradėjo Ma- 
rianopolio kolegijoj; vėliau persi
kėlė į Loyolos kolegiją ir ją bai
gė bakalauro laipsniu 1964 m. 
šiais metais Otavos universitete 
gavo Bachelof of Library Sience 
(B.L.S.) laipsnį ir pradėjo dirbti 
Loyolos kolegijos bibliotekoj 
Montrealy. Emilija visada buvo 
veikli lietuvių gyvenime: dirbo 
skautėse, Akademinio Sambūrio 
buvusi sekretorė, “Baltijos” sto
vyklos komiteto sekretorė. Š. m. 
rugpjūčio 21 d. susituokė su ne
seniai iš Anglijos atvykusiu ir ten 
augštuosius mokslus baigusiu Ro
mu Verbyla.

ROŽĖS VYSTA
Kristalo vazose rožės vysta.
Yra šalta.
lėtas, liūdnas tango groja.

Smailios laikrodžio rodyklės
Išaugo i augštybes
Ir kaip laivo stiebai 
Duria man Į širdį.

EMILIS J. KNYSTAUTAS, B. Sc. 
(atominė fizika)

Gimęs 1945 m. Kemptene, Vokie
tijoj; pradžios ir vidurinį mokslą 
baigė Montrealy; šį pavasari bai
gė Lojolos kolegiją pažymiu cum 
Įaudė. Baigęs Montrealio lituanis
tines mokyklas, Emilis Loyola ko
legijoj uoliai reiškėsi studentų 
veikloj: buvo studentų atstovybės 
pirmininku ir studentų matemati
kų klubo pirmininku. Turi stipen
diją tęsti studijas magistro laips
niui University of Connecticut, 
kur rengiasi išvykti.

Ir kaip skaudžiai
Bangų atgarsas
Į akmenis
Vis atsiduoda!

O saulė... Kur?
Drebu. Ten...
Saulė kaip citrinos žievė
Plaukioja stiklinėje, r
Ir kvapai nukritusiu lapų ir kraujo
Dengia visų žemę.
O mano pulsas... g<
žvaigždės... temsta

Yra šalta.
Kristalo vazose rožės vysta.

L. S. ("Pirmyn Jaunime”)

Verta mokytis ar ne?
Mes, jaunimas, turime platų Kiekvienas mes turime par

kelių prieš akis. Mūsų gyveni- eigų savo tėvams ir tautai. Te
mas priklausys nuo mokslo žinių vams, nes jie mums duoda ar 
ir jų panaudojimo gyvenime. Ar davė galimybės išsilavinti; tau- 
yra protinga patiems sau nu- tai, nes ji suteikia progos įgy- 
kirsti mokslo kelią vos prade- tas žinias panaudoti jos ir vi
jus tuo keliu keliauti? Ar never- sos žmonijos gerovei. Jei nebū- 
tėtų pagalvoti, kad mokslo ne- tų buvę žmonių, kurie mokslą 

j-.— —u—panaudojo žmonijos gerovei, 
mes turbūt ir šiandien tebegy
ventume urvuose.

Vienas ypatingas mokslo po
žymis yra tas, kad niekad nega
lima jo prarasti. Mūsų tėvai iš
gyveno karus. Jie prarado savo 
namus, turtus ir žemes, bet jie 
neprarado savo išsilavinimo, ku
rio joks priešas negalėjo atim
ti. Nebūkime tikri, kad mūsų at
eitis bus be karų ar kokių neti
kėtų įvykių, rami kaip dabartis. 
Gal mes, kaip ir mūsų tėvai, tu
rėsime neštis su savimi kas 
lengviausiai p a s i i m a m a — 
mokslą!

Kaikurie jaunuoliai išeina iš 
mokyklos, nes jie tiki, kad už
dirbs daugiau pinigų negu tie, 
kurie tuo laiku mokosi. Jų pro
tu, laikas praleistas mokykloje, 
yer bevertis, nes už jį niekas ne
moka. Deja, jie nepastebi, arba 
pastebi kai jau būna pervėlu, 
kad tie, kurie mokėsi, gyvenime 
juos greitai paveja ir pralenkia.

Iš kurios pusės į mokslą ’be- 
žiūrėtume, turim pripažinti, kad 
jis yra tvirtas pagrindas, ant 
kurio galime statyti ateities 
planų pastatus. Turėdami pa
grindą po kojomis būsime nau
dingesni ir tautai, ir žmonijai, o 
patys sau susikursime geresnį 
gyvenimą.

Vaidota Kuprevičiūtė

baigus laukia daug sunkesnis 
gyvenimas, negu jį baigus?

Kaip pavyzdį paimkime du 
vyrukus, sakysime, Domą ir To
mą. Domas yra baigęs savo 
mokslus, o Tomas ne. Domas 
jau turi gerą ir atsakingą tarny
bą, nes jis baigė universitetą ir 
įsigijo diplomą. Jam dabar jau 
lengva užsidirbti pragyvenimą, 
nes šiomis dienomis žmonės su 
augštuoju mokslu labai reikalin
gi įvairiose srityse.

Tomui vyksta žymiai sunkiau. 
Jis, teturėdamas nedidelį išsila
vinimą, yra priverstas jieškoti 
paprasto, tam išsilavinimui tin
kamo darbo. Seniau, kai maši
nų buvo ne tiek daug, reikėjo 
daug žmonių atlikti fiziniam 
darbui, šiandien ir ta sritis siau
rėja, nes daugiau ir daugiau 
mašinų užima darbininkų vietas. 
Be to, Tomas, tesugebąs atlikti 
nesudėtingus darbus, turės daž
niau kaitalioti darbovietes ir- 
vis prašinėti, kad jį priimtų, o 
sulaukęs vyresnio amžiaus grei
čiausia iš viso darbo nebegaus 
ir turės gyventi iš pašalpų. Do
mui, atrodo, tokie vargai negre
sia, senatvė jo nebaugina. Yra 
daug žmonių nepajėgiančių 
dirbti sunkaus fizinio darbo, 
bet jų turimos žinios ir išeitas 
mokslas suteikia jiems galimy
bių dirbti savo profesijose iki 
gilios senatvės.

Akademinę dalį kruopščiai 
ruošia studentai prof. dr. R. 
Vaštoko ir stud. Stirbio vadovy
bėje. Po paskaitos vykstančiose 
diskusijose - debatuose dalyvaus 
trijų kartų atstovai. Paskaitos ir 
diskusijų tema: “Jaunimas ir 
lietuvybės išlaikymas”.

Sol. L. šukytė, baigusi pasiro
dymus Stratforde, ruošia sekma
dienio koncerto programą, ku
rioje taip pat dalyvaus ir jaunas 
pianistas T. Gurevičius.

Toronto jaunimo grupė ruošia 
naujai kongresui sukurtą ra
šytojo A. Landsbergio vaidini
mą “Barzda”.,

šią savaitę jau pradeda veikti 
ir nakvynių komisija. Jieškoma 
viešbučio, kuriame būtų galima 
svečius apnakvydinti vienoje 
vietoje prieinama kaina. Tiki
masi netrukus tai atlikti ir pa
skelbti laikraščiuose.

Paaiškėjus, kad į kongresą 
ruošiasi atvykti dideli jaunimo 
būriai, net iš gana tolimų Kana
dos ir JAV-bių vietovių, vėl iški
lo salės didžiajam pobūviui 
klausimas. Problemą dalinai su
darė ir vasarą buvęs statybos 
darbininkų zstreikas. šiaip ar 
taip kompromisinis sprendimas 
tuo reikalu yra rastas.

Į vasaros pabaigą pagaliau pa
judėjo ir dailės parodos organi
zavimas. Tikimasi išstatyti ke
liasdešimt paveikslų bei kitų dai
lės kūrinių. Ši paroda bus būdin
ga tuo, kad joje dalyvaus tik pa
tys jauniausieji dailininkai.

Likusios savaitės greitai pra
bėgs ir visi susitiksime kongrese 
— didžiojoje Kanados ir JAV- 
bių jaunimo šventėje spalio 8— 
10 dienomis Toronte.

Informacinė komisija

Dalyvavau ekskursijoj į Yukoną
Kanados valdžia turi komisi

ją, kuri tvarko Kanados šimt
mečio paminėjimą. Ji siunčia 
jaunimą į tolimesnes vietas Ka
nadoje. šiais metais aš su 23 
moksleiviais važiavome į White
horse, Yukon, ši organizacija 
nori, kad mes surastumėm ne
užmirštamus draugus, ir kad 
geriau galėtumėm suprasti Ka
nados didumą, groži ir reikšmę. 
Taip pat ji siekia sustiprinti Ka
nados vienybę.

Viskas buvo mums užmokėta: * žėja. 
traukinys, lėktuvas, valgis, au
tobusas ir nakvynės. Mes va
žiavome Canadian National 
Railway traukiniu iki Edmon
ton, Alberta. Keliavome per 
Ontario provincijos miškus, 
ežerus ir upes, per Manitobos 
ūkius, per Albertos lygumas — 
dvi dienas. Iš Edmontono skri
dome Canadian Pacific lėktuvu 
1200 mylių iki Whitehorse. Mes 
skridom per Rocky Mountains, 
kurių gražumas neapsakomas. 
Sniego viršūnėmis jie siekia de
besis. Matėm daug mėlynų ir 
šviesiai žalių ežerų ir upių. In
dėnų žodis Yukon reiškė “tyras 
vanduo”.

Kai nusileidome Whitehorse ~
aerodrome, pastebėjome, kad 20' metu. Daug jaunu tuokia- 
Toil K1TT7/X IV nnb-tinc m J- »■ . _ -

si, bet daug ir skinasi. Vieną da
lyką daugelis jaunųjų užmiršta, 
būtent vedusiųjų, ypač tėvų, pa
reigas. Šioms garbingoms parei
goms beveik niekas neruošia.
Kiek iš mamos išmoksta, tai ir nutolsta ir nuo lietuvybės, nuo 
viskas, šiame krašte yra daug dorovės ir nuo kitų atramų, ku- 
knygų parašyta apie vedybas, šei- rias randa žmogus, aktyviai da
mą, bet labai maža dalis teskai
to. Veikia šeimų patarimo punk
tai, į kuriuos irgi mažai kas nu
eina prieš vedybas. Gimnazijose 
tokio paruošimo irgi nėra, tad 
kaip kas išmano, taip ir daro.

Vieniems tėvai būna autorite
tas, kitiems — ne. Paprastai šio 
žemyno jaunuoliai stengiasi kaip 
galint greičiau atsipalaiduoti nuo 
tėvų. Vedusieji susitinka su savo 
tėvais tik per dideles šventes, pa
simainydami dovanomis. Uošviu
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Iš Yukono mes skridom 
mylių iki Dawson City, kur 1898 
m. įvyko didysis aukso jieškoji- 
mas prie Bonanza, Klondike ir 
kitų upių. Mes patys j ieškojo
me aukso ir suradome visi 
kelis trupinius.

Dawson City turėjo virš 
tūkstančių gyventojų prieš 
metų, dabar vos keli šimtai
ko. Taip yra visame Yukone. 
Tai vienintelė sritis visoje Kana
doje, kur žmonių skaičius ma

gius nuvežė į kalną, virš Daw
son City, kad galėtumėm pa
matyti saulės nusileidimą. 12 
vai. naktį mes dar matėme sau
le. Ji vos nusileido ir netrukus 
vėl užtekėjo. Čia tikrai kraštas 
su “vidurnakčio saule”.

Kelionė buvo nepaprastai 
idomi. Joje pamatėm, kokia di
delė Kanada. A. Puteris

SIGITAS BARŠAUSKAS, B. Sc.
(fizika)

Gimęs 1942 m. Marijampolėj; 
pradžios ir vidurinį mokslą baigė 
Montrealy; šį pavasarį baigė Lo
jolos kolegiją. Rudenį tęs studi
jas St. Josephs Teachers College 
gimnazijos mokytojo diplomui studijas magistro laipsniui iš far- 
gauti. Šalia bendrųjų studijų, Si- macinės chemijos. Įdomu pažy- 
gitas yra baigęs visas Montrealio 
lituanistines mokyklas ir kursus, 
uoliai reiškiasi Montrealio lietu
vių gyvenime: sporto klubo “Tau
ras” sekretorius ir aktyvus krep
šininkas, skautų vyčių draugovės 
adjutantas, paskutiniuose rinki
muose.kandidatavęs į KLB krašto 
tarybą.

ALGIS RUDINSKAS, B. Sc. 
(farmacija)

Gimęs 1945 m. Vokietijoj; pra
džios ir vidurinį mokslą baigė 
Montrealy; šį pavasarį baigė Uni- 
versite de Montreal. Turi stipen
diją iš National Research Council 
tame pačiame universitete tęsti

Tėvai, vaikai, jaunuoliai
JONAS KARKA

šeimoms būna šeimų gydytojai. 
Taigi, jei šeimos gydytojas per
daug neskuba, domisi šeimų pro
blemomis, gali daug gero patar
ti ne vien sveikatos reikaluose.

Kitas svarbus veiksnys vaikų 
auklėjimui yra bažnyčia bei ku
nigas. Ji daugelį vaikų - jaunuo
lių pastato ant gero gyvenimo 
kelio, ypač išeivijos sąlygose.

Kas nutolsta nuo bažnyčios,

Dauguma jaunuolių, ypač mer
gaitės, nori kaip galint greičiau 
sukurti šeimas. Ypač Amerikos 
žemyne didelis nuošimtis jau
nuolių sukuria šeimas nesulau-

jau buvo 12 vai. nakties jų lai
ku, bet saulė buvo dar nevisiš
kai nusileidusi. Nustebę pama
tėm, kad keli šimtai žmonių 
laukė mūsų. Mes padainavom 
mūsų pačių sukurtą dainą ir iš
siskirstėme į atskirus namus.

Visur švarus vanduo Yukone 
gali būti geriamas. Ten nėra nei 
vieno nuodingo augalo, nei vie
nos gyvatės, nei šeškų. Ten yra 
daug meškų, uodų ir žuvų.

Yukone yra labai įvairių gė
lių. Yukono teritorijos gėlė yra 
“Fireweed”, kuri yra lelijinės 
spalvos ir visur randama.

Reikia pabrėžti žmonių geru
mą. draugiškumą ir norą padė
ti kitiems. Yukoniečiai mums 
rodė apylinkes, vaišino ir visur 
pagelbėjo. Tie žmonės, kurie 
mane priėmė, nuvežė net 120 
mylių į kalnus žuvauti, kur aš ir šiame krašte žentai nemėgsta 
nuo ežero kranto sugavau ke- bei autoritetais nepripažįsta. Gal 
turis upėtakius (Lake Trout.) vieninteliais autoritetais jaunoms
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lyvaudamas bendruomenės bei 
parapijos gyvenime.

Lietuviškos mokyklos ir orga
nizacijos vaikams bei jaunuo
liams yra būtinos. Vaikai ir jau
nuoliai turi būti drauge su savo 
kraujo, kalbos, papročių žmonė
mis, kurie siekia vienodų tikslų. 
Iš savos bendruomenės juos iš
skirti, laikyti namuose ar mė
ginti priderinti prie kitų bend
ruomenių negalime, nes sužalo
sime vaikų sielą. Nuo savų jie 
bus atsiskyrę, pas svetimus nie
kad nesijaus visiškai savi. Moks
lininkų tyrimai JAV rodo, kad 
vadinamieji paaugliai, išėję iš 
šeimos kontrolės “bytnykai”, 
jauni nusikaltėliai yra kilę dau
giausia iš nesukontroliuojamų 
šeimų tėvų. Jie neturi vidinio 
ryšio su savo bendruomene ir yra 
patekę “niekieno žemėn”. Statis
tika rodo, kad geri amerikiečiai 
yra tie vaikai, kurių tėvai yra 
aktyvūs savoje bendruomenėje, 
savo parapijoje.

Tad jei norime savo vaikus iš
auklėti gerais, padoriais žmonė
mis. nesišalinkime nuo lietuviš
kų mokyklų, bažnyčių, organiza
cijų! Spieskimės į krūvą ir sieki
me gero vaikams, nesigailėdami 
nei laiko, nei pinigų!

mėti, kad vidurinį mokslą baigęs 
angliškoj mokykloj, Algis nuėjo 
studijuoti į prancūzišką universi
tetą ir baigė antruoju. Baigęs li
tuanistines mokyklas, Algis, yra 
skautų korespondentas, buvęs 
draugininkas, Montrealio lietuvių 
studentų sąjungos valdybos na
rys.

Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresas
Paruošiamieji darbai, prasi

dėję prieš metus laiko Tabor 
Farmoje pas PLB valdybos pir
mininką J. Bačiūną. šiuo metu 
jau yra vedami PLJK Komiteto 
prezidiumo. Jo pirm. Algis Za- 
parackas buvo sušaukęs I-jį po
sėdį rugpjūčio 22 d. Čikagoje. 
Posėdyje dalyvavo Gabrielius 
Gedvilą, Vaclovas Kleiza, Ri
mas Staniūnas, Eugenijus Vil
kas ir sekretorė Zita Akalinaitė, 
kuri pakeitė į Europą išvykusią 
Gražiną Musteikytę.

Daugelio kongreso programos 
dalių pasisekimas priklausys 
nuo jaunimo entuziazmo. Todėl 
prezidiumo nariai buvo nuvykę 
į akademinio jaunimo stovyklas 
— neolituanų. ateitininkų ir 
akademikų skautų. Pirm. A. 
Zaparackas buvo nuvykęs ir į 
rajoninę skautų stovyklą prie 
Worcester, Mass. Visur rastas 
didelis susidomėjimas kongreso 
idėjomis ir programa.

Vienas svarbiausių kongreso 
tikslų — sutelkimas lietuvių 
jaunimo iš Europos, P. Ameri
kos ir Australijos — priklausys 
nuo pasisekimo sukelti tam

tikslui kuo daugiau lėšų. PLJK 
finansų komisijos pirm. Pranas 
Razgaitis, PLB vicepirm. Stasys 
Barzdukas, PLB vicepirm. in
formacijai ir jaunimui Vyt. Ka- 
mantas rugsėjo 1 d. posėdžiavo 
su į Klevelandą tam tikslui 
atvykusiu Eug. Vilku. Artimu 
laiku bus kreipiamasi į visus lie
tuvius su prašymu paremti 
PLJK darbus.

PLJK informacija

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios recistraota natūralaus lietnvtška klinika,
įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai masažai; spindulinės ir 

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

B. Naujalis, Ps.DJlJI.NJ»t

Svetimieji apie 
lietuvių kalbę

Lietuvių kalba skiriasi nuo 
slavų ar vokiečių kalbų, kaip 
pavyzdžiui anglų kalba skiriasi 
nuo graikų kalbos. Profesorius 
Benjamin B. Dwight rašė savo 
knygoje “Modern Philology”: 
“Lietuvių kalba yra didelės ver
tės filologui. Tai viena seniau
sių formų gyvų kalbų pasauly
je ir savo turiniu bei dvasia tu
ri didelį panašumą į pirmykš
čio sanskrito kalbą”.

Daktaro Alfred Senn, žymaus 
kalbininko, nuomonė apie lietu
vių kalbą: “Nežiūrint savo kon
servatyvaus charakterio, ji yra 
tokia 'moderni, kaip šių dienų 
modernus pasaulis. Galima išsi
reikšti ir diskutuoti lietuvių kal
ba visa, ko tik mūsų civilizacija 
reikalauja”.

Prisiminkim tik, ką. šveicaras 
prof. J. Eretas kalbėjo jauni
mui apie lietuvių kalbą, lanky
damasis Toronte. Ar ne turėtu
mėm didžiuotis, kad mes tą kal
bą mokame? L. S.



4 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1965. IX. 16 — Nr. 37 (816)

® PAVERGTOJE TEVYffiJE
KOLCHOZININKAI IR 
RUGIAPJŪTĖ

MIRĖ KUN. RUTKAUSKAS

ūkininkai sugebėdavo ne tik javus 
pasėti, bet ir užaugintą derlių nu
siimti. Dabartinėje Lietuvoje kol
chozų ir sovehozų vadovams didžiau
sias galvos skausmas yra derliaus 
nuėmimas — savo jėgomis jie šio 
darbo neįstengia atlikti. Prienų ra
jone pvz. teko šauktis mokytojų, 
medikų ir pašto darbuotojų pagal
bos. Prienų rajono kalchozuose ru
giapjūtės metu dirbo: kultūros na
mų direktorius Kondratas Nauckū- 
nas, Užuguosčio vid. mokyklos auk
lėtoja Regina Ludanavičienė, moky
tojas Antanas Krūvelis, ’ ūkvedys 
Aleksas Ptašnikas su žmona Domi
cėlė, sargas Antanas Ramancevičius 
ir mokyklos virėja, jo žmona, Ele
na, elektrikas Jonas Jakubauskas, 
medicinos ‘sesuo Emilija šimkūnie- 
nė, meno vadovas Algis Vainaus
kas, bibliotekos vedėja Veronika 
Juodytė, valytoja Adelė Kazlauskai
tė, pardavėja Genė Kralikauskaitė 
ir netgi pašto viršininkas Danielius 
Kurmanavičius. Panašus vaizdas yra 
visoje Lietuvoje. Šiaulių rajono Ba- 
zilijonių apylinkėje kolchozams į 
pagalbą teko šauktis plento ir Pa- 
gelavos girininkijos darbininkus, 
miestelio komjaunuolius, mokslei
vius. Šis kolchozų nepaslankumas 
rugiapjūties metu sunkiai supranta
mas, nes juk oficialiai kalbama, kad 
didžiąją derliaus dalį nuima kombai
nai, kurie turėtų gerokai sumažinti 
darbininkų skaičių. Į akis taipogi 
krinta faktas, kad nesivada talkinin
kai ir net kolchozininkai noriai ei
na į darbą. Varėnos rajono Pirčiu
pio kolchoze agronomams Vytautui 
Juknevičiui, Algiui Morkevičiui ir 
žemės tvarkytojui Vincui Stram- 
kauskui pas kolchozininkus teko 
lankytis net porą kartų, kol paga
liau pavyko juos prišnekinti ateiti į 
rugių laukus.

Keturias 
metu 
vaikų 
Drus-
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NAUJOJI

ŠIAULIŲ JŪRA
Šiauliuose jaučiamas vis didėjan- ~ 

tis vandens trūkumas. Auganti pra
monė ir besiplečiantis gyventojų 
skaičius gerokai padidino vandens 
pareikalavimą, šiuo metu jau pra
dėti Dubysos užtvankos darbai: Du
bysa bus užtvenkta 24 mtr. augščio 
užtvanka ties Kražantės upeliu, ir 
jos vanduo užlies apie 20 kvadrati
nių kilometrų plotą, kuriame šian
dien yra Pakalniškių 
kaimai. Išsiliejusiems 
denims teks atiduoti 
ninku sodybas. Prie
planuojama pastatyti siurblinę, kuri 
vandenį perkels i 30 mtr. augštyje 
esantį 8 km. kanalą, sujungtą su Re- 
kyvos ežeru. Antroji siurblinė iš 
Rekyvos ežero vandeni siųs Į Šiau
lių miestą. Projekto paruošiamuo
sius darbus atlieka geologų grupė, 
kuriai vadovauja inž. Romas Mor
kus, ir pramoninės statybos projek
tavimo instituto vyr. inž. Leonas Ja- 
gelavičius.

ir JuškaiČių 
Dubysos van- 
62 kolchozi- 

Tilžės upelio

Kun. Rutkauskas buvęs Kvėdarnos 
Buvo kadaise laikai, kai patys klebonas, mirė birželio mėn. Kartu 

su juo toje pačioje parapijoje dirbo 
ir kun. Natkevičius.

GRAIKIJOS MOTERYS 
VILNIUJE
Iš Maskvos į Vilnių buvo užsuku

si Graikijos moterų delegacija, kuri 
Sov. Sąjungoje vieši Tarybinių Mo
terų Komiteto kvietimu. Spaudoje 
skelbiama, kad delegatės esančios 
Graikijos moterų organizacijos ats
tovės. Grupei vadovauja valdybos 
narė Eli Lambridi. Į Vilniuje vyks
tančią liaudies ūkio laimėjimų pa
rodą viešnias nuvedė palydovė iš 
Maskvos A. Korovina ir Lietuvos 
augštųjų mokyklų bei mokslo įstai
gų darbuotojų profsąjungos komiteto 
pirmininkė A. Paurienė.
dienas užtrukusios viešnagės 
graikėms parodytos Vilniaus 
įstaigos, mokyklos, aplankyti 
kininkai, Pirčiupis ir Trakai.

PABALTIEČIŲ KNYGOS 
KOPENHAGOJE
Pabaltijo sovietinės okupacijos 25 

m. sukakčiai atžymėti Danijos ir 
Sov. Sąjungos bendradarbiavimo 
draugija Kopenhagoje surengė Pa
baltijo susovietintų respublikų kny
gų parodą. Išstatytųjų leidinių tar
pe yra lietuvių, latvių, estų rašyto
jų kūriniai, vertimai į Pabaltijo tau
tų kalbas. Atskiras skyrius, kuriuo, 
atrodo, norima pabrėžti Pabaltijo 
kraštų dabartinę priklausomybę S. 
Sąjungai, paskirtas Lenino raštams. 
Knygų paroda paįvairinta pabaltie- 
čių dailininkų paveikslų reprodukci
jomis. Ši paroda yra suktas sovietų 
propagandos bandymas siekti oficia
laus Pabaltijo sovietinimo pripaži
nimo užsienio kraštuose, tam tikslui 
pasinaudojant prosovietinių organi
zacijų teikiama pagalba.

SIUNTINĖLIS IŠ AMERIKOS
“Tiesa” paskelbė skaitytojos Ab 

donos Š. laišką, kuriame ji siūlo ne
kelti spaudoje “amerikoniškų sku- 
durų”, t. y. siuntinėlių, klausimo: 
“ ... O tai skaitai ir rausti, bijoda
mas, kad nesusidarytų klaidingas įs
pūdis, jog Lietuvos žmonės taip 
smarkiai brangina tuos užjūrio sku
durus. Kiek man teko kalbėtis su 
žmonėmis, visi daug mieliau vertina 
mūsiškę ar liaudies demokratijos ša
lių produkciją, o amerikoniškoji — 
tik iki pirmojo lietučio...” Į šį ko
munistiniu patriotizmu nuspalvintą 
laišką redakcija įsakė duoti atsaky
mą savo korespondentei J. Šinkū
naitei, kuri ėmė ir parašė: “...Noras 
skoningai rengtis, avėti gražius ba
tus— natūralus, nesmerktinas. Bet 
ar, pirkdami tuos gaminius iš speku
liantų, mokėdami pasakiškas kainas 
lupikautojams, pliekdamiesi dėl 
amerikoniško kartūno, kai kurie 
mūsų nerodo, kad jie daugiau linkę 
įdvasinę tuštybę...” Taigi, amerikie
tiškos medžiagos visdėlto nėra tik 
iki pirmojo lietučio 
ningos, ir gražios, 
brangios...

— jos ir sko- 
ir pasakiškai

DELHI, Tillsonburg, Ont

Peggy panka N. Škotijoj. Tai labiausiai fotografuojama vietovė Š. Amerikoj. Joje atsispindi vietos 
žvejų gyvenimas ir gamta > Nuotr. Globe a. Mail
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LIETUVIAI KARIAI PLAČIAME PASAULYJE
ŠVENČIO-

pašauktas 
Argentinos

varžybo- 
pasaulio 
jis lau- 
ne Lie-

je jau kelinti metai profesoriauja ir 
jūrų karininkas JUOZAS 
NIS.

ROBERTAS MATULIS 
atlikti karinės prievolės
kariuomenės motorizuotame dalinyje.

MJR. BERNICE SKUTAS atvyko iš 
Korėjos mėnesiui atostogų į Čikagą 
pas savo tėvelius.

JONAS MALEŠKA sukūrė lietuviš
ką šeimos židinį su Vida Deveikyte.. 
Jis ketverius metus ištarnavo karo 
aviacijoj, o dabar dirba “Chicago Tri
bune”.

JUOZAS KATKAUSKAS mirė po 
automobilio nelaimės Rittstone. Jis 
buvo aldermanas ir I D. karo vetera
nas.

VYR. LTN. VALENTINAS RAU
GAS baigė karinę tarnybą aviacijoj 
ir birželio 15 d. grįžo namo į Cam
bridge, N.J. Dar rengiasi tęsti tarnybą 
Camden, N.J., marinų rezervo doliny- 
je, o nuo rugsėjo 15 d. pradės dėstyti 
Elizabet augštesniojoj mokykloj.

RAŠYT. ST. LAUCIUS, I D. karo 
veteranas, baigęs Kieve karo mokyk
lą, atsiskyrė su šiuo pasauliu. Jis yra 
dalyvavęs ir Lietuvos nepriklausomy
bės kovose.

DR. ARŪNAS DAILYDĖ, Kanados 
armijos dantų gydytojas, turįs kapito
no laipsnį, neseniai lankėsi V. Vokie
tijoj. Baigęs karo tarnybą, grįžo į ci
vilinį gyvenimą.

BURTON PETKUS, tarnaująs JAV 
karo aviacijoje, buvo atvykęs pas tė
vus į Čikagą.

LTN^ ADOLFAS NAMAKSY pasi-

žymėjo studijose Omahos universitete. 
Bal. 15 d. sukūrė šeimos židinį.

KPT. ROMANAS BILIŪNAS grįžo 
iš P. Vietnamo, kur išbuvo vienerius 
metus aviacijoj.

POLICIJOS NUOVADOS VIRŠ. 
JUOZAS VILKAS, gyvenęs Toronte, 
staiga mirė. Jo šeima karo metu liko 
Lenkijoj ir tik neseniai jam pavyko 
ją atsigabenti.

ALGIRDAS VILKAS daugiau kaip 
10 metų ištarnavo JAV kariuomenėje; 
grižo Į Čikagą pasiryžęs stoti Į pran
ciškonų vienuolyną.

PLK. KAZYS GRINIUS augštųjų 
karinių mokslų žinovas ir gabus orga
nizatorius, mirė geg. 29 d. Vašingto
ne.

Bal. Brazdžionis

m. 
su 
rė 
31 
bo

ANTANAS JANČYS, gimęs 1900 
spalio 14 d. Alotų sodžiuje, Sveda- 
parapijoje, Šimonių valsčiuje, mi- 
Londone Viktorijos ligoninėj rugp. 
d. Atvyko į Kanadą 1928 m. Dir- 
tabako ūkiuose. Pastaruoju laiku

turėjo Eden miestelyje malūną. Šiais 
metais, dirbdamas tabako derliaus nu
ėmime, iškrito iš sunkvežimio, labai 
sutrenkė galvą ir nuo to mirė. Kelias 
dienas išbuvo neatgavęs sąmonės. Pa
liko žmoną Margaritą ir sūnų 8 m. 
amžiaus. Kad ir didelės darbymetės 
metu, nemažas skaičius žmonių per 
abu vakarus rinkosi pasimelsti į lai
dotuvių namus. Pamaldos už mirusį 
atlaikytos rugsėjo 3 d., penktadienį, 
10 vai., Delhi šv. Kazimiero bažny
čioje. Palaidotas Tillsonburgo katali
kų kapinėse, šermeniniai pietūs įvy
ko Mill-Mar Manor restorane, kuriuo
se dalyvavo 'apie 80 asmenų.

Velionis buvo ramaus, draugiško 
būdo, darbštus žmogus, šios apylin
kės lietuviai gaili netekę gero tau
tiečio, kuris taip staiga išsiskyrė iš 
lietuviškos bendruomenės, o mirusio 
žmonai ir sūneliui reiškia gilią užuo
jautą.

MUSŲ LIGONIAI. Tik grįžęs iš di
delės kelionės, kurioje aplankė ir 
gimtąjį kraštą Lietuvą, buvo susirgęs 
J. Astrauskas, gyvenąs Delhi, bet po 
trumpo gydymo Simcoe ligoninėj jau 
grįžo Į namus. Šiuo metu Tillsonbur
go ligoninėje gydosi P. Gurklienė. 
Bedirbdamas savo tabako ūkyje stai
ga susirgo Ant. Vilkas. Iš Tillsonbur
go ligoninės perkeltas į Londono li
goninę. šiek tiek buvo sunegalavusi 
p. Banylienė, bet jau pasveiko.

JAUNIMO KONGRESAS, kuris 
įvyks spalio 8—10 dienomis Toron
te, domina šios apylinkės jaunimą ir 
senuosius gyventojus. Juk tai pirmas

šios rūšies įvykis Kanados lietuvių 
gyvenime. Tame kongrese turėtu da
lyvauti visas lietuviškasis jaunimas ir 
kiek galint daugiau senimo. Girdėti, 
kad mūsų jaunimas dalyvaus talentų 
pasirodymo dienoje su inscenizacija. 
Jiems padeda KLB Delhi apylinkės 
valdyba ir jos pirm. P. Augaitis.

Tabako skinti ir jo derliaus sudoro
ti šią vasarą atvyko kiek mažiau dar
bininkų iš tolimųjų Kanados provin
cijų, nes daug kur vyksta didelės sta
tybos, kur nesunku gauti darbo. Iš 
viso dabar nesunku gauti darbo, ypač 
jauniems žmonėms. Ligi šiol gamta 
buvo palanki tabako augintojams: ne
buvo šią vasarą ledų (tik vienur ki
tur truputis), nei šalnų, nors jos pa
vojus rugpj. pabaigoje vieną naktį bu
vo didelis. Laimei, ji kaikur tik 
pūtį grybštelėjo šioj apylinkėj, 
apie Montrealį ir Berry padarė 
giau nuostolių.

ARNOLDAS STANKUS, gyv. Kleve- 
lande ir ten baigęs Šv. Ignaco gimna
ziją, neseniai priimtas į Amerikos ka
ro mokyklą West Point.

EDVARDAS A. DAUKŠA, gyv. For
ty Fort, pakeltas JAV armijos atsar
gos majoru; tarnauja Military Police 
Prisoner of War stovykloje; yra ir 
elektros inžinierius.

PLK. VL. GRUDZINSKAS neseniai 
atvyko iš Lietuvos pas savo dukrą Al
doną. Jis yra buvęs Klaipėdos “Mais
to” direktorius.

RIMANTAS BAGDONAS, būdamas 
Kievo armijos sporto klubo nariu, 
Suomijoj klasikinių imtynių 
se laimėjo aukso medali ir 
čempijono vardą. Gaila, kad 
rus neša Sovietų Rusijai, o 
tuvai.

JONAS MATELIS tarnauja JAV ar
mijos medicinos skyriuje.

KOSTAS BURBULIS, vienas iš Lie
tuvos laikų jūrininkų, dirba didžiulia
me Amerikos keleiviniame laivyne ir 
yra vieno laivo trečiuoju karininku. 
Neseniai jis buvo Pietų Amerikoje, o 
dabar atplaukė į P. Afriką.

JONAS ŠIMUTIS, karo aviacijos 
kapitonas, dabar tarnauja Tolimuose 
Rytuose.

ANTANAS ŠIMKUS, žuvęs Klaipė
doje birželio 18 d., buvo prisimintas 
artimųjų Cicero, III., kur gyvena jo 
brolis. Šv. Antano bažnyčioje atnašau
tos Mišios už velionies sielą.

LTN. ALGIMANTAS BALČIŪNAS, 
MD, tarnauja jūrų aviacijoj. Jo pa
reigos — teikti pagalbą susirgusiems 
lėktuvuose. Neseniai jis dalyvavo Niu
jorke įvykusiame erdvių medikų su
važiavime.

KPT. ROBERTAS ALEKSIŪNAS il
gą laiką buvo Grenlandijoj baterijos 
komendantu, dabar perkeltas į Pietų 
Vietnamą. Jis ten vadovauja vienai 
brigadai; šeima liko Čikagoje.

WILLIAM NOREIKA, gimęs Čika
goje, jau 4 metai tarnauja JAV ka
riuomenėje. Daug kartų skraidė į Fi
lipinus, Tailandiją ir kitur; dabar vėl pasidžiaugti vasaros saule, 
pasirašė sutartį 4 metams. Jam teks Į 
daug kartų vykti į P. Vietnamą, kur 
jis jau yra buvęs 12 kartų.

LTN. JUOZAS ŠIMONIS, kuris vi
są laiką tarnauja West Point bazėj, ne
seniai vedė. Kun. Steponaitis buvo 
specialiai nuvykęs sutuokti jį su p-le 
Sally Horton.

ROBERTAS ALIŠAUSKAS Argenti
noje tarnauja Colegio Militar de la 
Nacion

HAMILTON, Ont.
ŠV ANTANO GIMNAZIJON Kenne- 

bunkporte šiems mokslo metams iš 
mūsų kolonijos išvyko 5 berniukai: A. 
Gedrimas, A. Pašilys, R. Stanėnas, J. 
Gudinskas ir E. Krištolaitis. Linkime 
jiems sėkmės.

J. JŪRAITIS SU ŠEIMA išvyko nuo
latiniam apsigyvenimui į JAV ir šiuo 
metu apsigyveno Čikagoje. Ta proga 
jo brolis Albinas su šeima ir draugais 
suruošė jiems gražias išleistuves, ku
rios įvyko A. Gudelio nepaprastai gra
žioje sodyboje. J. ir Z. Jūraičiams lin
kime naujoje vietoje sėkmės.

SPAUDOS BALIUS, ruošiamas atei
tininkų sendraugių, įvyks lapkričio 6 
d. Jaunimo Centro salėje. J. P.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

DARBO ŠVENTĖ Čikagoje papras-|kė tautiečius į gamtą.
tai ženklina vasaros užbaigą, šiemet 
anksčiau nei kitais metais atvėso 
oras, ir kaikurie čikagiečiai nespėjo

Tie guo
džiasi, jog lauksią “bobų” vasaros, 
kuri gal būsianti gražesnė už tikrą
ją vasarą.

Viena didesniųjų sezono gegužinių, 
kuria ir baigtas lietuvių iškylų kalen
dorius, Įvyko rugsėjo 5 d. Ją surengė 
dienraštis “Draugas” Bučo darže. 
Žmonių prisirinko tiek daug, jog vi
siems sutilpti buvo suriku. Po lietin
go ir šaltoko laikotarpio gegužinės 
dienos popietė buvo saulėta ir ji trau-

tru- 
bet 

dau-

savo 
rugs.

ANTANAS VILKAS, gyvenęs 
ūkye R.R. 2, Tillsonburg, mirė 
6 d. Londono Victoria ligoninėj, Ne
sirgęs vos 3 dienas. Jis buvo gimęs 
Nočiūnų k., Lauksodžio par., Žeimelio 
valsč. 1893 m. lapkričio 12 d. Jo tė
vai — Jurgis Vilkas ir Elzbieta Glins- 
kiūtė. I Kanadą atvyko 1927 m. Dar
bo sutartį atliko Kanados vakaruose 
dirbdamas vienerius metus ūkyje. Vė
liau persikėlė į Winnipegą, apie 8 m. 
gyveno Toronte, o nuo 1938 m. darba
vosi tabako ūkiuose. 1930 m. vedė Liu
ciją Pivorytę. Išaugino ir į augštuo- 
sius mokslus leido sūnų Leoną. Jo 
brolis Feliksas gyvena JAV, o seserys 
E. Gurkienė ir Elen. Butkienė Lietu
voje.

Nors dabar šioj apylinkėj didelė 
darbymetė, bet per du vakarus gau-

Nukelta į 7-tą psl.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000. mortgUin 
paskola* iki 60% turto vertė*. UŽ SERUS mokoma 414% dcri- 
dendo ii pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokama* gy
vybė* ir potkolg draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dieno*: pirmadieniai* — penktadieniai* 9 vatr. — 1 vai. po piehf. 
Antradieniai* ir penktadieniai* 5 vai. p.p. — • vol. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefono* JA 8-05H

Palomar. šioje karo mokyklo-

Medinis bokštas Montrealy, pastatytas Kanados 
draugijos. Iš jo matyti būsimos pasaulines parodos įrengimo darbai

DABAR ČIKAGIEČIAI jau žvalgosi 
salių-link, kuriose prasidės rudeni
niai parengimai. Rugsėjo 25 d. Ame
rikos Lietuvių Montessori Dr-ja kvie
čia i balių Pakšto salėje; spalio 2 d. 
Įvyksta skautininkų ramovės vakaras 
ir scenos veikalų premijų įteikimas. 
Tą pačią dieną Western Ballroom sa
lėje Lietuvių Gailestingųjų Seserų 
Draugija rengia 15 m. sukakties mi
nėjimo balių.

Pirmasis sezono literatūros vaka
ras — rašyt M. Katiliškio minėjimas 
— spalio 9 d. Baleto studijos salėje 
Marquette Parke.

Meno parodų sezonas Čiurlionio ga
lerijoje bus atidarytas rugsėjo 25 d. 
dail. J. Kelečiaus tapybos darbų 
rodą. Po to seks torontiškio dail. 
lesforo Valiaus kūrybos paroda. .

pa-
Te-

LINOTIPININKAI
A. Laikūnas, kle- 
dirba amerikiečių 
Brazdžionis, Los

JA Valstybės
DR. KAZYS DRANGELIS, gimęs 

1888.XII.24., vienas pirmųjų Hetuvių 
dantistų Čikagoje, staiga mirė rug
pjūčio 24 d. naktį. Velionis buvo 
veiklus Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro v-bos vicepirmininkas, daug 
metų darbavosi Čikagos ALTos sky
riuje, buvo vienas pirmųjų jo pir
mininkų. Daugiausia yra veikęs 
Amerikos lietuvių tautinėj “Sanda
roj”. Sekretoriavo Lietuvių Preky
bos Rūmų valdyboje.

LIETUVIŲ FONDO
V-BA, vadovaujama dr. A. Razmos 
ir dr. G. Baluko, ruošiasi suakty- 
vinti Fondo veiklą. Fondo vajui su
darytas specialus k-tas, į kurį įeina 
pik. A. Rėklaitis, dr. F. Kaunas, dr. 
Z. Ašoklis, inž. J. Arštikys ir muz. 
A. Skridulis.

LIETUVIAI
K. S. Karpius ir 
velandiečiai, abu 
spaustuvėse; B.
Angeles, “Lietuvių Dienų” spaustu
vėj (jis tą žurnalą ir redaguoja); A. 
Mironas ir A. Rugys — amerikiečių 
spaustuvėse; Pr. ^Šulaitis, J. Vede- 
gys, VI. Būtėnas ir Vėbra — Čikagos 
“Drauge”; P. Pilka dirba J. Kapo
čiaus leidykloje Bostone, Ant. Gus
taitis — “Keleivyje”. Be jų dar 
yra: p. Kumpa, K Petkus, K. Škė
ma, A. Rusinas, K. Otto, H. Maci
jauskas, p. Abromaitis ir kt.

PALAIDOTA AUDRONĖ LA
PINSKAITĖ. Ispanijoje automobilio 
katastrofoj žuvusios studentės Aud
ronės Lapinskaitės kūnas rugpjūčio 
20 d. buvo pargabentas į Bostoną, 
kur iš Europos atskrido ir jos buvęs 
sužeistas
Pinskas. VIII. 23. velionė buvo nu
lydėta į šv. Petro liet, parapijos 
bažnyčią, kuri buvo pilnutėlė žmo
nių, nors tai buvo darbo diena. Į ka
pus Audronę palydėjo apie 50 au
tomobilių.

KUN. PIJUS DAMBRAUSKAS, 
buvęs Vilkaviškio kunigų seminari
jos profesorius, ilgametis mokytojų 
seminarijos bei gimnazijų direkto
rius ir inspektorius, žymus pedago
gas, rugsėjo 1 d. paminėjo savo ku
nigystės auksinį jubilėjų. Įšventin
tas kunigu 1915 m. rugsėjo 1 d. 
Minske.

brolis komp. Darius La-

Argentina
BS. AIRES LIET. B-NĖ š. m. 

VIII. 1 d. sušaukė visuotinį metinį 
susirinkimą, kuris praėjo sutartinėj 
ir entuziastiškoj dvasioj. Susirinki
mą atidarė p-kas J. Kanapinskas; 
programai vad. sekr. A. Kevėza. 
Kalbėjo: “A. L. Balso” leidėjas 
Ožinskas, Liet. Išlaisv. C-ro sekr. J. 
Gilvydis, T. F. p-kas I. Padvalskis, 
B-nės p-kas A. Balčiūnas, “Laiko” 
adm. P. Gudelevičius, p. A. Marcin
kevičius, U. Babarskienė, K. Masio- 
kienė, VI. Mulokas, visi pasisakė už 
darnią ir vieningą veiklą. Su dėme
siu buvo išklausytas žymios veikė
jos O. Ožinskienės žodis nenuleisti 
rankų lietuvybės 
Taipogi atsilankė 
K. Norkus.

Bs. Aires Liet,
no vadovas A. Kevėza tarė energin
gą žodį iri paskaitė savo poezijos: 
Bendruomenė šaukia į gretas 
Seses ir brolius visus, 
Kad tauta per amžius gyvuotų 
Ir siektų idealų savų.
Meno sekcijos vicepirm. L. Grolys 

taip pat paskaitė savo kūrybos. Visi 
gėrėjosi jauno akademiko inž. J. 
Babarsko kalba, kviečiančia visus 
vieningai eiti savo tėvų keliu. Sekr. 
A. Kevėza dėkingumo ženklan įtei-

išlaikymo darbe.
“A. L. Balso” red.

B-nės sekr. ir me-

RUGSĖJO MĖNESIO pirmoje pusė-; 
je mokslo metus pradeda Čikagos ir 
apylinkių lituanistinės mokyklos. 
Dauguma jų pirmąsias pamokas pra
dėjo rugsėjo 11 d. Pedagoginis Litu
anistikos Institutas darbą pradeda 
rugsėjo 18 d. Įprastinėje vietoje — 
Jaunimo Centre. Šį semestrą institu
te dėstys D. Velička, V. Liulevičius, 
A. Dundulis, K. Girvilas. Kituose 
mieftuose gyvenantiems tautiečiams 
šis institutas irgi prieinamas, kadan
gi jis turi neakivaizdini (korespon- 
dencini) skyrių. Suinteresuotieji gali 
rašyti šiuo adresu: 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

Glaudžiai su Pedagoginiu Lituanis
tikos Institutu ir Augštesniąja Litu
anistikos Mokykla yra susijęs kun. J. 
Kubiliaus, SJ, vardas. Jis yra direk- 
torius tų Jaunimo Centro patalpų, j 
kuriose yra Įsikūrusios minėtosios 
mokslo Įstaigos. Rugsėjo 11 d. va
karą kun. J. Kubiliui, SJ, buvo su
rengta vakarienė paminėti jo 25 me
tų kunigystės sukakčiai. Erdvi Jau
nimo Centro salė buvo pilna svečių, 
kurie atėjo išreikšti pagarbos ir pa
dėkos vienam žinomiausių lietuvių 
kunigų Čikagoje.

kė jam B-nės veiklos fotografijų, o 
Pr. Ožinskas įamžino foto nuotrau
koje. Salionas buvo dekoruotas vė
liavomis, vytim ir kitom puošme
nom. Skambėjo patrijotinės dainos. 
Gražiai padainavo solo J. Marcinke
vičienė.

Po susirinkimo eilė moterų dar
buotojų su šeimininke A. Slančiaus- 
kaite-Ali vaišino visus. Gaila, kad 
dėl perpildytų patalpų dalis atvyku
sių grįžo atgal. Susirinkimas baig
tas tautos himnu.

AKADEMIKŲ — ABSOLVENTŲ 
ŠVENTĖS. Šiemet pagerbtųjų tarpe 
yra: inž. J. R. Babarskas, med. dr. 
Eugenija Čikštaitė, odontologė dr. 
Ona Maminskaitė, med. dr. Citra, 
teisin. Elene Deveikytė, med. dr. 
Pinkevičius iš Kordobos, medikė O. 
Marija Bendinskaitė, taip pat iš 
Kordobos. Juos sveikino įvairių or
ganizacijų atstovai, kalbėjo ir patys 
absolventai, pasisakydami, kad stu
dijuojantieji ir baigę mokslus turė
tų daugiau domėtis lietuviška veik
la ir sąvo tėvų kraštu. Visi pasiža
dėjo palaikyti tamprius ryšius su 
lietuvių kolonija.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT- 
RAS yra vienas aktyviausių lietuvių 
org-jų Argentinoje. Nors ji yra tik 
savišalpinė, bet labai daug kreipia 
dėmesio į lietuvių tautos kultūrinius 
bei lietuvybės reikalus. Šiai organi
zacijai dabar vadovauja naujosios 
emigracijos ateivis Vytautas Balčiū
nas, baigęs Kauno muzikos konser
vatoriją. Jo didžiausias dėmesys yra 
kreipiamas į priaugantį lietuvišką 
jaunimą. Jis įsteigė orkestrą, kuriam 
jis pats vadovauja. Lietuvių Cent
ras turi taip pat ir tautinių šokių 
grupę, vad. O. Ožinskienės.

Į NAUJĄ ALB-nės valdybą išrink
ti: pirm. J. Kanapinskas, vicepirm. 
J. Gilvydis, vicepirm. A. Marcinke
vičius, ižd. inž. J. Babarskas, sekr. 
ir meno vadovas A. Kevėza, nariai 
N. Katinas L. Grolys, A. Guobis, 
V. Zabarauskienė; moterų sekcijos 
bei ligonių lankymo komisija: J. 
Marcinkevičienė, G. Kevėzienė, A. 
Račienė, E. Subačienė, M. Viecie- 
nė, J. Sakamokienė; revizijos komi
sija: U. Babarskienė, K. Masiokie- 
nė, A. Misiūnas, A. Slančiauskaitė- 
Ali; garbės teismas: B. Babarskas, 
V. Mulokas ir Kl. Viecas.

A. Kevėza

žymus baletinin- 
ištiktas, mirė

Prancūzija
N. ZVEREVAS, 

kas, saulės smūgio 
Prancūzijoje. Velionis Lietuvos te
atrui daug nusipelnęs, nes kelerius 
metus buvo Kauno baleto teatro ba
letmeisteriu, išauklėjo ne vieną ge
rą baletininką ir Lietuvos baleto te
atrą pakėlė Į pasigėrėtinas augštu- 
mas. N. Zverevas rengėsi atvykti Į 
JAV-bes. Tuo rūpinosi jo buvusios 
bendradarbės Kauno balete Vera 
Nemčinova, dabar gyvenanti Niujor
ke, ir Tatjana Vasiliauskienė - Ba- 
buškinaitė, gyvenanti Bostone.

DO BRASIL 
skirtos anti-

Brazilija
RADIO JORNAL 

specialios programos, 
koloninėms idėjoms skleisti, lietu
viai klausytojai rugpjūčio 12 d. bu
vo maloniai nustebinti. Programos 
pradžioj buvo priminta, kad Lietu
va yra pavergta modernaus koloniz- 
mo — sovietinio komunizmo. 25 
min. užtrukusioj programoj, kurios 
klausėsi tūkstančiai žmonių, buvo 
priminta, kad Lietuva laukia lais
vės rytojaus ir ji atsikels laisvam 
gyvenimui, kaip kad Įvyko 1918 m., 
kai sumuštos kaizerinės armijos ne
galėjo sulaikyti laisvo tautų apsi
sprendimo. Paruošė Pr. AL

Sault S. Marie, Ont
NETIKSLI KORESPONDENCIJA.

. I Gavęs iš vieno tautiečio š. m. “Drau
gą” nr. 182, radau korespondenciją 
iš Sault Ste Marie, pavadintą “Vie
tos įvairenybės”. Joje J. Sk. rašo, kad 
šiame mažame “pasaulio užkampyje” 
tarp 70.000 kitų tautybių gyventojų 
yra apie 150 lietuvių. Koresponden
cijos gale pažymėta, kad iš Lietuvos 
atvykusią viešnią aerodrome pasitiko 
jos vyras, vyro brolis, ir būrelis smal
suolių tautiečių, vadovaujamų apy
linkės valdybos sekretoriaus J. Gir- 
dzevičiaus.

Korespondencijoje yra atitaisytinų 
netikslumų. Sault Ste Marie gyvena

ne 150, o 209 tautiečiai (nėra priskai- 
tyti išvykę ir atvykę). Mano pirmoji 
vardo raidė yra I., o ne J. Su vieš
nios p. Svilpienės sutikimu buvo taip: 
B. švilpa pasikvietė buvusius savo 
geležinkelio tarnybos draugus ir ke
lias artimai bendradarbiaujančias šei
mas ir apylinkės valdybą pasitikti jo 
žmoną aerodrome. Kadangi valdybos 
pirmininkas tuo laiku dirbo, tai teko 
pasitikti man.

Rašant spaudai, reikėtų neiškrai
pyti faktų. Tai erzina žmones, ypač 
paliestuosius.

Ig. Girdzevičius, 
Apylinkės valdybos sekr.

WINDSOR, Ont.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU Londono 

Šiluvos Marijos lietuvių parapijai už 
šimto dolerių auką šv. Kazimiero lie
tuvių parapijai Windsore. Auką įtei
kė klebonas Kun. B. Pacevičius. Lon
dono Šiluvos Marijos 
naujai besikurianti, turi 
ir skolų, tačiau surado 
kitiems padėti. Už tokį
meilės pareiškimą ir piniginę auką 
esu nuoširdžiai dėkingas. Linkiu ge
ros sėkmės ir gausios Dievulio pa
laimos ateityje. _

Kun. Domininkas Lengvinas

nes ir draugus maloniai kviečiu daly
vauti.

žmona Anelė Danėnienė

parapija yra 
savo reikalų 
galimybę ir 

kilnų artimo

DARBO ŠVENTES SAVAITGALY
JE, kai žmonės ilsėjosi, svečiavosi 
vieni pas kitus, 165 šachmatininkai 
(jų tarpe 7 lietuviai) 4 dienas kovojo 
prie šachmatų lentų United Nations 
atvirajame (“open”) turnyre. North 
Park viešbutyje vyko aršūs susitiki
mai, kurie suvedė šachmatų mėgėjus 
iš visos Amerikos. Lietuviams malo
ni žinia, jog šiame turnyre 2-5 vietą 

(Nukelta į 7 psl.)

West Lome, Ont.
GEDULINGOS PAMALDOS už a. a. 

Jono Danėno vėlę bus laikomos West 
Lome katalikų parapijos bažnyčioje 
rugsėjo 18 d., šeštadienį, 11 vai. ryto. 
Po pamaldų tos pat parapijos kapinėse 
bus šventinamas paminklas. Pietūs— 
A. Danėnienės namuose Rodney. Gimi-

LONDON, ONT.
ŠAUNŪS PARAFUOS PIETOS 

įvyks par. salėje, 1414 Dundas St., rug
sėjo 26 d., sekm., po 11 vai. pamaldų. 
Visi iš toli ir arti juose dalyvaukime ir 
savo atsilankymu paremkime mažos 
apylinkės parapiją: jų pelnas, jei toks 
bus, skiriamas bažnyčios pirkimo sko
loms sumažinti! Užsiregistruoti pas A. 
Petrašiūną, 1230 Dundas St., London, 
tel. 451-6493. Tolimesniems svečiams 
gal bus padaryta išimtis ir jie, ma
nau, galės dalyvauti, jei bus ir pamir
šę šią pareigą atlikti.

Tad iki malonaus pasimatymo Šilu
vos Marijos parap. metiniuose pietuo
se!

KISIELIS po akies operacijos iš li
goninės jau grįžo namo. Linkime grei
tai pasveikti. D. E*
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jos skyriuje aptariamos keturios kal
bos dalys — daiktavardis, būdvardis, 
skaitvardis ir įvardis. Daiktavardžio 
skyriuje išaiškintas linksnių vartoji
mas ir jų reikšmės, daiktavardžių da
rybos būdai, pateikiama dabartinė 
linksniavimo sistema. Gerokai pertvar
kytą linksniavimo išdėstymą skaityto
jas ras būdvardžių skyriuje. Čia taipo
gi nagrinėjamos būdvardžių laipsnių 
funkcijos, įvardžiuotinių būdvardžių 
vartojimas, būdvardžių daryba. Įvar
džių skyriuje patikslinta jų linksniavi
mo sistema, išryškintos atskirų links
nių formų normos, įvedama semantinė 
klasifikacija. Skaitvardžių skyriuje 
daugiausia dėmesio skiriama linksnia
vimui, formų kilmei ir vartojimui.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO romanas 
“Sukilėliai”, kuris neseniai buvo iš
leistas lenkų kalba, susilaukė puikaus 
įvertinimo Lenkijos spaudoje. Laik
raštyje “Tribūna liudu” recenzente Z. 
Kviecinska šį Putino kūrinį priskiria 
geriausiųjų dabartinės Lenkijos vers
tinės literatūros veikalų grupei.

E. MIEŽELAIČIO “ŽMOGŲ” Le 
ningrado S. Kirovo vardo operos ir 
baleto teatras rengiasi perkelti į ram
pos šviesą. Kompoz. V. Salmanovas 
pagal šią knygą parašė muziką bale
tui, kurį statys rež. A. Livšicas. Spek
takliui apipavidalinti pakviestas kny
gos iliustratorius dail. S. Krasauskas. 
Lvivo filharmonijos salėje buvo atlik
ta kompoz. Miroslavo Skoriko sukur
ta simfoninė kantata, kuriai jis taipo
gi panaudojo “žmogaus” eilių posmus.

POETO J. BALTRUŠAIČIO 72 laiš
kai yra V. Briusovo archyve Lenino 
bibliotekoj. Visi jie, išskyrus vieną, ra
šyti 1899—1912 m. ir liečia daugelį li
teratūrinio gyvenimo bei kūrybos 
klausimų. Juose yra atsiliepimų apie 
simbolistų kūrybą, miestų ir šalių ap
rašymų, pastabų apie Pabaltijį, Kauka
zą, Italiją, skandinavų kraštus. Leni
no vardo bibliotekos rinkinyje “Rank
raščių skyriaus užrašai” aptariamas J.

»Baltrušaičio ir V. Briusovo susirašinė
jimas. Ta proga E. Konšina paskelbė 
straipsnį apie J. Baltrušaičio poeziją, 
iškeldama poeto nuopelnus rusų lite
ratūrai, jo atliktus skandinavų rašy
tojų kūrinių vertimus į rusų kalbą.

M. K. ČIURLIONIO simfoninės po
emos “Jūra” partitūrą išleido leidyk
la “Muzika” Leningrade. Nemažas lei
dinio egzempliorių skaičius pasiųstas 
knygų prekybos bendrovėms užsieny
je. Maskvoje ta pati leidykla išleido 
A .Budriūno “Skerco fortepijonui” ir 
V. Paltanavičiaus simfoninį kūrinį 
“Vilniaus akvarelės”. V. Kst.

Atsiusta paminėti
Kibirkštėlės nr. 1 ir nr. 2. 1965 m. 

Immaculata stovyklos leidiniai. Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserų vienuo
lynas, Putnam, Conn., USA. Gausiai 
iliustruoti.

Apyskaitinis pranešimas Lietuvių 
Komiteto Pasaulinei Parodai. Niujor
kas, 1965 m. 16 psl.

Mikalojus Ivanauskas, 1965 ART 
EXHIBITION FLAME PAINTING. 
Parodos katalogas.

LITUANUS. Lithuanian Quorterly, 
Spring 1965. Editor Thomas Remei- 
kis. Published by the Lituanus Foun
dation, Inc. Subscribtion $3 per year; 
$1 per copy. Address: Lituanus, P.O. 
Box 9318, Chicago, Ill. 60690, USA.

RAŠYTOJĄ MYKOLĄ VAITKŲ 
pagerbė Worcester, Mass., laikraštis 
“The Evening Gazette”, įdėdamas 
nuotrauką ir platų aprašymą, kuriame 
pažymima, kad M. Vaitkus yra auto
rius 40-ties knygų ir kalbąs 15 kalbų. 
Viena jo knygų išversta į anglų kal
bą — “Deluge” (Tvanas). Dabar kan. 
M. Vaitkus jau turi 82 m. amžiaus. 
Straipsnyje pažymima, kad nacių lai
kais kan. Vaitkus gelbėjo žydus. Ame
rikiečių laikraštis plačiau aptaria M. 
Vaitkaus kūrybą, antraštėje pažymė
damas, kad tai daugelio talentų žmo
gus.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS Londo
ne, Anglijoj, išleido trečiąjį M. Vait
kaus atsiminimų tomą apie jo gyve
nimą Petrapilyje, pavadintą “Siaurės 
žvaigždė“. Atsiminimai liečia 1906— 
1908 metus ir, kaip paprastai M. Vait
kaus memuarinėj kūryboj, parašyti 
tokiu sklandžiu, sodriu ir patraukliu 
stiliumi, kad skaitytojas, pradėjęs 
juos skaityti, negali nuo knygos atsi
traukti.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA šį 
sezoną sugrįžta į Marijos augšt. mo
kyklos salę. Ją išnuomojo būsimiems 
mūsų operos spektakliams naujoji se
selių vadovybė palankiomis sąlygo
mis.

KOMP. LAPINSKO kūrinių kon
certas rengiamas Niujorke spalio 10 
d. Programoje: solistai, pianistas ir 
Simfoninis orkestras, kurį diriguos 
pats kompozitorius D. Lapinskas.

“LIETUVIŠKO KAIMO VESTU
VĖS”, pavaizduotos lėlių figūromis 
randa didelį susidomėjimą. Parodos 
pareigūnai pareiškė, jog tai vieninte
lis eksponatas, kuris po 26 m. vėl iš
statomas parodoje. Išlaidoms padengti 
rengėjai organizuoja loteriją, kuriai 
paveikslus padovanojo dailininkai: 
Witkus, A. Merker - Vitkauskaitė, dr. 
M. Žukauskienė. Loterija įvyks spalio 
10 d. Bilietai — pas K. Genevich 105, 
Etna St., Brooklyn, N.Y. it kitus komi
teto narius. Pr. AL

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DAIL. STASIO KRASAUSKO grafi

kos darbų paroda buvo surengta Kie- 
ve. Didžiąją eksponatų dalį sudarė 
iliustracijos J. Marcinkevičiaus “Krau
jui ir pelenams”, E. Mieželaičio “Žmo
gui”, “Kardiogramai”, R. Roždestvens- 
kio “Requiem” ir kitoms knygoms. 
Taipogi buvo išstatytas ir staliūginės 
graviūros “Jaunystė” originalas. “Kul
tūra i žizn” apie šią parodą rašė: “Kra
sausko piešiniai tai didelių ir stiprių 
žmogaus jausmų gama, tai žmogiškojo 
grožio, žygdarbių ir užmojų poezija”.

“LIETUVIŲ KALBOS GRAMATI
KOS” I tomas jau pasiekė skaitytojus. 
Jis skiriamas mokytojams, studentams, 
literatams, spaudos darbuotojams ir 
šiaip plačiau lietuvių kalba besidomin
tiems asmenims. Knygą paruošė lietu
vių kalbos ir literatūros instituto 
bendradarbiai: K. Ulvydas, A. Valec- 
kienė, V. Vaitkevičiūtė, Vilniaus uni
versiteto docentai A. Laigonaitė, V. 
Urbutis ir V. Mažiulis. Redaktoriumi 
pasirašo K. Ulvydas,, pateikęs įvadinį 
straipsnį apie pagrindinius gramatikos 
mokslo dalykus, gramatinės sandaros 
santykį su fonetine sandara bei žodine 
sudėtimi. Dėmesio vertas yra išsamus 
fonetikos skyrius, kurį, pasinaudoda
ma eksperimentiniais metodais, yra 
paruošusi V. Vaitkevičiūtė. Morfologi-

Inž. Mik. Ivanausko liepsnos tapybos darbų parodos atidaryme Cicero mieste. Iš kairės: J. F. Kim- 
bark, Cicero miesto sekr.; Lietuvos kons. dr. P. Daužvardis, O. Pračkailaitė, ' M. Vandy, švietimo 
vadybos pirm.; dail. M. Ivanauskas, dvi lietuvai ės, E. Ivanauskienė, J. Daužvardienė, E. M. Vandy

UETUVIA[ ARGEJ^TINOJE /V PIJUS GUDELEVIČIUS

Kaip gyvena 30.000 tautiečių?
Žymieji menininkai
Yra asmenų, kurie vadovauja 

net argentiniečių teatrams, kaip 
muziko Vaclovo Rymavičiaus sū
nus Henrikas Rymavičius. Lietu
viškoji veikla eina visais keliais. 
Turime asmenų, kurie yra labai 
pagarsėję meno srityje — skulp
tūroje, tapyboje. Pirmasis jų — 
jau seniai pasižymėjęs A. Men- 
činskas, sukūręs eilę puikių pasi
gėrėjimo vertų kūrinių — skulp
tūrų Argentinos kietame medyje 
cebrachiuje (raudonmedyje) ar 
marmure. Keletas jo darbų yra 
Lietuvių muzėjuje Avellanedoje. 
Nemažai jų galima užtikti ir pas 
privačius meno rinkėjus. A. Men- 
činskas yra Dzūkijos sūnus, kilęs 
iš Simno valsčiaus, Alytaus apskr. 
Argentinoje baigė augštąją me
no mokyklą. Jisai yra sukū
ręs apie 200 Įvairių skulptūrų. 
Žymiausia iš jų yra “Ispanų šo
kis” ir “Žvejys”, už kurias iš Ar
gentinos Augštosios Meno Mokyk
los yra gavęs pirmąją premiją. 
Tie jo kūriniai dabar yra lietu
vių muzėjuje Avellanedoje. A. 
Menčinskas 1934 m. buvo grįžęs 
i Lietuvą, kur dėstė meno mo
kykloje ir kūrė, o dabartinis jo 
likimas nėra žinomas.

Dabartiniu laiku turime Argen
tinoje genialų dailininką Joną 
Rimšą, pagarsėjusį visoje Pietų 
Amerikoje. Daugelio Pietų Ame
rikos kraštų jis yra apdovanotas 
augštais atsižymėjimo ženklais. 
Bolivijoje jis yra įkūręs Valsty
binę Bolivijos Meno Akademiją; 
.apdovanotas augščiausiu atsižy
mėjimo ordinu. Beveik kas me
tai jis ruošia įvairiose vietose sa
vo dailės parodas. Jo darbų gali
ma užtikti įvairių valstybių me
no galerijose bei turtuolių meno 
rinkiniuose. Jis savo darbų yra 
dovanojęs ir Čiurlionio Meno Ga
lerijai Čikagoje ir ruošiasi ten 
vykti su savo darbų paroda. Jo
nas Rimša yra gimęs 1902 m. 
Svėdasuose, Rokiškio apskrityje. 
Pradžioje jis dirbo kaip siuvėjas, 

bet jį viliojo menas ir per didelį 
vargą, Lietuvos atstovybės pade
damas, Argentinoje baigė meno 
studijas ir iškopė į augštąsias 
meno viršūnes.

Sporto žvaigždės 
ir mokslininkai
Yra nemažai lietuvių, pasižy

mėjusių ir sporto šakose. Jie iš
kopė į pirmaujančias vietas ar
gentiniečių klubuose. Iš jų yra 
žinomi — A. Limbą, ilgų distan
cijų dviračių lenktynininkas; Ali
cija Kaufmanaitė, pasižymėjusi 
lengvojoje atletikoje; E. Sklera- 
vičiūtė — krepšinyje. šios dvi 
pastarosios Argentinai yra atsto
vavusios tarptautinėse rungtynė
se ir pasaulinėse olimpijadose. 
Jų visų nuotraukos buvo įdėtos 
visuose Argentinos laikraščiuose.

Argentinoje turime lietuvių 
šeimų vaikų, pasižymėjusių moks
lininkų, kurie yra universitetų 
profesoriais. Jie savo mokslo dar
bais kelia Argentinos kultūrą' 
Iš jų ypač minėtini broliai Kra- 
povickai; vienas — agronomijos, 
antras — istorijos profesorius 
Tukumano universitetuose. Kor
dobos universitete dirba žinomas 
architektas profesorius Jonas Tu- 
mosa, Paryžiuje gilinęs architek
tūros studijas valdžios lėšomis. 
Henrikas Rymavičius, anksčiau 
minėtas, baigęs augštąjį meno 
institutą, vadovauja artistų tru
pei, kuri yra aplankiusi Rugelį 
Europos kraštų. Jis dėsto Jflendo- 
zos universitete. Ernestas Parše
lis, studijavęs Romojėlr Vokieti
joje, dėsto filosofiją katalikiška
me Buenos Aires universitete ir 
kitose mokyklose. Taip pat yra 
visa eilė medicinos daktarų, ku
rie kaip specialistai dėsto įvai
riuose universitetuose. Jų yra vi
sa eilė, bet dauguma jų gyvena 
tolimose Argentinos provincijose 
ir apie juos maža teturime žinių. 
Iš gydytojų dar reikėtų paminėti 
nepaprastai atsidavusį lietuvių 
kolonijai ir aktyvų jos dalyvį Jo

ną Simanauską, kuris ruošiasi 
profesūrai, rengdamas mokslinį 
darbą, o jo žmona yra šiuo metu 
Tautinio Ansamblio “Rambynas” 
vedėja.

Lietuvių spauda
Susibūrę į įvairias organizaci

jas ir turėdami kiek inteligenti- 
nių pajėgų, Argentinos lietuviai 
organizavo ir savą spaudą, per 
kurią stengėsi informuoti apie 
Lietuvos padėtį ir jos gyvenimą, 
nagrinėti įvairius lietuvių išeivių 
klausimus. Vienas pirmųjų laik
raščių Argentinoje pasirodė “Ar
gentinos Lietuvių Balsas”, lei
džiamas Prano Ozinsko. Jo pir
muoju redaktorium yra buvęs 
inž. Juozas Bukevičius. Po jo per
ėmė redagavimą ir dar iki šių 
dienų teberedaguoja Konstantas 
Norkus. Kiek vėliau pasirodė 
“Argentinos Naujienos” (1929-31 
m.); leidėju buvo Jonas Jokūbai
tis; “Argentinos Žinios” — reda
gavo ir leido Kazimieras Kliau
ga; “Tiesa” — redagavo kun. J. 
Janulionis; “švyturys”, “žinios”. 
Visi jie dėl finansinių sunkumų 
neilgai teišsilaikė. Dar ėjo visa 
eilė kairiųjų pakraipų laikraščių, 
kurie vis keisdavo pavadinimus 
dėl valdžios persekiojimų. Iš jų 
tebeina “Vaga”, kuris leidžiamas 
nevisiškai oficialiai. 1948 m. įsi
steigė katalikiškos pakraipos lie
tuvių laikraštis “Laikas”, kurio 
pirmuoju redaktoriumi buvo kun. 
dr. Pranas Brazys, dabartinis 
vyskupas. Vėliau jį redagavo kun. 
Pranas Garšva, Antanas Kleiva, 
agronomas Santaras, inž. Stasys 
Babronis, mokytojas Jonas Ve- 
degys, Andrius Naujokas, kun. 
Antanas Lubickas, Jonas Gliosas 
ir kiti. Be visų tų laikraščių, dar 
pasirodo perijodinių ir vienkarti
nių leidinių, kaip* kalendoriai, 
draugijų metraščiai, lietuviškų 
organizacijų balansai,, poezijos 
rinkiniai, romanai ar šiaip aktua
liais klausimais knygos, bet jų ti
ražas nėra didelis.

Laisvojo pasaulio ir JAV lietu
vių gydytojų draugijos penkta
sis suvažiavimas įvyko Detroite 
rugsėjo 4-5 d.d. Dalyvavo virš 
100 gydytojų; iš jų —12 Kanados 
LGD narių. Suvažiavimai rengia
mi kas antri metai. Sekantis su
važiavimas numatytas Klevelan- 
de, o už ketverių metų — Toron
te.

— 700 gydytojų
*/ažiavimas prasidėjo draugi

jos atstovų ir valdybos posėdžiu. 
Sėkmingai vadovavęs ALGS vei
kimui dr. V. Tauras pasveikino 
susirinkusius ir supažindino su 
draugijos veikla. Iš JAV esančių 
700 lietuvių kilmės gydytojų 
draugijai priklauso virš 300. Vei
kia 6 skyriai. Gausiausias narių 
skaičiumi yra Illinois skyrius su 
150 narių. Kiti skyriai veikia 
Ohio, Niujorko, Mičigano, N. 
Anglijos ir Kalifornijos valstijo
se. Kanados LGD turi virš 40 na
rių. Skyriai įkurti Pietų Ameri
koje ir Australijoje. ALGD ir jos 
skyriai remia lietuvybei išlaikyti 
pastangas. Nauja valdyba išrinkta 
dvejiems metams; jos pirminin
ku bus dr. S. Budrys iš Čikagos.

Sekantį rytą nariai dalyvavo 
pamaldose, kurias laikė ir gydy
tojams pritaikytą pamokslą pasa
kė Dainavos stovyklos globėjas 
kun. J. Patlaba.

Naujybės vėžio gydyme
Po pamaldų sekė paskaitos, 

kuriose buvo nagrinėjama vėžio 
liga. Susirgimo vėžiu priežastys 
yra dar neišaiškintos, nors ir 
daug tyrinėjimų tam skiriama. 
Dr. V. Pavilanis, gydytojas viro- 
logas, pranešė apie sąvo tyrimus 
virusų 'sukelto vėžio balėsuose 
(hamsteriuose). Paskiepijus ką tik 
gimusius balėsus tam tikrais vi
rusais, už penkių mėnesių visi 
jie gauna vėžį. Bet 24 vai. po gi
mimo balėsai išvysto atsparumą 
tiems virusams, ir jau tik maža 
dalis jų suserga. Virusais suke
liamos vėžio ligos ir kiškiuose, 
vištose, pelėse ir pan. Nėra jokio 
įrodymo, kad žmonėse vėžio atsi

ALB. BARANAUSKAS

PO ŽOLINĖS
Užlūžtas varnų skridimas pranašauja ateinanti rudenį,
Debesiai temdo tuščią kiemą,
Ir vyšnių šakos, arimų alsavimo judinamos,
Nakčia, visiems Įmigus, retkarčiais paliečia sieną.

Vieškeliu atklampoja pavargusios miglos
Iškeisti mano nerimo Į vieną melancholišką minti.
Einu patvoriu po alksniais linkui ganyklos
Savo vaikystės prisiminti.

Rytoj kils vėjas, vakare tavo plaukai kvepės nuvytusiais lapais, 
Kai sėdėsim virtuvėje ant suolo, šildomi viens kito artumo, 
Žiūrėdami pro aplytą langą, kaip per tarpą parudavusių kanapių 
Pažeme košiasi balti bulvienojų dūmai.

z

JAUNYSTĖ PROVINCIJOJE
“Tada atsiskleis paslaptis”, teigė Viaduko tvoras apkupėję alyvos, 
Ir raudonų aguonų užkrečiąs įkarštis versdavo šoktelti širdį.
Skersgatviai būdavo tylūs kaip kaimas liepos medunešy,
Kai renkasi karvės po medžiais, ir nebeturi jėgos pakrutėti siauri debesiai.

Atėjo žiema, ir vėjas sūpavo žibintą Gedimino gatvėje.
Sniego pratęsiamos prieblandos zvimbė, kaip vielos, iš šalčio.
Visko pakako tada — jėgos, neturėjimo, noro ir alkio,
Bet vakarais prie geležinės krosnelės nenustodavau vilties,

kad jinai kada nors atsiskleis.

radimo priežastis būtų virusinė 
infekcija.

Dr. J. Valaitis demontravo nau
jus metodus vėžio ligos diag
nozei nustatyti. Jis priminė, kad 
JAV iš visų vėžio rūšių daugiau
sia žmonės miršta nuo plaučių 
vėžio. Yra įrodyta be abejonių, 
kad cigarečių rūkymas yra svar
biausia "plaučių vėžio priežastis. 
Deja, daugelis negali atsisakyti 
nuo šio pavojingo įpročio. Japo
nijoje plaučių vėžiu labai nedaug 
serga, nes japonai nerūko.

Dr. E. Ringus, rentgenologas, 
skaitė apie naujus vėžio gydymo 
metodus spinduliais. Šiuo metu 
yra apie 1.000.000 žmonių pagy
dyta nuo vėžio. Tai įvairių spin
dulių ir vaistų dėka, šiais meto
dais galima sužaloti vėžio ląste
les, kurios yra mažiau atsparios 
toms priemonėms, negu sveiko
sios. Iš įvairių krypčių leidžiant 
spindulius, jų susikryžiavime ga
lima išdeginti vietą, kurioje au
ga vėžys, net milimetrų tikslumu.

Apie vaistus, vartojamus vė
žio gydymui, pranešė dr. V. Vait
kevičius, internistas. Deja, vais
tus vartojant galima tikėtis pagi
jimo ar pagerėjimo tik kažkurio
se vėžio rūšyse. Prie krūties, 
prostato ir kraujo vėžių vartoja
mi hormonai. Kraujo, plaučių, 
kiaušidžių, inkstų vėžius mėgina
ma gydyti kitais vaistais.

Iškilmingas posėdis
Sekmadienį, 4 v. p.p., įvyko iš

kilmingas posėdis. Dalyvavo virš 
200 asmenų. Su susidomėjimų 
buvo išklausyta dr. V. Vardžio, 
politinių mokslų daktaro, paskai
ta “Pavergtoji Lietuva ir išeivija 
1965 m.” Po to sekė PLGS pir
mininko kalba, sveikinimai ir re
zoliucijų priėmimas. Susirinki
mas baigtas Tautos himnu.

Vakare visi suvažiavimo daly
viai ir gausus būrys Detroito ir 
apylinkių lietuvių susirinko puoš
nioje armėnų salėje pobūviui. 
Solistė D. Štankaitytė išpildė 
įdomią programą, po kurios sekė 
šokiai. Vakaras greitai prabėgo 
jaukioje nuotaikoje. J.

Keturi dabartinės Lietuvos poetai
JONAS VĖLAIKIS

Vaičiūnaitė yra viena iš pajėgiausių dabar
tinėje Lietuvoje besireiškiančių poečių. Ra
šyti pradėjo jau 1958 m. ir iki šiol pasirodė 
trys lyrikos rinkiniai: “Pavasario akvarelės” 
(I960), “Kaip žalias vynas” (1963), “Per sau
lėtą gaublį” (1964). Pirmieji bandymai nebuvo 
meniškai stiprūs, bet išsiskyrė emocingumu 
ir fragmentine eilėraščių struktūra. Ypač 
miesto akustinį ir optinį pasaulėvaizdį pertei
kė paskirų frazių mozaika. Jau antrame lyri
kos rinkinyje “Kaip žalias vynas” pirmykštį 
linijų, garsų ir spalvų pasaulį tarytum ima 
nustelbti poetės intymių jausmų bei subtilių 
emocijų gausa; ji ypač nutolsta nuo sociali
nės problematikos. Eilėraščių fragmentinė 
struktūra vis labiau atitinka jos pasaulėjautą: 
ji skuba nuo vieno objekto prie kito, nuo vie
no įspūdžio prie sekančio, juos išvardindama, 

bet nesigilindama nei į jų esmės nei prasmės 
būdingumus. Jinai yra tarytum visatos cent
ru, o įvykiai, žmonės ir peisažas jai išryški 
juos betarpiškai pažinus. Rinkinyje “Per sau
lėtą gaublį” jos vaikiškas skubesys bei pavir
šutiniškas džiugesys jau nežymiai atmieštas 
vidinio nerimo ir nepasitenkinimo atošvaistė
mis, todėl ji dažnai nuklysta į svajonių ir 
praeities pasaulį.

Norint paryškinti Vaičiūnaitės lyrikos bū
dingumus, pravartu pažvelgti detaliau į jos 
brandesnius eilių rinkinius “Kaip žalias vy
nas” ir “Per saulėtą gaublį”.

Rinkinio “Kaip žalias vynas” tematiką ga
lima suskirstyti į tris pagrindinius motyvus: 
erotinį, humanistinį ir bendrąjį. Pirmajam 
motyvui priskirtini skyrelio “Raudonos sku
jos” įvairių nuotaikų bei įspūdžių eilėraščiai, 
susieti su jos intymiais išgyvenimais. Tai 
daugiausia jos minčių ir emocijų mozaika. 
Pvz. ji nuklysta mintimis į praeiti, į vakarą 
kavinėje, kada jau jis išėjo negrįžtamai. Jai 
būdingas kalbėjimas į nesantį: paprastas jos 
veiksmų ir dabartinių ir buvusiųjų jausmų 
išskaičiavimas, kuriame įvaizdžiai ir užuomi
nos sugestijuoja jos meilę, ilgesį ir netekimo 
gėlą:
... Aš glostau daiktus, prie kurių tu esi prisilietęs: 
Durų rankeną, seną staltiesę —

jie man atrodo gražūs.. .• 
Garuoja karšta kava...

Ir vakaras ima lieti 
Ant ledėjančio dulsvo lango

žvaigždynų žalsvą vitražą... 
Ir krinta minkštom dėmėm

violetinis matinis sniegas, 
Ir švilpia troleibusų vielos, ir vėjas ūkauja aikštėj- 
Mažytėj tuščioj kavinėj manęs nebelaukia niekas. 
Bet visą vakarą šypsaus

kaip vaikas šiltai ir aiškiai... 
Bet visą vakarą laukiu...

žalsvai violetiniuos dūmuos 
Sutirpsta šachmatinės grindys ir veidrodžio stiklas

aprūkęs... 
Atgyja sekundė — akimirka — Įstabus gūdumas... 
... Aš myliu tas sienas, kur tavo kvėpavimas ką tik

nutrūko... (37 psl.).

Pastebėtina, kad nėra priekaišto bei nu
siminimo užuominų, nes įsijautus į prisimini
mų pasaulį, ji tarytum praregi praeitąjį laiko 
tarpą ir pabūna vėl drauge:
Tą perregimą vakarą — man turi to pakakti: 
Tos laimės būti su tavim kartu, tavęs netekus...

(38 psl.).

Įvaizdžiai bei metaforos, išsakančios jos 
subtilius jausmus, yra irgi įvairios. Pvz., vie
nišumą, belaukiant mylimojo, sugestijuoja 
posakiai: supa mane “žvaigždynų šachtos le
dinės”, “ne jau gi tavo meilė — šviesa tolimų 
žvaigždžių”. Dviejų įsimylėjusiųjų trauką į 
vienas kitą perduoda gruodžio — šalčio me
taforomis arba vienišumo gėlą ar net ašaras 
sugestijuoja atviros “druskos kasyklos”. Eilė
raštyje “Ilgesys tarsi jūros žolės” (37 psl.) my
limosios tragizmą ir jos bejėgiškumą pertei
kia ilgesio aspektų išryškinimu. Ilgesys ją 
apipynęs tarytum jūros žolės, iš kurio nega
linti išsilaisvinti nei jo nuslopinti. Būdingas 
jai ilgesio sugretinimas su jūrine aplinka ir 
atmosfera, perduodant ilgesio neapibrėžtinu- 
mą. Paskiri su jūra susieti objektai, kaip žo
lės, vanduo, švyturiai, laivų trasa, sugesti
juoja atskirus esamus ir buvusius pergyveni
mus, kurie yra ilgesio aspektai ir tuo pačiu 
jos ilgesį skatinantys veiksniai.

Iš visos eilės humanistinių eilėraščių, ap
rašančių darbininkus, jūrininkus, kiemšargę, 
būdingesnis yra jų ciklas “Tirpsta palatų 
pusnynai”. Tai poetės asociatyviniai epizo
dai, iškilę iš jos vaikystės ir siejami su tėvu - 
gydytoju, kuris atkuriamas kaip šilta, neži
nanti nuovargio, ribų pasiaukojimui ir meilei 
asmenybė. Pvz. jos savotiškas išgyvenimas, 
susitikus su asmenimis, pažinusiais jos tėvą:
Paskui, kai tavęs jau seniai nebebuvo,
Ir ant laiptų negrįžtamai tirpo pažįstamų žingsnių 

aidas, 
Aš jutau tavo pirštų šilimą '

delnuose, kurie spausdavo mano ranką, 
kai išgirsdavo, kad aš tavo duktė.

Aš šypsodavau, o širdy užvirdavo nenupelnyta 
nuoskauda, 

kad tavęs nebėra, 
kad tu niekad nebūsi mano draugas, 
kad saulės sklidinas takas — 

žydras kaspinas —
nutrūko (61 psl.).

Bendro pobūdžio eilėraščiuose, kurie gau
sūs skaičiumi, yra apsčiau sausokų aprašinė
jimų bei banalesnių įvaizdžių, ypač sampro
tavimuose apie Kubą, buržuazinį Paryžių, 
nulinčiuotą juoduką, Hirošimą ir pan. Nepa
sižymi ypatingu brandumu nei savitumu aso
ciatyviniai eilėraščiai, parašyti bestebint mies
to gyvenimą, filmą ekrane, lankant muzėjų, 
skaitant laikraščius ir pan.

Rinkinyje “Per saulėtą gaublį” tematiniu 
atžvilgiu vyrauja jos svajonių ir jausmų raiz
giniai išsitiesę per dabartį ir praeitį. Pvz., 
stebėdama mergaitę su šiaudų, vežimu miesto 
sankryžoje, ji prisimena savo gyvenimo 
skersgatvius ir sumišimą, kai nežinojo kuria 
linkme pasukti. Bevaikščiodama kopose, ji 
mintimis ir jausmais nusikelia į smėlio už
pustytą prūsų kaimo žmogaus buitį:
Aš ant širdies jaučiu

tą dusinantį šimtmetį smėlio svorį.

Gerklėj man — pelekai ir ašakos.
O mano delnas — toks trapus ir mažas. 

Jame — irklų ir virvių šimtmečiais pritrintos
pūslės (23 psl.).

Bežiūrėdama į veidrodį ji paskęsta svajo
nėse, persikelia į vidurnakčio ir neaiškios 
buities pasaulį: “Aš tolstu nuo daiktų, nuo 
jų šešėlių”..., “Neaiškus kelias be ženklų — 
slidus švytėjimas — man skirtas”. Tokiu bū
du realioji aplinka tėra, anot jos, “saulėtas 
gaublys“, per kurį ji žvelgia į prisiminimų ir 
svajonių pasaulį. Kartais tas praeities ir fan
tazijos pasaulis darosi toks tuščias ir betiks
lis, kad ji ima maldauti: ’’Sugrąžink į daiktų 
ir dienos pasaulį. / Kaip skenduolį mane iš 
antros tuštumos išgelbėk”.

Vaičiūnaitės nutolimas nuo tikrovės yra 
giminingas jos norui kažkur išeiti ir palikti 
tai, kas ją varžo ir slegia: “Aš nebemoku kvė
puoti po lubom, po skėčiais, po gaubtais”. 
Kasdienybė, kaip ir jos svajonių ir praeities 
pasaulis, įgrįsta ir tampa tuščia. Pvz. per sa
vaitę laukia laisvalaikio ir svajoja apie sek
madienį, nes “Ateis sekmadienis. Ant duonos 
tepsim bučinius ir sviestą. / Ir klaidžiosim po 
margaspalvį, saulėtą miestą / Kaip du ne
klaužados vaikai”. Arba po žiemos, balandy
je, ji trokšta išeiti į pavasario pasaulį ir pa
klysti.

Nauja Vaičiūnaitės poezijos apraiška lai
kytina jos suintensyvėjęs rūpestis gyvenimo 
trapumu, kuris momentais prilygsta sielvar
tui: “Einu valandom kaip lieptu”, “peilio aš
mens jau tyko, bet aš jo nebijau”, “prakeik
tas ilgesys“, “skausmas smaugia man gerklę” 
ir pan. Ypatingai eilėraštyje “Geltona vasa
ra” (32psl.) jos vienumos kartumas ir siel
vartas perduoti perkeltoje prasmėje gelto
nos spalvos, vasaros saulės ir garstyčių įvaiz
džiais.

Pastebėtinas vis dažnesnis kartojimas po
sakių bei Įvaizdžių susietų su rūku, naktimi, 
toluma, žvaigždynais, ledynais. Ypatingai lū
kesčių bei nusivylimų momentus ji susieja su 
vandens bei lietaus metaforomis: “Lietaus 
sklidini mano miestai”, “tau mano balsu vir
pės lietaus vienatonės gamos”, “visas neiš
verktas skausmas nuo stogų ir balkonų lūžta 
lietaus kaskadom”, “padidėję akys pranašau
ja lietų” ir pan. Tačiau nusivylimo ir rūpes
čio nuotaikos teikia Vaičiūnaitės lyrikai sa
votišką tikrovės niuansą, bet neatmiešia vy 
raujančio vaiko pasaulėjautai artimo optimiz
mo. Pvz. gausūs vėjo, erdvės, šviesos, saulės 
Įvaizdžiai kalba apie poetės optimistinę ir 
jaunatvišką pasaulėjautą. Pažymėtinas taip 
pat jos polinkis į įvaizdžių keliaprasmiškumą. 
Ypač tai ryšku šaulės įvaizdžio panaudojime 
kilmininko linksnyje su kitu daiktavardžiu: 
saulės ilgesys, saulės ratas, saulės miestai; 
saulių marškos, saulės širdis ir t.t. Vartojant 
būdvardį saulėtas vietoj žodžio saulės, te- 
reikštų vien dalyko bei stovio ypatumą, o da
bar paliekama skaitytojui apspręsti: ar tai 
reiškia būdingą savitumą, kilmę, priklauso
mumą ar dar ką nors kita. Kartais ištisi sa
kiniai galima suprasti įvairiai arba pasilieka 

p lyg mįslės: “Suplyšusių saulių marškas pa
krantėj džiaustau”, “Kaip muilo burbulus aš 
išpučiu įvairiaspalves saules”, “žodžiai tary
tum senas vaškas nuo lentynų tirpsta ran
koj”, “nueisiu į naktį per žvaigždynų lūženas”.

Meniniu atžvilgiu Vaičiūnaitės lyrika te
bėra tobulėjimo procese. Stilistinės savybės 
ir poetinė pasaulėjauta liudija individualaus 
talento poetę. Gausėjant gyvenimo patirčiai 
ir apvaldžius jau savitą charakterį įgavusias 
išraiškos priemones, galbūt bus Vaičiūnaitė 
antra moteris mūsų poezijos istorijoje verta 
poetės vardo. .

- , ■ * - - . - ~.~W
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Lietuvių skautų veikla

Naujas tuntininkas Hamiltone. Išbu
vęs dvejų metų kadenciją, “Nemuno” 
tunto tuntininkas s. P. Enskaitis tunto 
vadovavimą perdavė naujam tuntinin- 
kui sk. vyt. dr. V. Kvedarui. Vadovau
damas skautų tuntui s. P. Enskaitis 
įdėjo daug darbo, širdies ir nervų, nes 
šiandieniniam jaunimui vadovauti nė
ra jau taip lengva. Tuntas perduotas 
geresniame lygyje, negu jis buvo prieš 
dvejus metus. Naujam tuntininkui lin
kėtina sėkmės ir ryžto tuntą išvesti į 
pirmaeiles Kanados lietuvių skautų 
gretas. Dr. V. Kvedaras yra dar jau
nas žmogus, baigęs mokslus Kanadoje, 
atlikęs Kanados armijoje karo tarnybą 
ir šiuo metu turi savo dantų gydymo 
kabinetą. P-s.

Vyr. skaučių suvažiavimas Prisikė
limo muzikos studijoje prasideda šį

šeštadienį, rugsėjo 18, 11.30 vai., da
lyvių registracija. Programa:

šeštadienį
12.00 vai. Atidarymas.
1230 vai. “Pagrindinis skirtumas 

tarp skaučių ir vyr. skaučių veiklos

Ateitininkų žinios
Sudaromos grupės. Vasaros stovyk

los liko tik prisiminimai. Jaunimas
jau laukia susirinkimų, kurie tuoj 
pat prasidės. Visas lietuviškas jauni
mas turėtų įsijungti į organizacijas. 
Ateitininkiško jaunimo būrys kas me
tai didėja, šiais metais sudaroma dar 
daugiau atskirų grupių suskirstytų pa
gal amžių. Yra atskiros grupės jaunu
čių berniukų ir mergaičių — iki 6 
skyriaus; 7-8 skyriaus berniukai ir 
mergaitės sudaro atskirus jaunesnių
jų būrelius; 9-13 skyr. gimnazistai pri
klauso vyr. moksleiviams, kurių veik-

tunto ribose” — ps. Ilona Gražytė.
2.00 vai. ‘Vyr. skaučių prisidėjimas 

prie lietuviškos visuomenės darbo” loję dalyvauja kartu berniukai ir

EKSPORTAS
Lietuviai Europos irkluotojų var

žybose. Rugpjūčio 29 d. Duisburg-We- 
dau ežere įvyko Europos irkluotojų 
varžybos. Irkluotojų ketvertuką, lai
mėjusį Sov. Sąjungai aukso medalį, 
sudarė vilniečiai lietuviai: Bagdona
vičius, Jukna, Jaguliavičius (Jagela- 
vičius?) ir vienas rusas. Ketvertuką 
lydėjęs politrukas oficialiai paskelbė, 
kad laimėjimą iškovojęs Maskvos 
“Spartakas”../

Labai Įdomu, kad vokiškas sporto 
laikraštis “Sport-Beobachter”, kuris
vos kelias valandas po varžybų pa
skelbė rezultatus, pateikė ir visų ge
riausiųjų irkluotojų pavardes. Tiktai 
vieno Maskvos “Spartako” pavardės 
liko kukliai nutylėtos. Reikia manyti, 
kad partijos linijai ištikimas politru
kas bijojo laužyti sovietišką paprotį 
— rašyti pavardes taip, kaip jos išta
riamos, bet kartu ir nenorėjo apjuo
kinti bolševikinės propagandos lais
vajame pasaulyje. Negi Vakaruose 
ims kas ir patikės, kad Maskvos 
“Spartakas” jau tik iš vardo - rusiš
kai bolševikiškas, o ištikrųjų 75% lie
tuviškas. šita smulkmena yra naujas 
bolševikų aritmetikos pavyzdys: trys 
lietuviai ir vienas rusas — Maskva.

T. K.

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

Vilniaus irkluotojos laimėjo Euro
pos čempijonatą. Rugpjūčio mėn. 
Duisburge, V. Vokietijoje, įvykusiose 
akademinio irklavimo pirmenybėse 
Europos čempijonių aukso medalį lai
mėjo Vilniaus “Žalgirio” moterų aš- 
tuonvietė: A. Perevoruchova, I. Ba- 
čiulytė, S. Korkutytė, L. Semaško, A. 
Margenytė, R. Tamašauskaitė, S. Bu- 
bulytė ir A. Čiukšytė. Jų treneris yra 
R. Vaitkevičius. Antrą vieta užėmė 
olandės. Vilnietės sportininkės 1000
m baigmę pasiekė per 3 minutes 8,13 
sek. Kaip ir kitose tarptautinėse var
žybose, lietuvaitės su pora rusių ofi
cialiai atstovavo Sovietų Sąjungai.

Fort William, Ont.
LIETUVIŲ BENDRUOMENES ge

gužinė įvyko p. Bagdonų ūkyje rug
sėjo 5 d. P-nia Bagdonienė paruošė 
kugelį, cepelinus, p. Druktenienė — 
kugelį, p. Giedraitienė — balandė
lius. Jų dovana ir darbas turėjo di
delį pasisekimą ir Bendruomenės iž
dui davė nemažai pajamų.

LIETUVIŲ FONDUI suaukojo 
$22,51. $5: J. Pargauskas; $2: J. K., 
J. Žukauskas, A. Andriušis, K. Jakau- 
lėnas, J. Pažemeckas, J. Zigmantas, 
X. Y., H. Poškus; $1: St Bortkevičius; 
$0.51: Boris Raulickas (anksčiau yra 
aukojęs $12). Aukas rinko J. Par
gauskas. Ačiū visiems.

Gegužinė praėjo gana gražiai. Di
delė padėka už visas įdėtas pastan
gas rengėjams, visiems prisidėjusiems 
vienu ar kitu būdu ir visiems atsi
lankiusiems. Sekantis parengimas — 
gegužinė yra numatoma Padėkos Die
nos proga.

Šios gegužinės proga buvo paminė
ti gimtadieniai: p. Bagdonienės,, p. 
Bružienės, Boriso Raulicko ir jaunu
čio Kriščiūno. Pjaustant gimtadienio 
pyragą palinkėta ilgiausių ir laimin
giausių metų visiems. Čia apsilankė ir 
svečiai iš Toronto: p. Stalioraičiai ir

ps. Dalia Tallat-Kelpšaitė.
3.00 vai. Petrauka.
3.30 vai. Diskusijos — ps. Dalia 

Skrinskaitė ir vyr. sklt. Giedrė Rin- 
kūnaitė.

8.00 vai. Linksmavakaris, arbatėlė.

Sekmadienį
10 vai. Mišios.

12.00 vai. Pietūs.
1.00 vai. s. E. Šakienės paskaita 
“Skautybės idealizmo reikalingumas 
gyvenimo keliuose”.

2 vai. ‘Vyresniųjų (virš 25 metų) 
vyr. skaučių skautavimo esmė, būdas 
ir tikslas” — s. M. Vasiliauskienė.

3.00 vai. Pertrauka.
3.30 vai. Vyr. skaučių programos 

projekto svarstymas — ps. R. Žilins
kienė.

Visos skautininkės, vyr. skautės ir 
kandidatės kviečiamos šiame sąskry
dyje dalyvauti.

Valtininkę Nijolę Birgiolaitę ir Jo
ną Kulinską, sukūrusius lietuvišką 
šeimą, sveikina ir linki laimingo gy
venimo Šatrijos ir Rambyno tuntai.

Lietuvių kilmės asmuo iš Nia
gara Falls, N. Y., lankėsi “TŽ” re
dakcijoj ir teiravosi angliškai — 
lietuviško vadovėlio, iš kurio ga
lėtų pramokti lietuvių kalbos. Jo 
tėvas buvo škotas, o motina — 
lietuvaitė Lankąitė iš Čikagos.. 
Jis moka keletą žodžių lietuviš
kai, bet susikalbėti negali. Tai 
jau nepirmas pasiteiravimas. Re
dakcija^ gauna kartais ir laiškų, 
prašančių tokių vadovėlių.

mergaitės. Vyr. moksleivių būrys 
šiais metais ypatingai padidėjo; atro
do, reikės skirti į 2 grupes. Kiekvie
nas būrelis turės savo globėją. Šiem 
metam numatyta patraukli ir šiem 
laikam pritaikyta veikimo programa.

Tėvai, kurių vaikai norėtų įsijung
ti į ateitininkus, prašomi kreiptis pas 
V. Kolyčių tel. LE 4-5586.

Ekskursija į Greenwood Conserva
tion parką ruošiama šį sekmadienį, 
rugsėjo 19 d. Bus vykstama autobu
sais nuo Prisikėlimo bažnyčios tuoj 
po 10 vai. pamaldų. Kviečiamas daly
vauti visas jaunimas, studentai ir 
kartu sendraugiai bei tėveliai. Kvie
čiami vykti ir neateitininkai. Kaina — 
$1.00. Greenwood Conservation par
kas yra gana didelis ir gražioje vieto
je. Norį važiuoti savo automobiliais 
turi važiuot 401 keliu į rytus iki 
Pickering 65 išvažiavimo, važiuoti 
šiaurėn iki Pickering miestelio, jame 
pasukti dešinėn į Kingston Rd. ir juo 
galiuką pavažiavus pasukti kairėn į 
Greenwood Rd. ir už 4 mylių yra 
Greenwood Conservation parkas. Nuo 
Toronto — 32 mylios. Ten įvyks įvai
rios rungtynės, įdomi programa ir 9- 
to skyriaus ateitininkų priėmimas į 
vyr. moksleivių būrį arba “initiation”. 
Maistą vešimės kartu; parūpins tėvų 
k-tas.

Norintieji važiuoti prašomi užsire
gistruoti iki ketvirtadienio vakaro. 
Vyr. moksleiviai skambina Alg. Pute
liui LE 4-4113, visos mergaitės — se
selei Viktorijai LE 4-5773, jaunučiai, 
jaunesnieji berniukai ir visi kiti ne
ateitininkai — V. Kolyčiui LE 4-5586.

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.
PR. KERBER1S

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 rūsyje, 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 kant
rių atskiras namas, plius 2 
kambariai rūsyje, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9164

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 metu 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 
modemus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA
p. Pranckūnai.

P. RADZEVIČIAI pardavė savo 
krautuvę ir persikėlė gyventi R.R.2, 
22, Port Arthur, Ont. E. J.

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.) 

gynybos frontą. Ta proga verta 
pacituoti buvusio V. Vokietijos 
kanclerio žodžius, pasakytus We- 
selio mieste: 44Jei Rusija užims 
Vakaru Europą, taps didžiausia 
pasaulio jėga.” Tada supliukš ir 
išpūsta De Gaulle didybė.

Vakaru Vokietija rengiasi rin
kimams, kurie įvyks rugsėjo 19

OILS LTD.

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

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

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

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

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

d. Dėl valdžios rungiasi dvi pa
grindinės partijos — krikščionių 
demokratų ir socialdemokratų^ 
Pirmiesiems vadovauja kancleris 
L. Erhardas, antriesiems W. 
Brandtas. Talkon atėjo ir buvęs 
kancleris, dabar kr. demokratų 
unijos pirmininkas K. Adenaue- 
ris, kuris, nežiūrint gilios senat
vės; tebėra pajėgus politikas. 
Manoma, kad rinkimus vėl lai
mės krikščionys demokratai, 
nors jų laimėjimas nelaikomas 
užtikrintu. Stipriausia jų korta 
— ekonominė gerovė, kurios ar
chitektu laikomas L. Erhardas. 
Pagal paskelbtus duomenis, vo
kiečių darbininkas per metus vi
dutiniškai uždirba $2.400, t.y. 
80% daugiau nei prieš 15 metų, 
žiniomis iš kitų šaltinių, V. Vo
kietijoj didėja infliacijos pavo
jus — mažėja markės vertė. Per 
praėjusius metus maisto gaminių 
kainos pakilo 4.2%. Markės ver
tė — pirkimo galia nuo 1961 m. 
yra gerokai smukusi. V. Vokieti
jos bankas, siekdamas išlaikyti 
markės pastovumą, pakėlė pasko
lų nuošimti. Ar tai turės Įtakos 
rinkimams, galima tik spėlioti. 
1961 m: rinkimuose kr. demokra
tai gavo 45.3% visų balsavusių, 
o socialdemokratai — 36.2%. Da-

VAKARINIAI KURSAI NAUJIEMS 
KANADIEČIAMS

BLOOR COLLEGIATE INSTITU- 
TE — 1141 Bloor St. W. (prie 
Dufferin gatvės, pirmad., antrad., 
treč. ir ketv.).

CENTRAL HIGH SCHOOL OF 
COMMERCE — 570 Shaw St. (i 
pietus nuo Harbord g-vės, pirma
dieniais — trečiadieniais)

EASTERN HIGH SCHOOL OF 
COMMERCE — 16 Phin Ave. 
(prie Chatham g-vės, pirmadie
niais, antradieniais, trečiadie
niais ir ketvirtadieniais)

HUMBERSIDE COLLEGIATE INS
TITUTE—280 Quebec Ave. (prie 
Humberside g-vės, pirmadie
niais — trečiadieniais)

KING EDWARD SENIOR PUBLIC 
SCHOOL — (Bathurst St. truputi

i šiaurę nuo College g-ves, pirma
dieniais, antradieniais, trečiadie
niais ir ketvirtadieniais)

OAKWOOD COLLEGIATE INSTI
TUTE — 991 St. Clair Ave. West 
(prie Oakwood g-vės, pirmadie
niais — trečiadieniais)

NORTH TORONTO COLLEGIATE 
INSTITUTE —17 Broadway Ave. 
(vienas blokas į šiaurę nuo Eg- 
linton Avė., į rytus nuo Yonge 
g-vės, pirmad. — trečiad.)

PARKDALE COLLEGIATE INSTI
TUTE— 209 Jameson Ave. (į 
pietus nuo Queen g-vės W., pir
madieniais — trečiadieniais)

PARKWAY VOCATIONAL SCHO
OL 1 Danforth Ave., (į rytus nuo 
Viaduct, pirm. — trečiad.)

REGISTRACIJA
Registracija minėtose mokyklose prasidės rugsėjo 20, 21 ir 22 d. 7. v.v.
Registarcijos mokestis $5.00. Mokslas prasidės rugsėjo 27 d., 7.30 v.v.

GRUPĖS
Pirmieji metai — pagrindinis anglų kalbos kursas pradedantiems — kal

bėjimas ir skaitymas;
Antrieji metai —kalbėjimas, skaitymas ir rašymas;
Tretieji metai —pasikalbėjimai, skaitymas, rašymas, pilietybė, rašiniai 

VII—VIII skanių lygio;" . ■
Ketvirtieji metai — pasikalbėjimai, angliški rašiniai ir gramatika VIII—X 

skyrių lygio;
BESIMOKANTIEJI TREČIUS AR KETVIRTUS METUS gali laikyti 

egzaminus iš VIII skyriaus programos.
PARUOŠIAMASIS KURSAS UNIVERSITETUI — mokiniai, kurių 

anglų kalbos mokėjimas yra X skyriaus lygio ir kurie ketina stoti i 
universitetą, gali registruotis Bloor Colegiate Institute.

PASITOBULINIMO GRUPĖ — mokiniai, kurie kalba angliškai, bet 
dar reikalingi pasitobulinimo skaityme, rašyme ir aritmetikoj I—VI sky
riaus apimtyje gali registruotis Bloor Collegiate Institute ar Parkway 
Vocational School.

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30 -7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -1.30 ir 4.30 -7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Sešt.9-12
Sekm. 9.30 • 1

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

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

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

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

Exira Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, faunų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
JANE — BLOOR, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai, per du 
augštus, 2 virtuvės, geras šoninis įvažiavimas, reikalingas vidaus re
monto; prašo $21.900.
ROYAL YORK — BLOOR. $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, 2 
augštų, privatus šoninis įvažiavimas; prašo $22.000.
KIPLING — BLOOR. $7.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis, su gražiu 
kiemu; prašo $19.900.
JANE — ANNETTE, $3.000 įmokėti, mūro, atskiras, per 2 augštus, 6 
kambariai, privatus įvažiavimas; prašo $18.900.
INDIAN RD. — HEWITT. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarių, 
per 3 augštus, 3 virt., garažas, platus šoninis įvažiavimas, kaina $28.000. 
SWANSEA — QUEENSWAY. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambarių 
vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas; prašo $17.500.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambin 
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

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pinigus Į USSR 

Tegu jūsų mylimieji patys 
no ei r a n V d

PILNAI GARANTUOTA. TURI
I BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

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

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

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

Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai.

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

MU 9-0598
1 įsteigta 1945 m.
f Atdara kasdien 9—5:30;
■ Šeštadieniais 9—12.30

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

PROGRAMA
Pagrindinis kursas (Basic English) — specialus palaipsninis kursas 

naujiesiems kanadiečiams kalbėjime, skaityme ir rašyme; einamieji rei
kalai; paruošimas pilietybei; Kanada ir jos gyventojai; grupinės diskusi
jos; iliustracinės priemonės. Kursai įvairaus lygio grupėms.
SMULKESNĖS INFORMACIJOS GALI BŪTI GAUNAMOS MINĖTOSE 

MOKYKLOSE VAKARAIS NUO RUGSĖJO 20 DIENOS
GRAHAM M. GORE, Director of Education JOHN V. MILLS, Chairman

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 
DRABUŽIU 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

A L GARBENS
REALESTATE

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.

GLENDONWYNNE — 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
526.900 prašoma kaina, įmokėti $8.000, vienas atskiras mortgičius balan

sui; 9 kambariai per du augštu, vandeniu šildomas, šoninis įvažiavi
mas — garažas, 3 vonios, 2 virtuvės, kvadratinis planas.

DUNDAS — RUSHOLME
$17.960 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
» Atliekam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI —
p. TAISYMAS — MONOGRAMOS

Latviška brangenybių
krautuvė (Jeweller)

964Y2 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

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

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

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 
Namų telefonas: BE. 3-5996 

QUEEN — NIAGARA, 5 kamb. na
mas. garažui vieta. Visa kaina $ 
4.500.

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
KING — DUNN rajone, gerų plytų, 

10 didelių kambarių: vandeniu 
apš., 3 virtuvės, 2 vonios. 4 kam
bariai pirmam augšte. garažas, 
vienas morgičius, $6.000 įmok.

100 AKRŲ ŪKIS. 45 MYLIOS NUO 
TORONTO, tarp 11 ir 400 plentų;
9 kambarių su visais miesto gero 
namo patogumais, plytų gyv. na
mas. tvartas, didelis vištininkas, 
daržine; per vidurį ūkio upė su 
gražiais krantais. Skubiam parda
vimui; prašo tik $16.600; vienas 
mortgičius 5% %.

JANE — BLOOR atskiras, gerų 
plytų, 6 kamb. moderni virtuvė, 
garažas, be mortgičių. įmokėti $ 
7.000.

MIMICO, 4 kamb. plytų • akmenų, 
vienaaukštis, garažas, prašo 
$11.900.

DOVERCOURT—COLLEGE, $3.000 
įmokėti; 8 dideli kamb., 2 virt, 
naujas pečius; garažas, be morig.

DUPLEKSAS, DOVERCOURT-COL-
LEGE, mūro 5 ir 6 kamb., apart- 

QUEEN — SHAU $3.000 įmokėti, mentai; modernus ir naujas pe- 
gerų plytų namas; 2 modernios / čius, 2 vonios; dvigubas garažas, 
virtuvės, garažas, be mottgičių. I 10 metų mortgičius.

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

Vyt*. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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APDRAŪDA
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 . S' Ait
323 LAKESHORE RD. EAST, rOFT VFeaiT

VD a A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAGEiNaO lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

’^✓„KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

O. K. JOHNSON & CO. LIMITED

Atkelta iš 2-ro psl. 
kas, viešėjusios tuo metu Indo
nezijoje, pareiškė, kad Malezijos 
skilimas yra “džiugi dovana” In
donezijai.

Vakariečiai stebėtojai labiau
siai susirūpinę Singapūro kinie
čių simpatijomis komunistinei 
Kinijai. Patys nebūdami komu
nistais, jie didžiuojasi dabartinės 
Kinijos supramoninimu, moksli
niais atsiekimais ir augančia įta
ka pasaulyje. Tie stebėtojai bijo, 
kad singapūriečiai vieną dieną 
ras bendrą kalbą su raud. kinie
čiais žemyne ir tokiu būdu at
vers komunistams kitus vartus į 
Pietryčių Aziją, kuriuos demo
kratinės valstybės stengiasi lai
kyti užkeltus (Vietname).

Komunistų simpatikai Singa
pūre turi net ir savo politinę 
partiją, kuri yra antra savo di
dumu ir yra opozicijoje valdan
čiajai “Liaudies akcijos parti
jai”. Tai “Barisano socialistų 
partija”.

Naujasis premjeras skubėjo

anglams užtikrinti, kad jis nema
nąs uždaryti pastarųjų aviacijos 
ir laivyno bazės, tačiau, atrodo, 
kad taip kalba daugiau dėl ūki
nių išskaičiavimų, o ne dėl sim
patijų anglų politikai. Ta bazė 
padengia penktadalį Singapūro 
biudžeto. Eina gandai, kad anglai 
jau svarsto, ar negalima būtų 
Singapūro bazės ir Tolimųjų Ry
tų vyriausios kariuomenės būsti
nės perkelti į Australiją. Antra 
vertus, yra politikų, kurie mano, 
kad Singapūras vėl grįš į federa
ciją. Vienas tokių yra anglų ge
nerolas A. Persivalis, kuris pa
sidavė japonams Singapūre 1942 
m. Jis sako, kad ir Malezijoj, ir 
Singapūre yra pakankamai nuo
saikių ir protingų žmonių, kurie 
trokšta susijungimo ir jį kada 
nors įvykdys. Jo nuomone, Sin
gapūro dirbtinai negalima at
skirti. Pagaliau ir pats premje
ras Lee taip mano:

— Kas nors tai įvykdys,—kal
bėjo jis apie naują federaciją 
tuoj po skilimo. — Gal kitokioj 
formoj, kitose aplinkybėse.

697 Bay Street, Toronto 2. Tel. EM 6 - 9488

f, i i......

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

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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 siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 

Telefonas LE 1 - 3098
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. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A 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-Hi-Fi Service - Dirbtnvė 

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St.,»LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ .n ... ... 

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

Už sutaupąs moka nuo 4V^% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6%%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 19 vaL iki 1 vaL 30 min. kiekvieną 
» išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL, o vakare 

vaL 39 min. Iki 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais Ir penktadieniais.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
(Atkelta iš 4 psl.)

dalinosi jaunas šachmatininkas Vik- čius ir Juška po 2,5.
toras Palčiauskas, surinkęs 6 taškus
iš 7 galimų. Jis pralaimėjo tik vieną sudėtis buvo gana stipri: 7 meiste- 
partiją buvusiam Mičigano valstijos riai, 20 ekspertų, 31 B klasės žaidė- 
čempijonuL Pirmuoju su 6.5 taško at- jas ir likusieji žemesnių klasių arba 
sistojo kitas čikagietis Fonnanek. Ki-'
ti lietuviai surinko po mažiau taškų: Meisteris P. Tautvaišas šiame turny- 
K. Jankauskas 5, A. Zujus ir K. Ra- re nedalyvavo.

mas po 4,5, V. Karpuška 3, V. Bikul-

šio turnyro (baigėsi rugsėjo 6 d.)

neturį įvertinimo šachmatininkai.

RASOTE
KAM NORS
LAIŠKĄ?
ANT VOKO

TURI BŪTI

UŽRAŠYTA:

CANADA

) Gatvės numeris, gatvės vardas 
f ar pašto dėžutės numeris, 

apartamentas ar verslo blokas, 
kambarys, jei toks yra.

- Vardas ir pavardė asmens, 
JL kuriam rašote.

<5 Miestas, miestelis ar kaimas, 
jyašto zona, jei tokia yra, ir 

provincija.

CANADA

WT200FL

i .

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

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
kArtfrorieLnc LniinAC — Nylon seamless — reg. $1.00 pora IvlOTeriSKOS KO|ineS —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieiara vaiymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461 
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis
ir Volkswagenais.

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

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1463

SKAITYTOJAI PASISAKO sferos
Medaus menuo

TĖVAMS IR VAIKAMS ------ - - --

Skaitytojų nuomonių skyriuje 
vienas yra išsireiškęs, kad ”TŽM dau
gelis rašo apie šeimas, bet kaikurie 
labai augštu stiliumi nevisiems su
prantamu. Gal ir yra tiesos, nes psi
chologinius ir pedagoginius straips
nius gali skaityti ir pilnai suprasti 
atitinkamą mokslą turį asmenys. Kad 
tie visi geri straipsniai apie šeimos 
ir jaunimo problemas neliktų balsas 
tyruose, aš sekančias pastabas patei
kiu jauniems ir seniems, kurie sie
kia gero išauklėjimo. Paskaitęs tuos’mirusį laidojimo namuose. Didžiulė 
visus “sunkiuosius” “TŽ” straipsnius • *
padariau sekančias išvadas.

Tėvams:
1. Mylėk savo vaikus, kaip pats save.
2. Rūpinkis savo vaikais per visą gy

venimą.
3. Būk vaikų draugu, o ne įsakymų 

lentos davėju.
4. Skatink vaikus į lietuviškas bažny

čias, mokyklas, organizacijas.
5. Vaikus laikyk visuomet užimtais, 

negailėk pinigų jų mėgiamiems 
darbams.

6. Domėkis vaikų mokslo eiga: pa
dėk, jei dar gali, namų darbuose 
neaiškius klausimus išspręsti. Tik
rink mokyklos pranešimus. Už ge
rus pažymius duok įvertinimą.

7. Pasistenk, kad vaikas turėtų savo 
amžiaus draugų.

8. Leisk vaikui eiti, kur jo geri drau
gai eina.

9. Visuomet paaiškink, kur ir kokie 
pavojai gresia.

10. Kasdien bent porą valandų pra
leisk kartu su vaikais, pasikalbė
damas apie problemas, kurios rū
pi tėvams ir vaikams. (Peiktinas 
daugelio kanadiečių paprotys: po 
vakarienės tėvas eina laikraščių 
skaityti arba dirbti aplink namus 
ar alinėn sėdėti, motina triūsiasi' 
virtuvėje, o vaikas daro, kas jam 
patinka).

Jaunuoliams:
1. Klausyk tėvų ir kitų, kurie tau duo

da gerus patarimus, nors esi ir ar
ti 20. Jie visi tau trokšta gera.

2. Būk veiklus lietuviškose jaunimo 
organizacijose. Nebėk nuo lietuviš
kos bendruomenės.

3. Gerai mokykis, nes ateitis tik mo
kytiems. Mokykimės sau, ne tė
vams.

4. Kurki lietuvišką ir gausią šeimą.
5. Išmoki gerai lietuviškai ir pastu

dijuok Lietuvos istoriją, kad galė
tum ją paaiškinti ir svetimtau
čiams.

6. Nesigėdyk savo tautybės. Kanadie
čiai ir amerikiečiai negerbia tokių, 
kurie būdami neanglais nori tapti 
anglais.

7. Kovoki su komunistine propagan
da, kurią skleidžia visokie Mask
vos agentai.

Tėvas

Delhi, Tillsonburg
Atkelta iš 4-to psl.

šiai susirinko lietuvių pasimelsti už

koplyčia, kur buvo pašarvotas velio
nis, skendo gėlėse. Už jj užprašyta 60 
Mišių. Pamaldos įvyko šv. Kazimiero 
bažnyčioje rugs. 9 d., kuriose dalyva
vo daug žmonių. Velionis palaidotas 
Tillsonburgo kapinių katalikų skyriu
je. Šermeniniai pietūs įvyko Mill-Mar 
Manor restorane.

Velionis buvo darbštus, malonaus 
būdo žmogus, kurį visi šios apylinkės 
lietuviai gerbė ir mylėjo. Dabar jie 
liūdi netekę gero tautiečio, o Šv. Ka
zimiero parapija nuoširdaus parapijie
čio. Visų nuoširdi užuojauta velionies 
našlei Liucijai, sūnui Leonui, broliui 
Feliksui ir visiems kitiems giminėms.

Reklama
Vienos kirpyklos lange išstaty

tas plakatas:
— Ilgalaikė šukuosena tik už 

5 dolerius.
Kita dieną konkurencinėj kir

pykloj pasirodė šitoks plakatas:
— Garantuotai gerai taisome 

šukuosenas, padarytas už 5 dole
rius ...

Jaunavedys: Vos tik sutuoktu
vių puotą baigę, savo naujuoju 
“Impala” lėkte išlėkėme medaus 
kelionėn.

Draugas: O kur patį medaus 
mėnesį praleidote?

Jaunavedis: Ligoninėje. 
Politika

Vilniuje kalbasi trys žydai.
— Vaje, vaje, — vaitoja vie

nas.
. — Ui, ui, ui, — stena kitas.

Trečiasis į tai atsiliepia:
— Draugai, nustokime kalbėję 

apie politiką...
Sužadėtinis

— Kaip tu gali tekėti už šlubo 
vyriškio?

— Mano sužadėtinis tik tada 
šlubuoja, kai vaikšto.

Turkai pasakytų:
— Išmintis yra ne metuose, o 

galvoje.
— Daug kas našlaičiui duoda 

patarimą, bet niekas jam neduoda 
duonos.

— Kiekvienas daiktas yra ge
ras, kai naujas, bet draugystė — 
kai sena.

— Kai supranti, tai ir uodas 
yra mandolina; kai nesupranti — 
ir būgnų su trimitais negana.

Gyvulys yra sugaunamas pava
džiu, žmogus — žodžiu.

— Saldus liežuvis net gyvatę iš 
urvo išvilioja.

— Kas tiesą kalbą, tą iš devinto 
kaimo laukan varo.

— Jei nežinai pinigo vertės, pa
skolink juos. Parinko Pr. AI.

arba 
RO 6 - 0811

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

W. A. LENCKI
S.A., LJL.8.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4188

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

bissett’ &
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmadieniais ir trečiadieriiais 2—9 v. v.< 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

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

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

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nero
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

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

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

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

n

D R. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
129 GRENADIER ROAD

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

NOTARAS

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

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

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

Dėl pasimatymo kitu laiku . 
susitarti tel. LE 7-1708 

HAMILTON: FU 3-8928

DENTAL CLINIC
794 Bathurst St.

(Bloor a. Bathurst)
Tel. 534 - 8814

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

24 vaL pat. RO 9-40U 
Darbo vaL RO 94131 
Namų RO 9-7133
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Sv. Jono Kr. par. žinios

— Nuo šio sekmadienio vėl 
įvedamos 12 vai. pamaldos. Tai
gi, pamaldos šį sekmadienį: 9.30, 
11 ir 12 vai.

— Praėjusį sekmadienį užbaig
tos vasarinės pamaldos Gerojo 
Ganytojo koplyčioje Sprinhurste. 
Ten vasaros metu lietuviams pa
maldos buvo 15 sekmadienių.

— Geriausios sėkmės šeštadie
ninei mokyklai, o lietuviams mo
kiniams uolumo ją lankyti. Moks
lo metų pradžios proga, šį sek
madienį, 9.30 v.r., specialios pa
maldos jaunimui.

— Pradedamas metinis para
pijiečių aplankymas. Šią savaitę 
lankomi Mimico ir Islington rajo
nai, prieš tai susisiekiant tele
fonu.

— Šį trečiadienį parapijos ku
nigai išvyksta metinei konferen
cijai į šv. Augustino kun. semi
nariją Scarbore.

— Susituokė: Jonas čirūnas ir 
Irena Kuniutytė; Jonas Kulins- 
kas-Campbell ir Nijolė Birgiolai
tė; Juozas Baliūnas ir Gema Vai- 
lonytė.

Šv. Jono lietuvių kapinėse arti
miausiu laiku bus* liejami pama
tai paminklams. Šeimos, kurios 
dar šį rudenį žada statyti lietuvių 
kapinėse paminklus, maloniai 
prašomos greičiau apie tai pain
formuoti kapinių administraci
ją, t.y. paskambinti į šv. Jono 
Kr. par. kleboniją. Minėtus dar
bus norima atlikti prieš praside
dant šalčiams. Pastaruoju metu 
kapinėse pastatytas gražus pa
minklas a.a. Marijai Petrušaitie- 
nei iš Hamiltono.

Trejos vestuvės. Pr. savaitgalį 
Toronte susituokė net trys poros, 
visos grynai lietuviškos, šv. Pet
ro bažnyčioje įvyko Jono čirūno 
ir Irenos Kuniutytės jungtuvės. 
Vestuviniai pietūs ir vakarienė 
įvyko Seaway viešbučio erdvioje 
salėje. Jaunavedžius sveikino jų 
tėvai, O. Indrelienė, šv. Jono Kr. 
par. komiteto vardu — V. Aušro
tas. Sveikinimo telegramos buvo 
gautos iš okup. Lietuvos — Ro
kiškio ir Vilniaus. Visiems pa
dėkojo J. čirūnas. Iškilmei vado
vavo inž. Ged. Sakus. Kadangi 
jaunavedžių tėvai yra senosios at- 
eivijos atstovai, tai ir iškilmėse 
matėsi daug jų kartos bičiulių ne 
tik iš Toronto, bet ir Los Ange
les, Hamiltono ir kt. vietovių.

šv. Jono Kr. par. bažnyčioje 
susituokė Jonas Kulinskas-Camp- 
bell ir Nijolė Birgiolaitė. Vestu
vinės vaišės įvyko Prisikėlimo 
par. salėje, kur jaunavedžiams 
buvo pareikšta daug gražių linkė
jimų. Jaunasis kilimu yra iš Ško
tijos, lietuvių tėvų sūnus; tarnau
ja Kanados policijoje. Jaunoji, 
Nijolė Birgiolaitė, lietuviams, 
ypač jaunimui, gerai pažįstama 
kaip skautė. Ji dirba kaip sekre
torė dr. A. Pacevičiaus kabinete.

Taip pat Šv. Jono Kr. bažnyčio
je susituokė Juozas Baliūnas su 
Gema Vailonyte, neseniai atvy
kusia iš Suvalkų trikampio. Vai
šės įvyko Lietuvių Namuose. Da
lyvavo gražus būrys giminių, bi
čiulių ir pažįstamų. Visi jie linkė
jo jaunavedžiams laimingos atei
ties. Kr.

P. Tolvaišą su šeima iš Sudbu- 
rio aplankė Toronte gyvenančius 
bičiulius. Jo žmona yra punskie- 
tė ir Toronte turi daug draugių 
iš Suvalkų trikampio.

Prisikėlimo par. žinios
— šį šeštad., 9 v.r., E. S. Bu

belių užprašytos Mišios už a.a. 
Jokūbo Šimkaus sielą jo antrųjų 
mirties metinių proga.

— Nuoširdžiai sveikiname H. 
E. Stepaičius jų 25 metų vedybi
nio jubilėjaus proga ir linkime 
daug AušČiausiojo malonių.

— Parapijos suaugusių choras 
vėl renkasi naujo sezono darbui. 
Ir šį sekmad. jis renkasi prie var-

Bracondale papildomi rinkimai

GEORGE B E N X

“Jis sutvarko reikalus”

RUGSĖJO 15 
balsuokite už vyrą, 

kuris dirbs jums 
pažymėkite rinkimų kortelėje -

® MONTREAL
5v. Kazimiero par. žinios damas 100 dol. įnašą. Dėkoda-

3426 Parthenais st Montreal 24. Que. mas inž. P. Kubiliui kviečiu ir

REIKALINGAS PARDAVĖJAS ne 
pilnai tarnybai (galimybės tapti part
neriu'). sugebąs parduoti cheminių 
gaminių laboratorijoms, valykloms 
(refineries) ir universitetams Sami- 
jos, Montrealio ir Toronto srityse.

Teirautis: Polytronics Co.,
582 Bathurst St., Toronto 4, Ont.

peticija — ketvirtad., rugs. 23 
d., 7.30 v.v. muzikos studijoje. 
Maloniai kviečiame Į choro eiles 
Įsijungti taip pat ir naujus gies
mininkus.

— Taip' pat ir par. jaunimo 
choras pradeda darbą ir šį sek
madienį gieda per 10 vai. Mišias. 
Pirma choro repeticija — penk
tadienį, rugsėjo 24 d., 6.30 v.v. 
muz. studijoje. Jaunimą kviečia
me gausiai jungtis į choro eiles 
ir šį sezoną mus vėl džiuginti ne 
tik savo giesme, bet ir daina. 
Priimami berniukai ir mergaitės, 
baigę 7-8 metus. Pr. sekmad. jau 
buvo susirinkę per 60 iki šiol 
buvusių ir naujų choristų.

— Nuo šio sekmadienio prade
da veikti par. biblioteka. Ji bus 
atidaryta sekmadieniais po 10 ir 
11 vai. Mišių. Biblioteka yra ša
lia vargonų. Nuoširdžiai dėkoja
me bibliotekos vedėjai p. S. Mi
niotienei už pasiaukojimą, di
džiausią rūpestingumą ir pagal
bą. Kurie turi savo bibliotekėles, 
jei tai Įmanoma, maloniai prašo
mi mažiau naudojamas knygas 
paaukoti arba net parduoti mūsų 
par. bibliotekai, kuria naudojasi 
didesnis žmonių skaičius. Naujai 
statomuose par. namuose biblio
tekai numatytos daug erdvesnės 
patalpos.

— Ši sekmad., 10 v.r., Mišios 
už mirusias vyresniąsias skautes. 
Mišias užprašė Kanados liet, 
skaučių vadi ja suvažiavimo pro
ga. Mišiose organizuotai dalyvau
jančios skautės prašomos užimti 
rezervuotas vietas suoluose baž
nyčios kairėje (Evangelijos) pu
sėje, priekyje. Suvažiavimo daly
ves nuoširdižai sveikiname ir lin
kime darbingos nuotaikos.

— Raginame tėvus leisti mo
kyklinio amžiaus vaikus i šeštad. 
lietuvių mokyklą. Tai yra visų 
mūsų pareiga! Esame dėkingi ve
dėjui J. Andruliui, kapelionams, 
seselėms, mokytojams-joms, tėvų 
komitetui ir mokyklos tarybai 
už darbą ir pasiaukojimą.

— šeštad. mokyklos mokslo 
metų pradžios Mišios — ši sek
mad., 10 vai. ryto. Visi šeštad. 
mokyklą lanką vaikučiai renkasi 
tiesiai Į bažnyčią ir užima vietas 
rezervuotuose suoluose bažnvčios 
priekyje, dešinėje (Epistolos) pu
sėje.

— Parapijos namų statyba 
sparčiai žengia pirmyn, nors pr. 
savaitės nepalankus oras' jos ei
gą ir buvo šiek tiek sulėtinęs. 
Šią savaitę mūrijamos tos pastato 
sienos, kurios pramatomos Prisi
kėlimo par. kredito kooperatyvui, 
skautu būklui ir studentu būsti
nei.

— Pakrikštytas Mykolo ir Ri
tos Slapšiu sūnus Algirdas Povi
las. Sveikiname!

“TŽ” aukotojai: po $5 — Ig. 
Girdzevičius, P. Žulys: po $2 — 
St. Beržinis, Ona Urbon, p. Matu- 
kienė.. P. Sabaliauskienė. V. 
Paukštys. J. Riauka: po $1 — J. 
Bakšys. P. čičinis. Z. Dobilas. K. 
Butienė. A. Daukša, kun. V. Stan
kūnas. Ačiū visiems.

Gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
žmuidzinas su ponia dalyvavo 
naujosios Toronto rotušės atida
rymo iškilmėse.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus narių susirinki
mas įvyks- rugsėjo 26 d., sekma
dienį, tuoj po Sumos muzikos 
studijoje. Programoje — Stepo
no Kairio paskaita. Narės ir vieš
nios, pailsėjusios per vasaros ato
stogas, kviečiamos dalyvauti; pa
sidalinsime patirtais įspūdžiais, 
nusistatysime veiklos planus ir 
pasivaišinsime kavute. Laukia
me Valdyba

Inž. Leonas ir Marija Stankai, 
apie 10 metų gyvenę Toronte, da
bar gyvena Buffalo mieste, JAV. 
Rugpjūčio 8 d. jie turėjo šeimos 
šventę: buvo pakrikštyta jų duk
relė Marijos Ritos vardais. Be 
jos, dar auga 3 sūnūs. Krikšto tė
vais buvo Irena Kryževičiūtė ir 
Saulius Stankus, mažosios sesu
tės vyr. brolis. Krikštijo T. Pla
cidas Barius, OFM, iš Toronto 
Šv. Juozapo bažnyčioje. Iškilmė
se dalyvavo visi šeimos nariai ir 
jos bičiuliai, kurie mažajai Ritu
tei linkėjo šviesios ateities.

Kanados liet, jaunimo kongre
so šeštadienio baliui spalio 9, po 
ilgesnių pastangų, gauta didžiulė 
Queen Elizabeth salė parodos 
aikštėje. Šioji salė talpina iki 
5000 žmonių, taigi visiems bus 
kur patogiai atsisėsti ir maloniai 
praleisti laiką. Apie salę yra di
delės aikštės automobiliams pa
sistatyti.

Notaras Antanas Liūdžius š.m. 
rugsėjo 4 d. parsikėlė su šeima 
iš Hamiltono į Torontą. Notaro 
įstaiga nuo rugsėjo 16 d. bus ati
daryta kasdien, išskyrus trečia
dienius ir sekmadienius, nuo 10 
v.r. iki 1 v. p.p:; antradieniais ir 
penktadieniais nuo 6 v. vak. iki 
8 v.v. Įstaigos adresas: 408 Ron- 
cesvalles Avenue (įėjimas iš 71 
Howard Park Avenue). Tel. LE 
7-1708; namu — CR 9-6166.

Prof. Ant. Ramūnas, grįžda
mas iš JAV, buvo sustojęs Toron
te. Aplankė “TŽ”, konsulą dr. J. 
Žmuidziną su ponia ir kitus savo 
pažįstamus. Šiuo metu profeso
rius šalia paskaitų Otavos univer
sitete rašo mokslinius veikalus. 
Vienas jų jau yra spausdinamas. 
Jo vadovaujamas pedagogikos - 
psichologijos institutas po univer
siteto reformų pakeltas Į fakulte
tą. Profesoriaus jaunesnysis sū
nus šiais metais mokosi lietuvių 
gimnazijoj Kennebunkporte. .

Dr. J. Yčas persikėlė Į naujas 
patalpas — 14 High Park Ave. 
Ligonius priima iš anksto susita
rus telefonu RO 2-2221.

Em. Veimeris su šeima prieš 
dvejus metus atsikėlė į Torontą. 
Dabar jis pasiruošęs išvykti Į 
Los Angeles, Kalifornijoj. Atsi
lankęs “TŽ” administracijoj pra
tęsė prenumeratą vieneriem me
tam į priekį. Jo dukra jau antri 
m. mokosi Putname pas seseles.

Alg. Malinauskas iš Timmins, 
Ont., atostogų proga lankėsi “T. 
ž.” ir pratęsė' savo prenumeratą. 
Pasak jo, Timminse yra apie 100 
lietuvių (pagal oficialią statisti
ką — 108). Vasario 16 proga visi 
susirenka bendram minėjimui.

Vytautas Dobilas, Supertest ga
zolino pardavimo ir mašinų taisy
mo Įmonės savininkas, išvyko 3 
sav. atostogų i Europą; aplankys 
ir lietuviškąjį Suvalkų trikampį

Tarptautinis Institutas, 709 
College St., pradeda naujus savo 
veiklos metus. Pirmasis pasitari
mas instituto vadovų ir tautinių 
grupių atstovų Įvyks rugsėjo 16 i 
d., 7.30 v.v. Institutas organizuo
ja anglų ir kitų kalbų kursus, šo
kių pamokas, paruošia nauj. at
eivius Kanados pilietybei, moko 
fotografuoti, ’ lošti šachmatais, 
bridžą, šiuo metu institutas įieš
ko Įvairių kalbų ir tautinio meno 
instruktorių, raštinės talkininkų. 
Informacijų ir kitais reikalais 
kreiptis: Robert Kream, Director 
of Services, LE 7-2561. Nario 
mokestis — $3, šeimai — $4.

Toronto Maironio šeštadieninės 
mokyklos vedėjas J. Andrulis 
(kairėje) susirūpinęs naujų moks
lo metų mokinių sąrašais

Z. Orentienės lietuviškojo klasikinio

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

Norintieji šių studijų 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.

TORONTO MAIRONIO ŠEŠ
TADIENINĖ MOKYKLA moks
lo metus pradeda šį šeštadieni, 
rugsėjo 18 d., 9 vai. lyto, šv. Ce
cilijos mokyklos patalpose. Mo
kykla yra Annette ir Evelyn gat
vių sankryžoje, bet įėjimas iš E- 
velyn gatvės.

Dar kartą prašom tėvus nedels
ti ir šį šeštadienį atsiųsti vaikus 
į mokyklą. Turime tik 30 darbo 
šeštadienių, todėl norime kiek
vieną šeštadienį netrukdomai iš
naudoti. Mokyklos patalpose taip 
pat bus registruojami mokiniai 
nuo 6 metų amžiaus į pirmąjį 
skyrių.

Mokyklos tarybos pirmininko 
T. Placido, OFM, rūpesčiu lietu
vių mokyklai gautos erdvios pa
talpos. Bus praplėstas klasių 
skaičius ir aplamai šiemet žymiai 
pagerės mokymosi sąlygos.

Netenka priminti, kad savų 
vaikų auklėjimas lietuviškoje 
dvasioje yra mūsų visų garbės ir 
pareigos reikalas. Mokykla šie
met nesitiki nubyrėjimo ir laukia 
gausaus būrio naujų mokinių.

Vedėjas

Naujosios rotušės atidarymo iš
kilmės, kurios buvo pradėtos pir
madienį. rugsėjo 13 d., bus tę
siamos visą savaitę vakarais 8.30 
vai. Programa buvo paskelbta pr. 
“TŽ” nr. 8 psl. Tautinių grupių 
spektaklis įvyks penktadienį, rug
sėjo 17 d., 8.30 v.v. rotušės aikš
tėje. Įėjimas nemokamas. Per vi
są iškilmių savaitę galima lanky
ti naująją rotušę nuo 10 v.r. iki 
10 v.v.

— Nuo rugsėjo 14 d. parapijos 
mėgėjų grupė pradėjo bowling - 
kėglių žaidimus kiekvieno antra
dienio vakare nuo 7.30 vai. 7680 
Blvd. St. Michel. Tuo reikalu rū
pinasi ir vadovauja Mrs. Russell.

— Iš Dainavos ateitininkų stu
dentų stovyklos jau sugrįžo ir 
montreališkiai. Jie ten puikiai 
atstovavo montrealiečiams ir da
vė Įžodį: Ladas Giriūnas, Nijolė 
Gudžiūnaitė, Kristina Kalpokaitė, 
Roma Lietuvninkaitė ir Algis Ru- 
dinskas. Dabar jau turime atgims
tantį ateitininkų studentų bran
duolį. Nemažai yra studijuojan
čio jaunimo, kuris turėtų priklau
syti lietuviškoms organizacijoms, 
ypač ateitininkams. Kaip rodo 
praeitis, geriausios asmenybės iš
kilo iš ateitininkų tarpo.

— Rugsėjo 10 d. išvyko į New 
Yorką p. Giriūnai dalyvauti arti
mųjų vestuvėse.

— Nuo rugsėjo 19 d. sekmadie
nio vakarais 5 vai. bus laikomos 
Mišios.

— Nepamirškime, kad rugsėjo 
19 d., 3 v. p.p., bus mūsų mirusių 
prisiminimas Cote dės Neiges ka
pinėse; jeigu būtų lietingas oras, 
minėjimas bus nukeltas į kitą 
sekmadienį.

— Rugsėjo 11 d. Moterystės 
sakramentą priėmė Fridrikas Ra
manauskas su Julija Laurinaity
te; asistavo penkios poros pajau
nių bei pamergių. Mišias laikė ir 
sutuoktuvių apeigas atliko kleb. 
kun. dr. Jucevičius. Vestuvinė 
puota įvyko ukrainiečių salėje, 
kuri p. Juškienės dėka buvo labai 
gražiai išpuošta. Svečių buvo virš 
300 ne tik iš Montrealio, bet ir iš 
JAV.

— Artinasi pirmoji šį rudenį 
parapijos grybų vakarienė. Bilie
tai jau platinami. J. G.

Inž. Petras Kubilius, dar gy
vendamas Montrealyje, buvo pa
žadėjęs paremti Kanados Lietu
vių Fondą. Išsikėlęs Čikagon sa
vo pasižadėjimą ištesėjo įmokė-

TORONTO
Ona Pajaujytė, 14 m. amžiaus, 

mirė rugsėjo 12 d., Toronto Prin
cess Margaret ligoninėje. Pašar-

kitus Montrealyje gyvenančius 
profėsijonalus nepamiršti Lietu
vių Fondo. Ypač kviečiu augštąjį 
mokslą baigusį mūsų jaunimą* 
nes lietuvybės darbas jau perei
na į jūsų rankas, o be finansinių 
išteklių sunku bus jį tinkamai at
likti. Mūsų verslininkai ir šiaip 
tvirčiau ekonomiškai stovintieji 
dar visiškai silpnai Fonde reiš
kiasi. Jie turėtų taip pat nepa
miršti šio svarbaus Lietuvai ir 
lietuvybei darbo. Ir visi Montre
alio lietuviai šiais mūsų tautos 
tragedijos 25-jų sukaktuvių me
tais turėtume pasirodyti vertais 
kovojančios tautos narių vardo. 
Jūsų Įnašai dalimis arba iš karto 
priimami “Lite” darbo valando
mis. Įgaliotinis

“Baltijos” stovyklavietės komi
tetas paskutiniame savo posėdy
je nutarė tęsti pradėtas statybas 
ir jas užbaigti dar šį rudenį. Inž 
J. Kibirkščiui ir J. Ladygai pa
vesta jieškoti rangovų, kurie duo
tų savo pasiūlymus. Ižd. V. Pie- 
čaitis pranešė, kad šiuo metu iž
de yra $1,568.67, tačiau apie tiek 
pat turima ir neapmokėtų sąskai
tų. Norint toliau statybas tęsti, 
tektų imti didesnę paskolą. Pirm.. 
P. Rudinskas pranešė, kad įskai
tant parapijas, organizacijas ir 
pavienius asmenis, stovykla turi 
pasižadėjimų $4,817 sumai. Re
miantis tais pasižadėjimais pa
grindinio pastato užbaigimui bu
vo paimta paskola iš “L i t o” 
$2,500. Ją atskaičius dar lieka 
neužstatytų pasižadėjimų $2,317. 
Atrodo, kad su tokia suma, jei 
paskola ir būtų gauta, šių metų 
statybos plano įvykdyti neįmano
ma. Po ilgesnių diskusijų nutar
ta rūpintis didesne paskola ir kar
tu toliau tęsti lėšų telkimo vajų. 
Konstatuota, kad su palyginti ne
didele nepilnų $10,000 investaci- 
ja jau labai daug padaryta: Įsigy
ti du sklypai priėjimui prie eže
ro, sutvarkyti paplūdimiai, pra
vesti keliai, padaryta aikštė ir 
pastatytas pagrindinis stovykla
vietės pastatas su sale, virtuve, 
vandentiekiu ir elektra. Nepas- 
laptis, kad pavieniai asmenys pa
našias sumas yra investavę vien 
į savo privačius vasarnamius. La
bai rimta problema yra stovyklos

vota Lynett laidotuvių namuose; miško retinimo ir valymo darbai.
3299 Dundas W. Laidotuvės — 
trečiadieni, rugs. 15 d., iš St. Gre
gory bažnyčios (122 Rathburn 
Rd., Islington) 10 v. r. Mount Pea
ce kapinėse, 2304 Cawthra, Co-, 
oksville, Ont.

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

Telefonas 767 • 7084. 
A. ZAREMBA

PARDUODAMI rezidenciniai sklypai 
po 10 akru 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.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms ponioms ir panelėms už surengtą man 

priešvestuvini pobūvį (“shower”) ir už brangias dovanas. Didžiausia 
padėka tetai S. Jurevičienei ir visoms rengėjoms: Adelei Laurinai
tienei, A. Stulgienei, T. Kiškūnienei, A. Gontienei, O. Anskienei, D. 
Baziliauskienei, E. Deglanei, R. Simanavičienei, D. Stasiūnienei, B. 
Disevičienei, M. Petrylienei, S. Užbalienei, V. Augėnienei, J. Žulie- 
nei, A. Laurinaitienei, B. Greičiūnienei, M. Daniusevičienei, V. Mer
kelienei, V. Švedienei, A. Baronaitienei, p. Lorencienei, A. Skilan- 
džiūnienei, M. Smith, M. Lang, M. Campbell, G. Damašienei.

Jūsų nuoširdumas pasiliks neužmirštas.
Nijolė Birgiolaitė

SIUNTINIUS I LIETUVĄ, Lenkiją, Sov. S-gą, Rytų ir V. Vokietiją, Veng- 
riją, Kiniją, Formozą ir kt. kraštus lengviausiai užsakysite per

 ’’TAURAS” Relief Parcel Service

Tel. 767 - 9088,
18 Brookside Ave., 
Toronto 9, Ont.

sv. standartiniai ar pagal jūsų norą.Maisto siuntiniai iš Danijos iki 44 - - -
Paskambinus atvažiuoju i namus, kur galite išsirinkti iš pavyzdžių me
džiagas ir kt. dalykus. Pristatymas per 4—5 savaites. Viskas apdrausta.

Pranešu; kad nuo š. m. spalio 1 d. vėl bus galima siųsti 
į Pabaltijo valstybes ir Sovietų S-gq vienos rūšies bei 
Įvairios sudėties maisto siuntinius iki 40 svarų iš Dani
jos. Naujus maisto katalogus bus galima gauti nuo 

šio mėnesio 28 dienos.

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST. TORONTO 4, ONT.

Tel. LE 1 - 3098
V. STOCKUS 

LE 5-4183 
WEST TORONTO BODY 

WORKS — 27 EDWIN AVE. 
.Įvažiavimas iš kiemo. 

Atlieka visus viršutinius 
autovežimių taisymo darbus. 
Taip pat — mechaninis taisymas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

Dr.P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel. 633 -1167

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti Iletuvlškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jusq namuose arba mū- 
ai klasėje turintiems laikinius lėt

inus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathunt)

TEL. LE 2-3656

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju ponioms ir pa
nelėms už surengtą man priešvestuvini 
pobūvį. Esu nuoširdžiai dėkinga už 
brangias dovanas ir atsilankymą, taip 
pat prisidėjusioms ir negalėjusioms at
silankyti. Ypatingai dėkoju rengėjoms: 
M. žėkienei, U. žvirblytei, p. Bilkštie- 
nei. O. Radzevičienei. E. Schorr. L. Ba- 
liūnienei. S. Baliūnienei. O. Dementa- 
vičienei, M. Andrulienei, p. Lastaus
kienei.

Jūsų nuoširdumo niekuomet aš ne
užmiršiu.

Visiems giliai dėkinga —
Gema Vailionytė

Toronto šeštad. mokyklos ilgame
tis mokytojas J. Jankaitis, dirbęs 
su vyresniųjų skyrių mokiniais ir 
išleidęs nevieną baigusiųjų laidą 

Nuotr. S. Dabkaus

APSIDRAUSK!

REIKALINGA MAŠININKĖ-AS, Mo
kąs rašyti akla sistema. Darbas laiki

nis ir akordinis. Skambinti: 
Hamilton, JA 90-496

Driving School
Vokiška vairavimo mokykla 

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

kalbomis.

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722 -4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

Tikslas ir greitas patarnavimas.

I Stovyklautojų tėvai, vyresni skau
tai ir kiti stovyklos rėmėjai tuos 
darbus nesunkiai galėtų atlikti 
patys, neeikvojant statybai tel
kiamų lėšų. Nors praeitų metų 
bandymai organizuoti talkas ir 
buvo nesėkmingi, tačiau nutarta 
padaryti dar vieną mėginimą: su
organizuoti didelę miško valymo 
talką rugsėjo 25 d. Visas-štovyk- 
los komitetas pasižadėjo dalyvau
ti “in corpore”; taigi, branduo
lys talkai jau yra. Visi talkinin
kai prašomi išvykti nevėliau 7 v. 
ryto. Pasiimti pirštines ir kirvius. 
Kas nori stovyklos pastate per
nakvoti, prašomi pasiimti ir pa
tai vnę. Jeigu oras būtų blogas, 
talka nukeliama i sekanti savait
gali — spalio 2 d.

Posėdyje taip nat buvo aptar
tas koncerto ruošimas, kvietimas 
organizacijoms plačiau pasinau
doti stovyklaviete sekančią vasa
rą ir kiti reikalai.

žmogaus amžius kredito unijo
se svarbus ir unijai, ir nariui. 
Mat. pagal turimą draudimo po
lisą amžius atsiliepia į palikimą. 
Pavyzdžiui, jeigu kas prieš 55 m. 
amžiaus sutaupė $2.000, tai mir- 
ties atveju jo palikimas vertas 
kredito unijoje $4.000. Tie pa
tys $2.000 Įdėti tarp 55 ir 59 me
tų. mirties atveju verti $3.500: 
tarp 60 ir 64 metų tik $3.000, 
tarp 65 ir 69 metų tik $2.500. Po 

: 70 metų amžiaus Įdėtos santaupos 
draudos nebeturi ir duoda tik 
normalius dividendus. Tačiau vi
sos santaupos Įdėtos anksčiau ir 
neišimtos turi drauda iki pat 
mirties. Užtat pravartu bent 
$2.000 sutaupyti prieš 55 m. ir 
jų nebejudinti. Pr. R.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC. 

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEME, PASKOLOS

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

10 METŲ PATIRTIS

T T'T' A Adresas: 1465 De Seve StreetI 7 1 I Montreal20,Que.,tel.766-5827

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.
Pigos paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 1465 De St., sekn>odtenioi$ nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo die* 
nomis — nuo 10 iki 3 v., iiskiriont pirmod^nrus ir Šeštadienius; vo karais — trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 7 Iki 9 vol.
3907 Resemovnt Blvd., tel. 722.2472: dienę — penktadieniais nuo 1 iki 6 vol. ir voko- 
rols — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vol.
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