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Keliaujantis žmogus

ROMOJE PASKELBTA NAUJOVE

“Per pasaulį keliauja žmogus”, — toks yra motto vieno gra
žiausių B. Brazdžionio eilėraščių. Viskas pasaulyje yra laikina ir 
praeinama. Griūva net karalių sostai. Vysta balčiausios lelijos 
žiedas, bet žmogaus dvasia yra nemari. Balta kaip žiedas ir žydra 
kaip dangus, ji keliauja per amžius; keliauja, nešdama savyje 
gėrio ir blogio pradus, bet siekdama nugalėti blogį. Žmogaus dva
sia turi nugalėti savyje žmogų — gyvulį, nes pavirtęs į gyvulį 
žmogus nebebus tikru žmogumi ir išnyks nepalikęs gėrio pėdsa
kų. Likusios tamsios dėmės liudys apie sudužusį jo gyvenimą.

Amžių eigoje geriausi žmonijos protai bandė spręsti klausi
mą, kaip išlaikyti žmogų žmoguje? Ir susikūrė trys didieji to iš
laikymo ramsčiai: Bažnyčia, šeima ir mokykla.

★ ★ ★
Per daugelį šimtmečių pagrindiniu žmogiškumo ramsčiu bu

vo Bažnyčia. Jos autoritetas buvo neginčijamas. Ji diktavo gyve
nimui. Jos sukurtoje filosofijoje žmogus augo, brendo ir mirė. 
Bet atėjo nauji laikai, ypač XX šimtmetis su savo nepaprastu ci
vilizacijos augimo greičiu. Atėjo žmogaus išrastoji mašina, kuri 
daug ką galėjo padaryti tiksliau, negu jos išradėjas. Žmonių ma
sės nebepajėgė taip greitai plėtotis, kaip mašina, ir pradėjo at
silikti. žmogus susipainiojo vertybėse ir pateko į krizę, nutolo 
nuo krikščionybės. Tame vyksme Bažnyčios įtaka sumažėjo.

Šeima amžių eigoje buvo kita tvirtovė, saugojanti ir ugdanti 
žmogų žmoguje. Tradicinėje patriarchalinėje santvarkoje autori
tetas ėjo žemyn natūralia tvarka nuo tėvo per motiną į vaikus. 
Autoritetu remiantis ugdyti žmogų žmoguje nebuvo sunku. Bet 
atėjo XX šimtmetis. Civilizacijos pažangos greitis pasidarė toks 
didelis, kad tik jaunas sūnus ar duktė pajėgė su juo lenktyniau
ti. O tėvas nebe visada bepajėgė savo tradicines pažiūras pritai
kyti naujosios civilizacijos formoms. Susidarė paradoksas. Sūnus 
jau labai jauname amžiuje kaikuriose srityse sugebėjo su tėvu 
diskutuoti, pasiginčyti ir net nesutikti. Sūnui pradėjo rodytis, 
kad jis gudresnis už tėvą, o tėvui darėsi liūdna matant, kaip sū
nus savo išmintimi ėjo tik materijos viršūnėmis, mažai tesirū
pindamas dvasine giluma, kuri kaip tik ir palaiko žmogų žmogu
je. Tame visame nesusipratime šeimos autoritetas, tas. didelis ge
rojo auklėjimo ramstis, krito.

Ir taip šiandieną pagrindiniu ugdymo veiksniu liko mokykla. 
Daugiausia į mokyklą šiandien yra sudėtos žmonijos išsilaikymo 
viltys. Į mokyklą šiandien visi žiūri su lūkesčiu ir baimingu klau
simu: ar ji pajėgs žmogų žmoguje išlaikyti? O gal, net ir mokyk
lai sušlubavus, žmonijai nebeliks kitos išeities, kaip pavirsti į ci
vilizuotus gyvulius, kurie gudriomis priemonėmis išnaikins vieni 
kitus? šitokioje šviesoje šiandien mokyklai dxo^an^t--^T?kęs: il
giausias galimas mokinio laikas, didžiausios galimos pinigų sumos.

Mokslo metų pradžioje visi, kurie vaikų turime ir kurie ne
turime, stovime prieš baimingą klausimą.' O mums tas klausi
mas dvigubai didesnis, nes laukiame iš mokyklos dvigubai dides
nio patarnavimo. Laukiame iš mokyklos, kad ji mūsų vaiką iš
ugdytų ne tik žmogumi, bet ir lietuviu. Jei mokykla bent iš dalies 
to uždavinio neatliks, tai galbūt ateis laikas, kad per pasaulį ne
bekeliaus ne tik lietuvis, ber ir apskritai žmogus tikrąja žodžio 
prasme. A. R.

Jaunimo kongresas Padėkos savaitgalyje

Rugsėjo 14 d. popiežius Pau
lius VI atidarė ketvirtąją Vatika
no santarybos sesiją Šv. Petro ba
zilikoje Romoje. Savo atidaromoj 
kalboj popiežius paskelbė staig
meną: įsteigimą Katalikų Bendri
jos senato, kurį sudarys įvairių 
kraštų vyskupai. Tai naujas daly
kas, kurio buvo pageidauta pra
ėjusiose Vatikano santarybos 
sesijose. Jose buvo priimtas nu
tarimas, kad vyskupai, esą vieny
bėje su Romos vyskupu, sudaro 
kolektyvinę Bendrijos vadovybę. 
Paulius VI tą nutarimą patvirti
no ir pasiryžo jį įvykdyti. Jis pa
skelbė sudarysiąs sinodą, kuris 
bus nuolatinis popiežiaus pataria
masis kolektyvas. Jo nariais bus 
atskirų kraštų bei sričių vyskupų 
konferencijų deleguoti, popie
žiaus patvirtinti atstovai ir Ro
mos kurijos vadovaujantieji pa
reigūnai. 15% narių bus paskirti 
paties popiežiaus. Kraštai, turin- 

. tieji mažiau kaip 25 vyskupus, 
galės išrinkti vieną atstovą; tu
rintieji mažiau kaip 50 — du; tu
rintieji iki 100 vyskupų — tris, 
o turintieji virš 100 — keturis 
vyskupus. Taigi JAV, kuriose yra 
270 vyskupų, sinode turės tiek 
pat atstovų, kiek ir Italija, kur 
yra 400 vyskupų. Italijos vysku
pai, žinoma, turės daugiau atsto
vų, nes sinodan įeis kaip Romos 
kūrijos pareigūnai. Manoma, kad 
pagal šias taisykles sudarytas po
piežiaus sinodas turės apie 200 - 
300 narių. Jis bus kviečiamas po
piežiaus į posėdžius, o jo nutari
mai taip pat bus tvirtinami arba 
netvirtinami popiežiaus. Posėdžių 
darbotvarkė irgi bus pateikta po
piežiaus. Taigi, busimojo sinodo 
galia nebus didelė, tačiau mora
liniu požiūriu ji bus labai reikš
minga. Ateitvje, keičiantis popie
žiams, ji gali keistis ir stiprėti. 
Jau dabar tas sinodas, sudarytas 
iš įvairių kraštų vyskupų, reikš 
visų vyskupų dalyvavimą Katali
ku Bendrijos valdyme: antra, jis 
turės artimesnį ryšį su visais ka
taliku kraštais: trečia, atsvers 
labai jau itališką Romos kuriją 
savo tarptautiniu pobūdžiu; ket
virta, turės itakos i daugelio klau
simų vienokį ar kitokį sprendi

mą; penkta, nebus reikalo daž
nai šaukti visuotinę santarybą. 
Be to, busimasis sinodas gali tu
rėti įtakos į kardinolų kolegijos, 
nuncijų ir net popiežiaus rinkimų 
pertvarkymą.

Kada naujasis sinodas bus su
darytas, popiežius nepasakė. Spė
jama, kad po Vatikano santary- 
bos pabaigos, šiuo metu visi už
imti santarybos darbais, kurie 
šioj sesijoj buvo pradėti svarsty
mu religinės laisvės.

Kodėl į Jungtines Tautas?
Ryšium su pradėtu organizuoti 

laisvųjų lietuvių žygiu į Jungti
nes Tautas, kaikas kelia klausi
mą, ar verta tai daryti? Esą var
gu ar galima iš to tikėtis laukia
mo laimėjimo, ypač šiuo metu, 
kai vyksta karai Vietname ir 
Kašmire. Į tai žygiui rengti ko
mitetas atsiliepė tokiu paaiškini
mu:

“Beveik visi tokie klausimai 
jau buvo atsakyti birželio mėne
sį paskelbtame manifestacijos 
plane; būtent — tikslas yra, ypač 
šiemet ypatingai pabrėžti, pade
monstruoti, jog laisvų lietuvių va
lia ir pažiūra į Lietuvos nepri
klausomybę nėra nei pasikeitusi, 
nei susvyravusi. Masės valia ge
riau paliudijama masinėmis prie
monėmis, negu vieno asmens net 
ir geriausiu moksliniu darbu, ku
rio nauda savo vietoj neginčyti
na. Lietuvos bylai reikia ištisos 
tarptautinės viešosios nuomonės 
palankumo. Jungtinės Tautos yra 
beveik visos žmonijos viešosios 
nuomonės oficialioji reprezenta
cija, jos simbolis, taigi ir trum
piausias kelias jai pasiekti. Jung
tinių Tautų centras yra Niujorke, 
todėl čia vieta tuo keliu naudo
tis. .

L i e t u vos nepriklausomybės 
priešininkams ar ja nesuintere
suotiems laikas Lietuvos bylai 
judinti niekad netinkamas, ta
čiau mums priešingai — visada 
tinkamas, o ypač nepraleistinas 
apytyliai šiemet, kai Lietuvos pa
vergėjai stengiasi įtikinti tarptau
tinę viešąją nuomonę, jog per 25

Einant i mokyklą reikia ne vaisiu...Lir

Slaptos varžybos Kremliuje

Savaitės įvykiai
PRASIDĖJĘS KARAS TARP INDIJOS IR PAKISTANO GRE

Vakarus pasiekia žinios, kad 
Kremliuje nėra taip ramu, kaip 
iš tolo atrodo. Nuo Chruščiovo 
nuvertimo vyksta paslėpta kova 
dėl valdžios. L. Brežnevas, da
bartinis kompartijos gen. sekreto
rius, nelaikomas stipria asmeny
be. Manoma, kad jo pasilikimas 
valdžios viršūnėse tėra laikinis. 
Jo vieton veržiasi jaunesni kan
didatai. Labiausiai minimas kan
didatas yra Aleksandras šelepi- 
nas, kuris suvaidino reikšmingą 
vaidmenį Chruščiovo nuvertime. 
Jis yra pasireiškęs kaip tvirtos 
rankos vyras, veiklus partijos 
viršūnėse ir turis jaunosios ko
munistų kartos vadų pasitikėji
mą. Kaikas reiškė nuomonę, kad 

metus nepriklausomybės idėja 
lietuviuose esanti jau neva išblė
susi. Parodyti, jog tai netiesa — 
reikalas, dėl kurio, atrodo, verta 
paaukoti net ir dieną kitą laiko 
bei kelionės išlaidas Niujorkan 
antrąjį šių metų lapkričio sa
vaitgalį.”

Rytinio Š. Amerikos ruožo (su 
Illinois ir Ontario imtinai) lietu
vių kolonijų geografinė padėtis 
reikalauja iš jų labiau, negu iš 
tolesniųjų, rūpintis ir tiesioginiu 
dalyvavimu demonstracijoj. Iš 
kur kitur, iškaitant ir kitus kon- 
tinentus. ekskursijų nesitikima, 
bet ir ten tautiečiai kviečiami 
dalyvauti manifestacijoje bent iš 
tolo, būtent: a. prisidėti aukomis 
bei bilietų ir ženkliukų įsigyjimu: 
b. atsiųsti specialiuose susirinki
muose priimtus solidarumo su 
manifestacija pareiškimus. Viską 
siųsti: Comm, to Rest. Lithuania’s 
Ind., 29 West 57 St., Tenth Floor, 
New York. N.Y. 10019. USA.

Pasaulinės parodos rengėjai 
Montrealyje pranešė, kad visi 
darbai atliekami pagal planą, 
riet anksčiau, kaip buvo supla
nuota. Buvo bijomasi, ar iš vi
so parodos paruošiamieji dar
bai galės būti atlikti laiku, nes 
didžiausius supkumus sudarė 
padidinimas parodai sklypo, ku
ri reikėjo užpilti žemėmis. At
rodo. kad Montrealis savo paro
dos įvairumu neatsiliks nuo 
Niujorko, kur pasaulinė paroda 
baigiasi šią vasarą.

valdžion gali grįžti Chruščiovas, 
nes dabartinių vadų politika, 
bandanti susitaikyti su Kinija, 
nieko gero neduodanti, tik maži
nanti Sov. Sąjungos prestižą. 
Kaip žinoma, Chruščiovas buvo 
užsimojęs pradėti kietą politiką 
su Kinija, bet kiti Kremliaus šu
lai jos pabūgo ir bevelijo nuvers
ti Chruščiovą nei pradėti šaltąjį 
karą su Kinija. Pastaruoju metu 
Chruščiovo sveikata susvyravo 
(išgulėjo ligoninėje 3 savaites 
su tulžies pūslės uždegimu ir ne
teko 26 svarų svorio), ir. jo grįži
mas vargu beįmanomas, juoba, 
kad ir amžius kalba jo nenaudai. 
Daugiau šansų pasilikti valdžio
je turi tylusis Kosyginas, kuris 
laikomas nusimanančiu ypač ūki
niuose reikaluose, kurie šiuo me
tu Sov. Sąjungoje yra gerokai pa
šliję. >-4

Kodėl varžybos?
Slaptoji Kremliaus kova vyks

ta ne vien dėlto, kad valdžion 
veržiasi jaunesnės ir stipresnės 
asmenybės. Taip pat ne vien dėl
to, kad Kremlius turi turėti val
dovą — carą arba diktatorių. Ko
va vyksta ir dėlto, kad sovietinė 
ūkio sistema negali išbristi iš sun
kumų. Ligi šiol vis buvo skelbia
ma. kad kolektyvinei sistemai 
reikia ilgesnio laiko, kad ji tik 
tada atnešianti pranašautą gero
vę. Deja, pranašystės nepasitvir
tino. Per 40 metų ji buvo visur 
įvesta prievartos būdu, turėjo 
pakankamai laiko įsistiprinti, 
bet rezultatai menki. Sovietu eko
nomistas Libermanas ir kiti jau 
kelia mintį sušvelninti kolektyvi
nę sistemą, daugiau žiūrėti į pel
ną ir paisyti paklausos — pasiū
los dėsnių, kurie veikia Vakaruo
se. Šią linkmę remia jaunieji so
vietų ekonomistai, jų tarpe ir 
min. pirm. A. Kosyginas. Jų nuo
mone. reikia decentralizuoti pla
navimą. įvesti pelno sistemą bei 
lankstesnes kainas, išplėsti rinkų 
naudoiimą, duoti daugiau paska
tinančios naudos kolchozu bei 
įmonių vadovybėms ir darbinin
kams. Senesnieji stalininkai su 
tuo nesutinka ir mano, kad rei
kia tik sumoderninti ūkinį pla
navimą. panudojant net elektro
ninius įtaisus, ir sustiprinti kom
partijos įtaką ūkinėje srityje.

Jaunųjų pastangos
Jaunųjų ekonomistų idėjos, ne

žiūrint senosios gvardijos opozi- 
jos, sklinda vis drąsiau. Pasak 
“U.S. News & World Report”, 
pagaliau paaiškėjo, kad Sov. Są
jungoj kolektyvinė žemės ūkio 
sistema per tiek metų nepadarė 
jokios pažangos: javų derlius iš 
vieno hektaro nėra didesnis kaip 
caro laikais. Taigi, nežiūrint 
traktorių ir visos kolchozinės 
propagandos, žemės ūkis Sovie
tų Sąjungoje tebėra nenašus. Tai 
rodo ir pastarųjų metų masinis 
kviečių importas iš Kanados, 
Prancūzijos ir kitų kraštų. Už 
kviečius sovietai turi mokėti auk
su — apie 500-600 milijonų dol. 
Kasmet sovietai pagamina aukso 
200-250 mil. dol. vertės. Šios 
aukso atsargos buvo gerokai su
mažintos 1963, 1964 ir 1965 m. 
Ryšium su visu tuo kyla mintis 
grįžti į privačių ūkių sistemą. 
Rytų Europos komunistinių vals
tybių vadai aiškiai pasuko ta link
me, o Lenkija jau seniai atsisa
kė kolchozinės sistemos. Sov. Są
junga dar nedrįsta to padaryti, 
bet jaunieji ekonomistai vis drą
siau kelia kolchozinės sistemos 
silpnumą. Pvz. “Komsomolskaja 
Pravda” š.m. rugpjūčio 7 d. nr. 
paskelbė straipsnį antrašte “Kas 
esi, žemės šeimininke?” Jame ne
siūloma grįžti į privačių ūkių 
sistemą, bet sakoma, kad dides
nis derlius galimas tik tada, kai 
ūkininkas jaučia atsakomybę už 
derlių. Anot autoriaus, “tos atsa
komybės stokos negali atstoti jo
kia agronominė ar visuomeninė 
kontrolė.”

Bedarbių klausimas
Nors ofcialiai skelbiama, kad 

Sov. Sąjungoje nėra bedarbių, ta
čiau tikrovėje yra kitaip. Pasta
raisiais metais bedarbių skaičius 
gerokai padidėjo, ir šiuo metu 
net specialiąsias mokyklas baigu
siems sunku gauti darbą. Mat, 
darbininkų mases labai padidino 
po karo gimusi karta, šimtai 
tūkstančiu demobilizuotų karių 
ir plintanti mechanizacija įmonė
se. Vien 1962-64 m. laikotarpyje 
gimnazijos kursą baigusių skai
čius pašoko nuo 400.000 iki 1,4 
milijono. Jaunimas iš kolchozų 
bėga i miestus ir pramonę. Visos 
imonės nuo 1957 m. yra įparėi-

(Nnkelta | 9 psl.)

Ilgąjį Padėkos Dienos savaitga
lį, spalio 8-10 dienomis, Toronte 
įvyks pirmasis Kanados lietuvių 
jaunimo kongresas. Parengiamie
ji darbai jau eina į pabaigą. Ren
gėjų komitetas Toronte dirba la
bai intensyviai, kad pirmasis 
jaunimo kongresas gerai pavyk
tų. Jau baigiamas rengti kongre
so leidinys, telkiami jaunųjų kū
riniai parodai, daromos vaidini
mų repeticijos ir t.t. Beveik vi
sose Kanados lietuvių apylinkė
se, kur yra veiklaus jaunimo, 
vyksta ruoša kongresui. Garbės 
svečiams išsiuntinėti specialūs 
pakvietimai. Visa lietuviškoji vi
suomenė kviečiama remti jauni
mo kongresą gausiu dalyvavimu 
visuose jaunimo parengimuose, 
ypač didžiajame baliuje, kuris 
įvyks šeštadienį, 8 v.v., labai erd
vioje Queen Elizabeth salėje. Iš 
kongreso rengėjų gauta ši

PROGRAMA
Penktadienį, spalio 8 d.

8 v.v. — Prisikėlimo parapijos 
salėje, 1021 College St., Toronte, 
jaunimo susipažinimo šokiai.

šeštadienį, spalio 9 d.
9 v.r. — Prisikėlimo parapijos 

salėje Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Metų ir Kanados Lietuvių 
Jaunimo Kongreso atidarymas, 
sveikinimai, meno parodos atida
rymas.

10 vai. — dr. R. Vaštoko*pa
skaita “Kūrybingas kultūros kei
timas”.

SIA IŠSIPLĖSTI Jungtiniu Tautų gen. sekretorius U Thant buvo 
nuvykęs į Pakistai ir Indijos sostines, bet grįžo nieko konkretaus 
nepasiekęs. Jis pasiūlė Saugumo Tarybai priimti nutarimą, rei
kalaujantį abi šalis tuojau sustabdyti karinius veiksmus; jei kariau
jančios šalys nesutiktų, panaudoti ūkines ir karines priemones. 
Saugumo Taryba, apsvarsčiusi pasiūlymą, priėmė jo pirmąją “dalį, 
bet nesutiko su bausmių panaudojimu. Taigi, jos nutarimas liko 
tik paprastu atsišaukimu. Dėl jo kariaujančios šalys nė kiek nesi
jaudina ir bent kol kas karo veiksmų nemano sustabdyti. Jas la
biau jaudina, ypač Indiją, Kinijos įsikišimas. Pastaroji pasiuntė
ultimatumą Indijai, reikalaujam, 
tį išardyti karinius įrengimus Ki
nijos pasienyje Sikkhim srityje. 
Pradžioje terminas buvo duotas 
iki rugsėjo 19 d., vėliau pratęsė 
dar keletui dienų. Indijos prem
jeras šastri pranešė parlamente, 
kad Kinija jau apšaudė Indijos 
teritoriją dviejose vietose. Jis pa
brėžė, kad Indija kovos, tačiau iš 
kitos pusės pranešė pasiūlęs Ki
nijai sudaryti komisiją. Kinija 
kol kas apie tai nekalba ir nori 
išnaudoti Indijos — Pakistano 
karą savo politikai:

Nauji rinkimai V. Vokietijoje 
neatnešė beveik nieko naujo. 
Juos laimėjo jau 16 metų valdan
ti krikščionių demokratų partija. 
Tiesa, ji viena daugumos neturi, 
bet ir toliau galės valdyti drauge 
su laisvųjų demokratų partija, 
vadovaujama E. Mendes. Negalu
tiniais duomenimis, kr. demokra
tai gavo 13.464.839 balsus, so
cialdemokratai 10.995.651, lais
vieji demokratai 2.660.707.

Lenkijos premjeras Cyriankie- 
wicz lankėsi Paryžiuje, kur vie
šėjo ištisą savaitę. Jis matėsi su 
visa eile Prancūzijos pareigūnų 
ir pačiu De Gaulle. Aptarė dau
giausia prekybinius ir kultūri
nius mainus. Prancūzija yra bene 
vienintelė Vakarų valstybė, kuri 
pripažino naująsias Lenkijos sie
nas, einančias Oderio ir Neissės 
upėmis.

Darbiečių partija Norvegijoje 
pralaimėjo rinkimus. Ji turėjo 
anksčiau 74 atstovus parlamente, 
o dabar — 68. Kitų partijų tal
ka turi 80 atstovų, ir jai pavesta 
sudaryti naują vyriausybę. Nau
ju premjeru pakviestas J. Lyng. 
Manoma, kad jo vyriausybė tęs ir 
toliau įvestą socialinę tvarką, bet 
peržiūrės mokesčių ir kainų kili
mo klausimą, nes daugiausia dėl
to ir krito darbiečių (socialistų) 
vyriausybė. Reikia pabrėžti faktą, 
kad darbiečiai valdė Norvegiją 
30 metų, o premjeru išbuvo 20 
metų Einar Gerhardsen. Tik pas
taraisiais metais jo valdžia ėmė 
netekti pasitikėjimo. Jau prieš
paskutiniame parlamente darbie
čiai valdė su socialistinės liaudies 
partijos dviejų atstovų pagalba. 
Dabar jie atsidūrė opozicijoj. Ko
munistų partija nepravedė nė 
vieno atstovo.

11 vai. — simpoziumas — dis
kusijos paskaitos tema.

3 vai. — Kanados lietuvių jau
nimo sceninė programa. Daly
vauja devynių apylinkių jauni
mas.

8 v.v. — kongreso didysis po
būvis Queen Elizabeth salėje (pa
rodos aikštėje).

Sekmadienį, spalio 10 d.
11 vai. — Prisikėlimo bažny

čioje iškilmingos pamaldos.
3 vai. — Prisikėlimo parapijos 

salėje sol. L. šukytės ir pianisto 
T. Gurevičiaus koncertas. Solis
tei akomponuoja muz. D. Skrins- 
kaitė.

6 v.v. — banketas ir kongreso 
uždarymas Park Plaza viešbutyje, 
Bloor St. ir Avenue Rd.

Jaunųjų meno paroda
Kanados lietuvių jaunimo kon

greso meno parodoje dalyvaus 
montreališkiai: G. Adomonis, D. 
Aneliūnaitė, K. Barteška, R. Bar- 
teškaitė, R. Piešina ir G. Vaza- 
linskas; torontiškiai: R. Astraus
kas, J. Batūraitė, R. Juknevičius,' 
S. Jaškevičius, V. Malkauskas ir 
R. Renkauskaitė; R. Paulionis iš 
St. Catharines, J. Stonkus iš Del
hi ir K. Vilčinskas iš Otavos. Vi
si jaunieji menininkai prašomi 
savo darbus atsiųsti nevėliau spa
lio 1 dienos šiuo adresu: S. Kai
rys, 1 Grassmere Rd., Toronto 9, 
Ont. Tel. RO 3-2739. Tuo pačiu 
adresu prašoma kreiptis ir visais 
kitais parodos reikalais.

Arabų kraštų atstovai posė
džiavo Kasablankoje, išsiskirstė 
pasibarę ir nieko svarbaus nenu
tarę. Konferencijoj dalyvavo 12 
valstybių; tryliktoji — Tunizija 
atsisakė dalyvauti. Pagrindinis 
konferencijos tikslas buvo — su
daryti bendrą frontą prieš Izra
elį ir paskelbti jam kovą. Tokio 
fronto planą pasiūlė Syrijos pre
zidentas Amin Hafez ir Palesti
nos arabų vadas Ahmed Shuika- 
ry. tačiau kelių kitų kraštų atsto
vai jam nepritarė sakydami, kad 
jungtinės kariuomenės įsiverži
mas Izraelin yra neįmanomas. 
Prez. Hafer aštriai kritikavo 
prez. Nasserį iš Egipto, kad tas 
nesiryžta išvaduoti Palestinos iš 
žydų valdžios. Taipgi buvo svars
tyta, kaip sukliudyti Izraelio pla
ną nukreipti Jordano upės tėk
mę savo naudai. Jungtinės Arabų 
Respublikos gener. štabo virši
ninkas Aly Amer siūlė, kad Jor
dano valstybė įsileistų Irako ir 
Saudi kraštų karinius dalinius, 
kurie saugotų arabų vykdomą 
projektą. Bet ir čia nerasta suta
rimo. Kad neatrodytų, jog arabai - 
visiškai nieko nenutarė, buvo pa
sirašyta sutartis, kuri įpareigo
ja kiekvieną arabų valstybę ne
sikišti į kitų kaimyninių valsty
bių vidaus ir užsienio politiką.

Amerikos politiką puola ne. tik 
priešai, bet ir savieji. Žymusis 
senatorius W. Fulbright. JAV 
kongreso užsienio reikalų komi
sijos pirm., kritikavo prez. John- 
sono vyriausybę, kuri esą netei
sėtai ir nereikalingai pasiuntusi 
kariuomenę į Domininkonų res
publiką. Jo kritika atrodo nepa
grįsta, nes šiuo metu kaip tik 
pradeda grįžti taika į Dominin
konų respubliką. Laikinoji jos 
vyriausybė pamažėl įveda tvarką. 
Sukilėlių būriai, kurie telkėsi 
vienoje Santo Domingo miesto 
dalyje, jau skirstosi ir žymi dalis 
jų ginklų atiduota laikinajai vy
riausybei. Galima būtų tik prie
kaištauti amerikiečiams, kad jie 
prisidėjo prie pastangų prievar
ta išgabenti žymųjų gen. Wessin 
y Wessin. Amerikiečių lėktuvas 
jį atgabeno į Miami neva konsu
lo pareigoms, bet generolas atsi
sakė nuo ju ir pareiškė pasipikti
nimą amerikiečiais.
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Tik paskelbus-naujus Kanados 
parlamento rinkimus, kurie turi 
įvykti lapkričo 8 d., žymi dalis 
Kanados spaudos ir opozicinės 
partijos pasisakė • prieš L. B. 
Pearson sprendimą skelbti rinki
mus šiais metais. Dauguma bal
suotojų rinkimų irgi nenori. Rin
kimai visiem yra nusibodę, nes 

' tai jau penkti federacinės vy
riausybės rinkimai 8 metų laiko
tarpyje. Jie paliečia ir valstybės 
iždą, neš kainuoja apie $15 mil., 
ištuština partijų darbuotojų ir 
labiausiai kiekvieno kandidato 
kišenę. Rinkiminis vajus įmano
mas tik pasiturinčiam kandida
tui. Pvz. Toronto Parkdale atsto
vas dr. S. Haidasz sako, kad jam 
praėjusieji rinkimai kainavo 
$10.000. Pasak jo, dauguma kan
didatų kreipiasi į banką, prašy
dami paskolos prieš kiekvienus 
rinkimus. J. Walker, Toronto 
York Centre atstovas, kuriam 
praėjusieji rinkimai kainavo $24.- 

' 000, sakosi paskutinę skolos dalį 
bankui sumokėjęs tik prieš me
tus laiko, šį kartą visi kandida
tai bandys išsiversti su mažes
nėm sumom. Nors didesnę dalį 
rinkiminių išlaidų padengia par
tija ir turtingesnieji pramoninin
kai, tačiau nemažą sumą privalo 
turėti ir pats kandidatas.

Kaikuri spauda pasisako prieš 
rinkimus šiais metais ir dėlto, 
kad jie daromi dar senų rinkimi
nių apylinkių, kurios buvo nusta
tytos 1951 m., tvarka. Visos rin
kiminės apylinkės Kanadoje per
tvarkomos pagal gyventojų skai
čių. L. Pearson paskelbė, kad vy
riausia rinkimų įstaiga nėra pa
siruošusi rinkimus pravesti pagal 
naujas ribas. Esą reikėtų laukti 
iki 1966 m. galo.

Kodėl dabar?
Kodėl tad skelbiami rinkimai 

tokiu metu, kai jų niekas neno
ri? Pagrindinis L* B. Pearsono 
motyvas, kad Kanada ir parla
mentas susiduria su didelėm pro
blemom, kuriom spręsti yra rei
kalinga vienos partijos dauguma. 
Čia yra ir tiesos, nes paleistasis 
parlamentas buvo nedarbingas ir 
tai tik dėl konservatorių ir kitų 
partijų priešinimosi vyriausybės 
planams. Geriausias pavyzdys — 
vėliavos ginčas. Paskutiniame 
parlamente iš 265 atstovų libera
lai turėjo 127, konservatoriai — 
92, naujieji demokratai — 18, 
kreditistai — 13, socialiniai kre- 
ditistai — 9, nepriklausą parti- 

Atlyginimai nukentėjusiems Vokietijoj
Jungtinių Tautų Augštojo Ko

misaro Pabėgėlių'Reikalams at
stovas V. Vokietijoje pranešė Či
kagos L. B. socialinio klubo val
dybai, kad prašymai gauti atlygi
nimui iš Bundesverwaltungsamt 
Koelne, Vokietijoj, kol kas sulai
kyti, iki augščiausias teismas pa
darys atitinkamą sprendimą. 

^Naujas atlyginimų Įstatymas par
lamento yra priimtas, bet jo pa
skelbimas atidėtas. Asmenims, 
kurie, remdamiesi 1960 m. spa
lio 5 d. sutartimi, padavė prašy
mus atlyginimams gauti, — nau
jasis įstatymas reikšmingas tuo, 
kad atbėgėlių bylų teisminė pri
klausomybė bus iš naujo pertvar
kyta. Atmetus prašymą, bus ga
lima Įteikti skundą specialiam at
lyginimų teismui Koelne.

Adv. Jos. Grilliches Niujorke 
(kaunietis) atsiuntė soc. klubo val-

dybai raštą ir naujojo Įstatymo 
fotostatinę kopiją. Tame rašte 
jis aiškina paragrafą VI, kuris 
Vokietijos parlamento yra priim
tas, bet prezidento dar nepasira
šytas. Pagal tą paragrafą, jei ka
ro metu nukentėję Vokietijoj pa
davė prašymus atlyginimams 
gauti pagal augščiau minėtą su
tarti, tai tie prašymai bus spren
džiami pagal naująjį Įstatymą.

Socialinio klubo valdyba ne
vienu atveju yra padėjusi savo 
tautiečiams tuose reikaluose. 
Pvz. vienam iš P. Amerikos augš- 
tojo komisaro buvo pripažintas 
atlyginimas, bet nukentėjusis 
praleido terminą. Klubo valdy
bos tarpininkavimu jis gavo ne
mažą pinigų sumą. Yra ir dau
giau panašių atvejų.

Socialinio klubo valdyba 
Čikagoje
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joms — 2 ir 4 vietos buvo laisvos.
Ar sudarys liberalai daugumą 

atstovų ateinančiuose rinkimuo
se? Nors daugelis, sutinka rinki
mus su gana didele apatija, ta
čiau spėjama, kad liberalai lai
mės 140-150 atstovų. Didelės 
daugumos neturės, bet įvairiem 
projektam pravesti nereikės pri
klausyti nuo mažųjų partijų. 
Rinkimam laikas šiuo metu nėra 
blogas, nes krašto ekonominė 
gerovė kyla. Bedarbių skaičius 
yra sumažėjęs, atlyginimai paki
lę, priimtas naujas pensijų pla
nas, priimta nauja vėliava, padi
dėjęs eksportas Į užsienius. Li
beralai, aišku, visa tai panaudos 
rinkiminei propagandai.

Opozicijos ginklai
Konservatoriai ir jų nenuver- 

čiamas vadas J. Diefenbakeris 
turi irgi nemaža ginklų prieš li
beralus. Iš jų didžiausias: nesąži
ningi pareigūnai augštose vieto
se. Teisėjo Dorion tyrinėjimai at
silieps Į rinkimus liberalų nenau
dai. Vakarų provincijos, nors eko
nomiškai ir yra sustiprėjusios, 
niekad nepasitikėjo ir nepasitiki 
Ontario partijų šulais. Ūkinin
kai, nors ir gauna milijonus už 
parduodamus kviečius, vistiek 
lieka konservatyviais ūkininkais, 
o Diefenbakeris — jų atstovu.

Iš ateinančių rinkimų gal bus 
kraštui tik viena didesnė nauda. 
Jais baigsis Pearsono — Diefen- 
bakerio dvikova. Gal abiem par
tijų vadam šie rinkimai yra pas
kutiniai. Diefenbakeriui greitai 
bus 70 metų, o Pearsonui — 69. 
Be to, pralaimėjusios partijos 
vadas, atrodo, greitai turės pasi
traukti tuoj po rinkimų. Tas iš
eis visiem į naudą. Nepaslaptis, 
kad abiem partijom reikia naujų 
vadų.

Mūs^vaidmuo
Mums, ateiviams, kiekvieni 

rinkimai yra gana patogus laikas 
atkreipti kanadiečių dėmesį į sa
ve ir pavergto krašto problemas. 
Rinkimų metu visi kandidatai iš
klauso ir taikosi prie rinkėjų. 
Reikėtų ta progą išnaudoti. Lie
tuviai perdaug laiko sugaišta be
politikuodami savo tarpe. Kodėl 
neįsijungti į vietines partijas ir 
ten pasimaišyti bent rinkimų me
tu? Sudarytos pažintys liks visam 
laikui. Tai išeina i naudą. Kitos 
tautybės panašias progas labiau 
išnaudoja. Turėtų tą padaryti ir 
lietuviai. V. K.

A. Jakobas, buvęs Lietuvos ka
riuomenės kapitonas, piliečių ap
saugos departamento direktorius, 
užsienio reikalų ministerijos ir 
Eltos pareigūnas, veik nuolatinis 
vidaus reikalų ministerijos juris
konsultas, atėjo kompartijai tal
kon Lietuvą apspjaudyti.

Kompartijai, minint 25 metų 
Lietuvos pavergimo sukaktuves, 
pavyko pagauti tik dvi žuveles: 
Kazimierą Masiliūną, buv. švie
timo viceministerį, ir Antaną Ja
kobą bei panaudoti jas jų pačių 
tvarkytoms sritims niekinti. Nei 
vienas nesukelia pasigėrėjimo, 
kai stoja į rungtynes save ap
spjaudyti. Joks garbingas žmogus 
šio kebo nepasirenka, jei jis at
sakingas ir dar negaubiamas pa
mišimo šešėlių.

Tolimas šūvis
A. Jakobas, 1941 m. ištremtas 

į Altajaus kraštą, ten sulaukęs 
1962 m. pensijos, tačiau negrįžęs 
Lietuvon, staiga praėjusiais me
tais atsikelia į savo kraštą. Jis, 
lyg karštligės pagautas, po kraš
tą laksto ir net pas savo brolį 
Baisogaloje tik pernakvoja. Kojų 
nesušilęs Kaune, Vilniuje, taksi 
pasisamdęs, dumia į Uteną. Gali
ma numanyti jo atvykimo tikslą, 
tačiau negalima suprasti jo pasi
gyrimo buvusiomis pareigomis 
ir nerviškomis kelionėmis po il
go nesimatymo. Panašaus pasi
metimo ženkle buvo ir “Tiesa”, 
kuri pradžioje jo atsiminimus pa
vadino “Po daugelio metų”, o jau 
tęsinius įvardino “Praeitį prisi
minus”.

A. Jakobo “atsiminimai” yra 
nervingas trūkčiojimas, prikam- 
šytas iš pašalio tikslių datų, ku
rios liečia sovietų mostus. Juodo
sios rankos įsikišimą liudija ir 
šios ištraukos:

Taip, be abejo, socializmas gali žmo
nijai duoti daugiau, negu kapitaliz
mas.

Urbšys dar 1956 metais man siūlė

rašyti apie praeitį, bet aš nesutikau. 
Dabar gi galvoju kitaip.

Ten, Amerikoje, matyti, kalama į 
lietuvių jaunuolių galvas, kad buržu
azinė Lietuva buvo kone rojus žemė
je. O juk aš žinojau, koks buvo Lietu
voje gyvenimas caro laikais, mačiau 
ją taip pat kaizerinės Vokietijos oku
pacijos laikotarpiu 1918 metais, grį
žau galutinai į Lietuvą 1920 metais ir 
čia gyvenau iki pat antrojo pasauli
nio .karo pradžios. Todėl ir norisi kai 
ką papasakoti iš praeities.

Matydamas dabartinį lietuvių tau
tos gyvenimą, milžinišką krašto pažan
gą visose srityse ir žinodamas, kad 
užsienyje kai kurie buvę buržuazinės 
Lietuvos veikėjai stengiasi idealizuo
ti buržuazijos valdymo dvidešimties 
metų laikotarpį, pasakodami nebūtus 
dalykus apie neva Lietuvos auksinį 
amžių, manau, kad turiu visiškai at
virai ir objektyviai papasakoti, kas 
gi buvo toji buržuazinė Lietuva, kuriai 
tarnavau dvidešimt metų. (“Tiesa”, 
nr. 129)

Nereikia stebėtis, kad gyveni
mas Altajaus vergų darbo sto
vykloje jį įtikino socializmą 
esant pranašesnį už kapitalizmą. 
ŠĮ klausimą galima palikti atviru, 
nes nežinia apie kokį socializmą 
ir kapitalizmą jis šneka. Atrodo, 
kad jis težino tik šiuos du socia
linės santvarkos krypsnius.

Jis tvirtina, kad Juozas Urbšys 
jam siūlęs rašyti atsiminimus, 
bet jis nesutikęs. Kieno vardu 
jis siūlė? Kodėl Urbšys nepase
kė latvio Munterio, Latvijos už
sienio reikalų ministerio pavyz
džiu? Pagaliau kas privertė Jako
bą pakeisti nuomonę? šie klausi
mai palikti atviri.

Iš kur A. Jakobas, gyvendamas 
Barnaule, žino ką užsienio, lietu
viai daro ir net galvoja? Ar jis 
viliasi ką įtikinti, kad ir ten kas 
paseks jo siūlymu džiaugtis lie
tuvių tautos pavergimu, bolševi
kų ir nacių vykdytu lietuvių tau-

AMERIKIEČIŲ ŽVALGYBOS KATASTROFA1

KUBOS INVAZIJOS PASLAPTYS
Pavėluotas sprendimas

San Roman pranešimai, savai
me suprantama, tuojau pat buvo 
persiųsti į Vašingtoną ir į Bal
tuosius Rūmus. Nors prez. Ken
nedy nebuvo linkęs brigados išsi- 
kėlimą paremti JAV karinėmis 
pajėgomis, bet taipogi nelaimės 
valandą nenorėjo jos palikti Cast
ro valiai ir malonei.

Trečiadienio vidurdienį ameri
kiečių karo laivynas Karibų jūro
je gavo įsakymą pasiųsti žvalgy
binius lėktuvus ir du naikintojus 
į Kiaulių įlanką. Jie Baltiesiems 
Rūmams turėjo pranešti evakavi- 
mo galimybes, jeigu'jos būtų įma
nomos įgyvendinti.

Po poros valandų laivyną pa
siekė naujas prezidento įsaky
mas: “Laivyno naikintojai turi 
evakuoti brigadą, kad į Castro 
rankas patektų galimai mažesnis 
vyrų skaičius. Apsaugai panau
doti laivyno naikintuvus. Naikin
tojams į ugnį leidžiama atsakyti 
ugnimi.”

Brigados laivai dar kartą pra
dėjo kelionę į Kiaulių įlanką. Da
bar juos lydėjo staigi iš už hori
zonto ribos atsiradę amerikiečių 
naikintojai, kurių kapitonai pa
reikalavo informacijų apie briga
dos ir Castro vyrų uniformas, kad 
apšaudymo metu patrankų ugnis 
nebūtų nukreipta į evakuojamuo
sius. Tolimesnis brigados likimas 
buvo amerikiečių rankose. Tačiau 
visą laivų įgulų optimizmą grei
tai palaidojo brigados vado San 
Roman pranešimas:

— Naikinam viską, ką galime 
sunaikinti. Castro tankai jau mė
lynajame prietiltyje —■ jūs patys 
turbūt per mano mikrofoną gir
dite jų patrankų šūvius. Lieka tik 
viena išeitis — pasitraukimas į 
Zapatos pelkes...

— Nesitrauk! Palauk dar tru
putėlį, nes šį kartą į Kiaulių įlan
ką skubame viskam pasiruošę. 
Mus lydi karo laivyno naikinto
jai.

— Kada pasieksite Kiaulių 
įlanką?

— Po trijų valandų.
— Sorry, taip ilgai mes negali

me atsilaikyti. Esu priverstas nu
traukti radijo ryši. Tankai jau 
prie mano durų. Šudievu, drau
gai! ..

Sunkia širdimi laivų kapitonai 
davė įsakymą apsisukti ir grįžti 
atgal į Karibų jūrą. Ryžtingas 
prez. Kennedžio apsisprendimas 
evakuoti brigadą amerikiečių nai
kintojais. deja, buvo pavėluotas. 
Jį reikėjo padaryti trim valan
dom anksčiau.

Naikintojai Kiaulių įlankoje
Pačiu paskutiniuoju momentu, 

kada brigada jau buyo stumiama 
į vandenį, Castro daliniai staiga 
sustabdė ugnį. Kiaulių įlankos 
žiotyse pasirodė du amerikiečių 
karo laivyno naikintojai, kuriems 
prez. Kennedy buvo įsakęs ištirti

prietiltyje jaiį 
dalis brigantJs

A. KYMANTAS tos žudymu, Stalino kruvinu 
siautėjimu, įvedimu kompartijų 
dvarų, kuriuose lietuviai teliko 
engiamais įnamiais?

Dabar atkreipkime dėmesį į 
A. Jakobo pažadą būti nešališku.

Agitpropas rašo A. Jakobo 
ranka
Kompartija teikė A. Jakobo šū

viui didelės svarbos. Keturių, 
kartais šešių puslapių, dienrašty
je, kuris Chruščiovą nuvertus 
kiek geriau redaguojamas, bet 
vis dar blankus ir nykus, dėti še
šias atsiminimų paklodes rodo 
ypatingą uždavinį. “Nešališkas”- 
A. Jakobas antrąją atsiminimų 
paklodę pradeda šiais žodžiais: 
“Užsienio imperialistams pade
dant, Lietuvos buržuazija ėmė 
stiprinti savo pozicijas, kad galė
tų kovoti su revoliuciniu darbi
ninkų judėjimu” (“Tiesa”, nr. 
130). Viename sakinyje jis suge
ba padaryti eilę klaidų, kurios 
skolintos iš J. Žiugždos, Maskvos 
samdinio, žodyno. Lietuvių tau
tos įspraudimas į buržuazinius 
rėmus yra pirmoji klaida. Užsie
nio imperialistinės valstybės iš 
tiesų padėjo puolimais beprisike- 
liančios lietuvių tautos politi
niams polėkiams užgniaužti. Len
kai, vokiečiai ir rusai jau anuo 
metu siekė lietuvių tautą paverg
ti. “Revoliucinis darbininkų ju
dėjimas” tebuvo Maskvos agen
tai, kuriems nerūpėjo savo kraš
to praeitis, dabartis ir ateitis. 
Net 1940 m., raudonajai armijai 
atslinkus, lietuvių tautoje tiek 
maža teatsirado “revoliucionie
rių”, kad Maskvai prireikė paša
liečių prisitaikėlių talkos.

Atsiminimai paženklinti ner- 
vuotu šokinėjimu nuo temos prie 
kitos, paviršutinišku šliaužimu, 
parenkant duomenis nepriklauso
mai Lietuvai niekinti..

Jis mini kovų metu karo sto
vio įvedimą, vėliau buvusį pilie
čių teisių siaurinimą, tarpusavio 

(Nukelta į 9 psl.) 

Paruošė VYT. KASTYTIS

evakavimo galimybes. Castro ka
rininkai nusigando, kad į krantą 
gali mėginti keltis amerikiečiai 
ir jų laimėjimą paversti pralai
mėjimu. Tuo metu mėlynajame 

įuvo tik nedidelė 
yru—San Roman

ir reyo&hcinės tarybos atstovas 
dr. RI. Artime prieš gerą pusva
landį buvo pasitraukę į Zapatos 
pelkes. Kiti ruošėsi sekti jų pė
domis.

Parašiutininkų vadas A. Del 
Valle, pamatęs amerikiečių nai
kintojus, su dalimi savo vyrų įšo
ko į burinį žvejybos laivelį-. Ta
čiau laivelis nesuskubo pasiekti 
naikintojų, nes Castro artilerija 
paleido keletą sviedinių laivų 
kryptimi, ir jų kapitonai, matyti 
įsitikinę, kad mėlynasis prietiltis 
jau yra Castro rankose, pasuko į 
Karibų jūrą.

Aktyvus brigados pasipriešini
mas buvo baigtas — Castro tan
kai pasiekė Kiaulių įlankos van
denis. Invazijai buvo suduotas 
paskutinis smūgis. Brigados va
dai ir nemaža dalis jos vyrų išsi
gelbėjimo bandė jieškoti Zapa
tos pelkėse, į kurias Castro vy
rai net nemėgino kojos įkelti, 
nes jiems buvo aišku, kad yra tik 
laiko klausimas, kol badas ir 
troškulys visus pabėgėlius pri
vers pasiduoti.

Amerikiečiai Kubos 
pakrantėse

Amerikiečių karo laivynas Ka
ribų jūroje gavo įsakymą ketvir
tadienio ir penktadienio naktį 
patruliuoti Kiaulių įlankos pa
krantėse ir evakuoti Castro ne
laisvės išvengusius brigados vy
rus. Dienos metu laivyno lėktuvai 
raižė padangę pakrantės zonoje, 
jieškodami į Castro rankas dar 
nepatekusių "brigados narių. Nak
ties priedangoje lakūnų pradėtą 
darbą tęsė amerikiečiai ir kubie
čiai narai, aprūpinti specialiais 
kvėpavimo aparatais. Jie atplauk
davo į krantą ir surastus pabėgė
lius perduodavo pakrantėse lau
kiantiems laivams.

Prez. Kennedy buvo įsakęs lai
vų kapitonams, reikalui esant, 
priplaukti prie kranto, o jeigu į 
juos būtų pradėta šaudyti, atsa
kyti laivų patrankų salvėmis ar
ba pasikviesti į pagalbą laivyno 
lėktuvus. Tačiau Castro, matyt, 
nujausdamas amerikiečių rimtą 
apsisprendimą, gelbėjimo opera
cijų nemėgino trukdyti. Jo T-33 
mokomojo tipo sprausminiai lėk
tuvai, kurie buvo nulėmę invazi
jos nepasisekimą, nepakilo iš 
aerodromų ir nesusikirto su žy
miai pranašesniais amerikiečių 
laivyno naikintuvais. Pabėgėlių 
jieškantieji narai ėmė krėsti pa
krantes netgi dienos šviesoje, ka
da jų pastangų negalėjo nepaste
bėti Castro milicijos ir kariuo
menės daliniai. Tačiau ir šiuo at

veju nebuvo mėginta įsikišti, nes 
Kiaulių įlankos pakraščiuose 
plaukiojo šeši amerikiečių karo 
laivyno naikintojai, ir jų patran
kų vamzdžiai buvo atsukti į kran
tą.

Narams pavyko surasti ir iš
gelbėti keliasdešimt brigados vy
rų, kurie, užuot bėgę į Zapatos 
pelkes, iš Kiaulių įlankos bandė 
pasitraukti pakrantėmis ar sten
gėsi pasiekti artimesnes salas. 
Dalis išgelbėtųjų buvo apgailėti
noje būklėje —"beveik mirtinai 
iškamuoti nuovargio ir žaizdų. 
Vienam jų teko suteikti kraujo 
transfūziją" pakrantėje. Nelaimin
gasis, manydamas, kad yra pate
kęs į Castro rankas, priešinosi. 
Jam atrodė, kad Castro kariai iš 
jo gyslų mėgina išsunkti kraują, 
kurį vėliau perpils savo sužeis
tiesiems. ši histerija nebuvo be 
pagrindo, nes Kuboje sklido gan
dai, jog iš mirti pasmerktųjų ka
linių gyslų pirmiausia į stiklai
nius nuleidžiama geroka dozė 
kraujo, ir tik paskui jie būna su
šaudomi.

Į Castro nukreiptas 
revolveris

Nutilus kautynių garsams, į 
Plaja Giron atvyko pats Castro. 
Jam atrodė, kad jo gyvybei ne
gresia joks pavojus, tačiau jis tik 
per plauką išliko gyvas. Į nelais
vę paimtų brigados vyrų tarpe 
buvo sunkiai sužeistas Enrique 
Ruiz-Williams, kuris paskutiniu 
momentu po savo čiužiniu paslė
pė užtaisytą revolverį. Nieko pik
to nenujausdamas, Castro užsima
nė aplankyti sužeistuosius. Kai 
jis priartėjo prie E. Ruiz-Wil
liams, pastarasis išsitraukė revol
verį, bet iššauti nesuskubo — 
nusilpimas buvo gerokai sulėti
nęs jo judesius. Ginklą iš jo ran
kos atėmė Castro lydėjusieji ka
rininkai. Fidelis buvo nustebin
tas:

— žmogau, ką darai? Nori 
mane nužudyti?

— Tuo tikslu aš esu išlipęs į 
krantą Kiaulių įlankoje, — atsi
kirto sužeistasis.

Savo triumfo valandą Castro, 
atrodo, buvo geroje nuotaikoje. 
Sunkiai sužeisto ir į nelaisvę pa
tekusio kario drąsa jam padarė 
didelį įspūdį, juo labiau, kad E. 
Ruiz-Williams turėjo apie 70 
šrapnelio žaizdų. Castro paplojo 
sužeistajam per petį:

— Pirma pasveik! Dabartinėje 
būklėje tu nė uodo negalėtumei 
užmušti.....

Castro norėjo žinoti, ar sužeis
tųjų tarpe nėra amerikiečių. Kai 
ianl* buvo užtikrinta, kad visi su
žeistieji yra kubiečiai, jis kreipė
si į savo palydovus:

— Jų čia ilgiau negalima palik
ti. Pervežkite į Cavadongos ligo
ninę. Jiems būtina skubi gydyto
jų priežiūra.

(Bus daugiau)

• Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui, kuris įvyks 1966 m. 
birželio- 30 — liepos 3 Čikagoje, 
kruopščiai rengiamasi. Rengėjų 
komitetą sudaro: pirm. A. Zapa- 
rackas, vicepirmininkai — V. 
Kleiza, G. Gedvilą, R. Staniūnas 
ir Z. Akalinaitė. Užmegzti ryšiai 
su įvairių kraštų lietuvių jauni
mu. Jau pažadėjo atsiųsti atsto
vus iš šių kraštų: Australijos, 
Anglijos, "Austrijos, Brazilijos, 
Argentinos, Italijos, Kolumbijos, 
Prancūzijos, Venecuelos, Vokieti
jos. Lėšų telkimu rūpinasi komi
sija: pinu. Pr. Razgaitis, V. 
Adamkavičius, A. Balašaitienė, 
š. Lazdinis, M. Lenkauskienė, dr. 
VI. Ramanauskas, Ant. Razgaitis, 
J. Smetona, J. Stempužis, A. šen- 
bergas. Komisijos pirm, adresas:

Mylimam tėveliui
a. a. IGNOTUI SKREBŪNUI mirus Lietuvoje, 

jo sūnų ALFONSĄ SKREBONĄ, žmoną Onutę ir sūnus 
Vytuką ir Algiuką, taip pat likusias Lietuvoje mamytę 
ir sesutes nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Bronius ir Juozas Miškiniai

Mylimam tėveliui Lietuvoje mirus,
sūnui ALFONSUI SKREBŪNUI ir jo šeimai 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —
B. K. Kareckai

ALFONSUI SKREBŪNUI ir jo šeimai, 
mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —
Irena ir Osvaldas Delkai

A t A
EMILIJAI ŠEDEIKIENEi mirus Lietuvoje, 

jos dukrą EMILIJĄ KVEDERIENĘ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

B. Dicevičienė E. A. Malinauskai
L. M. Malinauskai S. O. Dačkai

PETRĄ VENSKEV1ČIŲ ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame, . 
mirus Lietuvoje jo mielai sesutei NATALIJAI ŠUMINIENEI —

Bendradarbiai

ALFONSUI SKREBŪNUI ir šeimai, 
jo tėveliui Lietuvoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą —
S. E. N. Kėkštai

Lietuvoje mirus a. a. IGNOTUI SKREBŪNUI, 
reiškiame gilią užuojautą jo sūnui ALFONSUI SKREBŪNUI* 

ir jo šeimai Toronte, velionies žmonai, dukroms 
bei jų šeimoms Lietuvoje —

„ Ig ir E. Juzukoniai

IGNOTUI SKREBŪNUI mirus Lietuvoje, 
jo sūnų ALFONSĄ SKREBŪNĄ bei jo šeimą, 
liūdesio slegiamus, nuoširdžiai užjaučiame 

ir drauge liūdime — 
M. Z. Laurinavičiai 
S. M. Putrimai

Pasaulio Lietuviu B-nė informuoja
Pr. Razgaitis, 1276 Eastwood 
Ave., Cleveland, Ohio 44124 
USA.

• Spausdinamas Jaunimo Me
tų ženkliukas pagal dail. Telesfo
ro Valiaus projektą, kurį tech
niškai spausdinimui paruošė dail. 
A. Muliolis. Ženkliukas tiks lipi- 
aimui ant automobilių.

• Baigiamas redaguoti Jauni
mo Metų kalendorius. Redaguoja 
St. Barzdukas.

• Bendras PLB valdybos ir 
VLIKo vadovybės posėdis įvyko 
rugsėjo 18-19 d. Niujorke.

• Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė per patarėją adv. Julių 
Smetoną inkorporuota Ohio vals
tijoj kaip ne pelno organizacija 
“Lithuanian World Community, 
Inc.”

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

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

• Darbas atliekamas

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.
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Kunigas, kuris veikė su partizanais
PRISIMENANT KUN. JONĄ KUBILIŲ, SJ., JO 25 METŲ 

KUNIGYSTES SUKAKTIES PROGA
STEPAS KAIRYS

Lietuvių jaunimo kongreso informacijos

Šiais metais savo 25 metų ku
nigystės sukaktį paminėjo pla
čiai lietuvių tarpe žinomas kun. 
Jonas Kubilius, S.J. Kanados lie
tuviams jis yra ypač daug nusi
pelnęs — jis suorganizavo para
piją Montrealyje ir pastatė Auš
ros Vartų bažnyčią. Ir šiandien, 
nors Kanadoje negyvendamas, 
jis dažnai aplanko mūsų vieną 
ar kitą vietovę, kaip modernios 
minties misijonierius, religinių 
susitelkimų vadovas.

1906 m. birželio 25 d. Šerkš
nių k., Telšių apskr., gimęs že
mutis baigė Telšių gimnaziją 
1925 m. Tais pačiais metais jis 
pasirinko dvasininko kelią išvyk
damas studijoms į Olandiją ir 
įstodamas į jėzuitus. 1933 m. ga
vo filosofijos doktoratą, 1933-37 
m. dėstė Kauno jėzuitų gimnazi
joje ir drauge studijavo Vytauto 
Didžiojo universitete. 1937 m. 
jis išvyko Prancūzijon studijuoti 
teologijos mokslų, kuriuos baigė 
1941 m. licenciato laipsniu. Ku
nigu įšventintas 1940 m.

Sukaktuvininkas nebuvo Lietu
voje nei bolševikmety, nei vo
kiečių okupacijos metais. Į rezis
tencinį darbą prieš dvasinę ir fi
zinę prievartą jis stojo Prancū
zijoje, įsijungdamas į prancūzų 
rezistencinį sąjūdį kovon prieš 
bendrąjį okupantą.

Jis dirbo socialinių ir ekono
minių studijų žurnale “Renou- 
veaux”, kaip vienas jo redakto
rių, administratorių ir vedamųjų 
straipsnių autorių/ siekusių nu
rodyti skaitytojams, kaip elgtis 
okupacinėse sąlygose. Tuo pačiu 
metu jis dėstė mokyklose religi
ją ir buvo vietos skaučių dvasios 
vadu. 1943 m. jis tik Apvaizdos 
dėka išsigelbėjo, kai buvo nacių 
suimtas už tai, kad padėdavo žy
dų vaikus aprūpinti krikščioniš
kais metrikais. Už tokį nusikalti
mą jam grėsė mirties bausmė. 
Iš kalėjimo jis buvo prancūzų re
zistentų išgelbėtas. Po to 'jam 
jau teko gyventi kalnuose su

Jaunimo kongreso atgarsiai Australijoj
Australijos lietuvių jaunimo 

atstovai jau rūpinasi pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso progra
ma bei jo pasisekimu. Jau suor
ganizuotas Australijos Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
iniciatyva jaunimo kongreso cent
rinis komitetas Sydnėjuje: pirm. 
Romualdas Cibas, Jr., vicepirm. 
Antanas Simaitis, sekretoriai 
Andrius Garolis ir Vida Karpytė, 
ižd. Vytenis Šliogeris. Ryšininku 
tarp ALB krašto tarybos ir ko
miteto yra Vyt. Skrinska, kr. val
dybos narys jaunimo reikalams. 
Visi centrinio komiteto nariai yra 
jaunosios kartos lietuviai ir kiek
vienas atstovauja savo jaunimo 
organizacijai — skautų, sporti-

Kanados Lietuvių Fondo vajus
Į Fondą įstojo du nauji nariai 

su įnašais:
1Į1. dr. A. Stonkus ___ .__ $100
112. dr. A. Šidlauskaitė .... $100

Dr. S. Stonkus gyvena tolima
me Saskačevane (Esterhary), bet 
maloniai atsiliepė į mūsų spaus
dintą laišką prisiųsdamas čekį. 
Tai pirmas KLF narys Saskačeva- 
no provincijoj.

Dr. A. Šidlauskaitė iš Otavos 
(Camp Venta) atsiuntė įnašą per 
Fondo atstovą inž. A. Paškevičių. 
Fondas jiems nuoširdžiai dėkoja.

Šių metų vajui užbaigti trūksta 
dar 30 narių šimtininkų arba 3 
narių tūkstantininkų.

Palyginus su JAV Liet. Fondo 
vajumi. KLF vajus eina silpnai. 
Liko tik trys mėnesiai, o trūksta 
dar virš $3000.

Vienas torontietis “Draugo” 
182 nr. pataria mūsų Fondo va
dovybės nariams “palandyti” ir 
„pameškerioti” tokiose vietose, 
kur būtų galima gauti dolerių 
Fondui padidinti. Patarimas ge
ras, bet sunkiai įvykdomas: kas

prancūzų partizanais. Po karo jis 
apsigyveno Paryžiuje ir studija
vo Sorbonos un-te, kuriame gavo 
savo antrąjį filosofijos doktora
tą už disertaciją apie Nietzchės 
filosofiją. Iki išvykimo Kanadon 
jis buvo lietuvių katalikų misijos 
direktoriumi Paryžiuje. 1950 m. 
jis atvyko Montrealin, kur ne
delsdamas pradėjo krikščioniškai 
lietuviškos tvirtovės — parapijos 
organizavimo darbus. Šiandien 
jis yra Jaunimo Centro direkto
rius Čikagoje. Drauge jis yra ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio vyr. 
katalikų sk. dvasios vadovas.

Sukakties proga derėtų, iškel
ti kun. J. Kubilių kaip jaunimo 
auklėtoją. Jo vardas yra tarp tos 
ilgos eilės Tėvų jėzuitų gimnazi
jos mokytojų ir auklėtojų vardų, 
kurie tiek daug davė Lietuvai 
ugdydami jaunąją kartą. Mes, 
gimnazijos auklėtiniai, tuos var
dus visuomet pagarbiai prisimin
sime. Daugelio tų vyrų nebėra 
gyvųjų tarpe. Eilė jų mirė kan
kinių mirtimi, kiti išvaryti iš sa
vo lizdo yra be vietos ir be tei
sių tėvynėje, tretiems teko išei
vijos dalia, švenčiant šią sukaktį 
ir žinant gerb. solenizanto kuklu
mą bei pagyrų nemėgimą, yra 
graži proga čia visu šiltumu pri
siminti juos visus ir drauge už
tikrinti, kad ta pilis — mūsų 
gimnazija Kauno Rotušės aikštė
je — riša ir ordino sanbrolius, ir 
jų auklėtinius daugiau negu bet- 
kada.

Tiek gerb. sukaktuvininkas, 
tiek visi kiti mūsų mokytojai 
mokė mus ne ‘kaip pragyventi”, 
bet “kaip gyventi”. Jie mums 
skiepijo mintį, kad tautos vertė 
priklauso ne nuo technologinės 
galybės, bet nuo to, kiek ji yra 
tvirta moraliniuose principuose, 
kiek yra drąsos atskiruose jos na
riuose tiems principams ginti, 
kiek yra kiekvieno jų širdyje pa
garbos, teisingumo ir geraširdiš
kumo vienas kitam. Tarnaujan
čios, visu kuo besidalinančios 
krikščionybės idealas buvo 
mums, jauniesiems, skiepijamas 
kaip tikroji gyvenimo prasmė. 
Ir šiandien, jau 30 metų prabė
gus nuo to laiko, šių skiepytų 
minčių gili prasmė auga su kiek
viena prabėgančia diena. Leng
viau darosi suprasti dabar, iš kur 
tiek meilės rasdavosi neklauža
doms berniukams tų jaunų vyrų 
širdyse, kurie juk turėjo su kau
pu inteligencijos ir galėjo pasiek
ti didelės asmeninės gerovės už 
vienuolyno sienų. Jie mylėjo ne 
abstraktų iš kažkur toli visatos 
reikalus tvarkantį Kūrėją, bet 
Kristų esanti čia -- berniukuose, 
Kristų savo artime.

Tai pagrindinės gairės, kurios 
lydėjo jaunimą laisvoje Lietuvo
je. tenka linkėti, kad jos lydėtų 
mūsų lietuviškąjį atžalyną ir išei
vijoje. Tai linkmė, kuri plaukė, 
iš Sukaktuvininko širdies ir ku
riai jis skyrė savo jėgas.

ninku, studentų, studentų ateiti-, f 
ninku ir A.A.S.A. filisterių. Cent
rinis komitetas kreipėsi į krašto 
valdybą, prašydamas įsteigti , pa
našius komitetus — skyrius viso
se didesnėse lietuvių apylinkėse. 
Kandidatų į kongresą vykti bus 
daug daugiau, negu išteklių. Tai
gi, bus daroma didelė atranka, 
bet tikimasi, kad JAV lietuviai 
suorganizuos finansinę pagalbą. 
Jaunimo kongreso finansų komi
sijos pirmininku yra Pr. Razgai- 
tis, 1276 Eastwood Ave., Cleve
land, Ohio 44124, USA. Kiekvie
nas jam atsiųstas doleris padės 
suburti daugiau jaunimo iš Aus
tralijos ir kitų kraštų į pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą Čika
goje. ' PLJK informacija

iš mūsų turi laiko „landžioti”. 
Mes siunčiame spausdintus laiš
kus pagal gautus adresus ir kvie
čiame geros valios lietuvius prisi
dėti prie Lietuvių Fondo.

Daug kas jau tokių laiškų pa
klausė, atsiliepė ir kartu pridėjo 
savo įnašą Fondui — čekį. Tiki
mės. kad jais paseks ir kiti mūsų 
tautiečiai

P. Lelis, reik. ved.

Smagi Montrealio lietuvių grupė rengiasi dalyvauti Kanados lietuvių jaunimo kongrese š. m. spalio 8—10 d.d. Toronte

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic

Pabaltijo Tautų Dienoje Niujorke latvių grupė šoka savo tautinius šokius ĄžuoloNuotr.

Kelionė lėktuvu į Lenkiją
greitai, nes greičio riba nėra nu-]Pirm-.(^r- Lukoševičius, Pasau-Gavęs Kanados pilietybę ir ap

keliavęs didesnę dalį JAV, ėmiau 
svajoti apie kelionę Europon, ku
rią sugriautą ir subombarduotą 
palikau 1949 m. Jau 1960 m. pa
vasarį pradėjau daryti reikalin
gus žygius. Išsiėmiau užsienio pa
są, užsirašiau į ruošiamą ekskur
siją į Vokietiją ir Lenkiją. Deja, 
atsirado nelaukta kliūtis: rusai 
numušė amerikiečių žvalgybinį 
U-2 lėktuvą ir paėmė Į nelaisvę 
lakūną. Tuo metu Paryžiuje buvo 
susirinkus viršūnių konferencija, 
kurioje Chruščiovas dėl to lėktu
vo taip smarkiai ir nekultūringai 
puolė prez. Eisenhowerj, kad kon
ferencija nieko nenutarus išsi
skirstė.*

Esant tokiai įtemptai tarptau
tinei padėčiai, mūsų ekskursija į 
Europą subyrėjo — visi jos daly
viai atšaukė skridimus ir mūsų 
taip stropiai ruošta kelionė ne
įvyko.

Praslinkus 5 metams nuo to 
apgailėtino incidento su ameri
kiečių žvalgybos lėktuvu, vėl pra
dėjau ruoštis kelionėn i Europą. 
Sutvarkęs visus formalumus, ge
gužės 18 d. “Air Canada” lėktuvu 
išskridau iš Toronto aerodromo. 
Išlydėti atvažiavo visa mano šei
ma: žmona, sūnus ir duktė su 
dviem anūkais. Duktė aerodrome 
mano išvykimą nufilmavo ir pa
darė gražų spalvotą filmą, kuri 
man teko pamatyti tik grįžus iš 
Europos.

Pirmas sustojimas po valandos, 
skridimo buvo Montrealy. čia pa
sikeitė keleiviai: vieni išlipo, kiti 
įlipo. Mūsų lėktuvas, pilnai pa
krautas, laimingai pakilo kelio

V. Vaidotas su savo giminaičiais 
Lenkijoj

nei per Atlantą. Būdamas jautrus 
jūrų ligai ir nukentėjęs nuo lėk
tuvo supimo prieš keletą metų 
skridime į Miami, dabar apsirū
pinau tabletėmis ir jaučiausi ne
blogai. Teisybė, čia oro duobių 
buvo daug mažiau ir jos buvo ne
gilios, gal todėl, kad oro tempera
tūra buvo vienoda. Skridom gero
kai į šiaurę ir per visą naktį ma
tėm šiaurės pašvaistę.

Išlipom Duesseldorfe, Vokieti
joj. Iš Duesseldorfo atskridau į 
Frankfurtą a. M. Ten buvau 4 
dienas ir traukiniu nuvykau į 
Wuerzburga ir Želi kaimą. 
Wuerzburgo negalima buvo atpa
žinti. Kadaise buvo vieni griuvė
siai, o dabar — gražus miestas, 
naujai atstatytas; siaurų ir kreivų 
gatvių kaip ir nėra — visos pra
platintos ir ištiesintos. Per Main 
upę pastatytas naujas, platus til
tas ir iš miesto pravesta ant
ra linija tramvajaus. Želi kaimas 
nepasikeitė — tie patys seni mū
riniai namai, suglaustfvienas prie 
kito. Hitler Kaserne, kuriose bu
vo DP stovykla ir kur susirgo ir

V. VAIDOTAS 
mirė mano dukra, perdirbtos į 
atskirus butus.

Frankfurtas — gražus, naujai 
atstatytas miestas. Skrendant 
lėktuvu nieko pamatyti negalima, 
todėl tą trumpą ruožą važiavau 
traukiniu. Pro langą galima bu
vo matyti gražiai įdirbtus laukus, 
su geru derlium. Galima buvo pa
sikalbėti ir su bavarais, kurie 
greit atpažindavo, kad esu iš 
Amerikos ir nesivaržė kritikuoti 
amerikinę politiką, ypatingai už 
tai, kad trečdalį Vokietijos atida
vė rusam. Traukiniai važinėja 
punktualiai, vagonai švarūs ir ne
perkrauti keleiviais. Kainos Vo
kietijoje yra augštos.

Gegužės 23 d. iš Frankfurto 
skridau į Vieną ir iš ten į Varšu
vą. Pirmą kartą Varšuvoj buvau 
1914 m. kaip rusų armijos karei
vis. Tada buvau siunčiamas į 
frontą sulaikyti didelės vokiečių 
ofenzyvos, kurios tikslas buvo pa
imti Varšuvą. Mat, Hindenbur- 
gas norėjo padaryti kaizeriui Wil- 
helmui vertingą Kalėdų dovaną. 
Lapkričio pabaigoje ir gruodžio 
pradžioje kruvinas mūšis vyko be 
pertraukos 9 paras. Jis žinomas 
kaip mūšis prie Suchačiovo. Tai 
nedidelis apskrities miestas, apie 
50 km. į vakarus nuo Varšuvos. 
Jis ėjo iš rankų į rankas, kol ru
sai, pritrūkę šovinių, pasitraukė 
į geresnes pozicijas prie Bzuros 
upės, kur abi nualintos armijos 
apsikasė ir kariavo iki pavasario. 
Tokiu būdu Hindehburgas neįs
tengė Varšuvos padovanoti kaize
riui Kalėdų proga.

Narutavičiaus aikštė
Iš Varšuvos aerodromo mano 

giminaitis atsivežė mane į savo 
butą šalia “Plac Narutowicza” 
(Narutovičius buvo Lietuvos dva
rininkas ir pirmas Lenkijos res
publikos prezidentas; deja, neil
gam, nes jį nušovė neva pamišėlis 
lenkas Neviadomskis). Jokio pa
minklo pirmajam Lenkijos prezi
dentui ant tos aikštės nėra. Tik 
tas mažas parkas pavadintas jo 
vardu. Tokių aikštelių Varšuvoj 
yra daug ir maždaug vienodo dy
džio. Iš jų eina tramvajai į įvai
rias puses. Viena tokia aikštė, ku
ria dažnai reikėjo man naudotis, 
vadinosi “Plac Zbavicielia” — 
Išganytojo. Miesto valdyba pakei
tė tą pavadinimą, bet naujasis iš 
nakties vis dingdavo. Pagaliau 
buvo paliktas senasis pavadini
mas.

Visas Varšuvos sugriautas se
namiestis atstatytas toks, koks 
jis buvo anksčiau, tik svarbesnės 
gatvės praplatintos ir kaikurios 
pailgintos. Atstatyta Varšuva at
rodo gražiai, judėjimas gatvėse ir 
šaligatviuose didelis, tramvajai 
prisikimšę keleivių, žmonių apsi
rengimas žemiau vidutiniško; 
veido išraiška rimta, susirūpinu
si, tik jaunimas kiek linksmesnis. 
Mokslo metams pasibaigus, daug 
ekskursijų atvažiuoja pamatyti 
atstatytos sostinės ir jos įdomy
bių. Ekskursijos dar daugiau pa
didina gatvių judėjimą ir vieto
mis visai jį sustabdo, reikia ilgai 
laukti eilutėje, kol atvyks tau 
reikalingas nr. tramvajaus. Jei 
atvyksta sausakimšai pilnas, vėl 
turi laukti eilės arba imti taksį, 
kurių Varšuvoj yra nemaža. Jie 
pigūs mokant doleriais, bet vieti
niams žmonėms brangūs. Taksiai 
yra dvejopi — valdiniai ir priva
tūs. Atpažinti juos gali pagal 
ženklus ant stogų. Automobilių 
gatvėse yra nemažai, važiuoja 

statyta. Pagal įstatymą, 60% au
tomobilių yra privatūs, o likusie
ji — taksiai.

Nėra šaldytuvų
— Kodėl pas jus toks didelis 

judėjimas? — klausiu.
— Todėl, kad mes neturime 

šaldytuvų, — atsako.
Šeimininkė negali nusipirkti 

maisto visai savaitei. Taip pat jos 
negali nusipirkti visų reikalingų 
maisto gaminių vienoj krautuvėj, 
nes tokių nėra. Anksti rytą jos 
eina pirmiausia prie mėsos krau
tuvės užimti vietos eilutėje, kur 
išstovi apie valandą, kol atidaro 
krautuvę. Nupirkusios mėsą eina 
į kitą krautuvę, kur gali gauti 
pieno, sviesto ir pan. Daržoves, 
uogas ir vaisius galima gauti tur
guje. Visus tuos pirkinius šeimi
ninkė susideda į sietelius ir tem
pia juos į artimiausią tramvajaus 
ar taksio sustojimo vietą, kur vėl 
sudaroma eilutė. Popierinių mai
šelių nėra — prekė įvyniojama 
į popierių, o pirkėja įdeda į savo 
tinklelį. Maisto gaminių yra už
tektinai tik iš ryto; .vėliau viskas 
būna išparduota, ir reikia bėgti į 
tolimesnę krautuvę arba atidėti 
kitai dienai.

Varšuvos krautuvėse
Buvau nuėjęs pamatyti didžiau

sios Varšuvoj įvairių prekių par
duotuvės. Joje prekių daug, bet 
jų kokybė menka. Ypač menkos 
vyriškų drabužių medžiagos, ku
rios išėjo iš mados — keistų ne
matytų spalvų. Jų niekas neper
ka, nors kainos yra per keletą 
kartų atpigintos. Darbiniai vyrų 
ir moterų batai irgi menkos rū
šies — iki “pirmo lietaus”, kaip 
pirkėjai vienas kitą perspėja. 
Bet batų yra ir gerų iš užsienio, 
ypač moteriškų, tačiau jų kainos 
trigubai augštesnės. Televizijų, 
radijo aparatų, motociklų ir dvi
račių kainos augštos perkant vie
tiniais pinigais. Pirkimo tvarka 
panaši kaip Kanados Eatone, 
nors nevisai: radęs sau reikalin
gą prekę negali paimti į ranką, 
bet turi atiduoti pardavėjai. Iš 
jos gauni kortelę su pirkinio kai
na; prie kasos pastovi eilutėje, 
kol kasininkė priima pinigus ir 
uždeda štampą, kad tokia suma 
gauta. Tada grįžti prie pradavė- 
jos, lauki eilės ir gauni pirkinį. 
Jei pirkėjų daug, turi eilutėje il
giau pastovėti.

Restoranai ir filmai
Giminaitį prašiau, kad nuvestų 

į geriausią Varšuvos restoraną 
pietų. Tai buvo viešbutis turis
tams su dideliu gražiu restoranu. 
Už pietus dviem asmenim ir ke
letą taurelių degtinės sumokėjau 
apie 170 zlotų. Kanados pinigais 
tai pigu — apie $7.5o. Kavą duo
da tik juodą, nes nėra grietinė
lės, todėl turėjau gerti arbatą.

Nuėjom vakare į kino teatrą, 
kur rodė lenkų gamybos filmą. 
Kinas buvo įrengtas didžiausiam 
ir augščiausiam pastate, kurį 
Stalinas padovanojo Lenkijai bei 
jos sugriautai sostinei. Filmas 
buvo propagandinis, blogai paga
mintas, salė apytuštė. Publika 
mėgsta užsieninius filmus, ypač 
amerikinius. Į juos bilietai visuo
met būna išparduoti.

(Bus daugiau)
Varšuva. — Lenkijoj lankėsi 

Danijos užsienio reikalų min. Ha- 
ekkerup. Jis tarėsi su vietinės val
džios atstovais ir aplankė kaiku- 
rias vietoves.

datos: spalio 8-10 dienomis To
ronte. z

Penktadienio vakaro, spalio 8 
d., susipažinimo šokiai skiriami 
tik jaunimui. Vyresnio amžiaus 
tautiečiams bilietai į šį vakarą 
bus neparduodami. Beje, šis va
karas neturi leidimo naudoti al
koholinius gėrimus.

šeštadienį, spalio 9 d., kongre
sas ir pasaulio jaunimo liet, me
tai atidaromi 9 vai. ryto Prisikė
limo parapijos salėje, 1021 Col
lege St. Tikimasi, kad dalyvaus 
didokas būrys jaunimo vėliavų. 
Prašome vėliavas atsivežti ne tik 
iš Kanados, bet ir iš JAV, nes 
juk čia bus skelbiami viso pasau
lio lietuvių jaunimo metai. Atida
rymo metu žodį tarti pakviesti: 
Kongresui Rengti Komiteto pirm, 
stud. A. Šileika, Lietuvos gen. 
konsulas Kanadai dr. J. Žmui- 
dzinas, Pasaulio Liet. Bendruo
menės vykdomasis vicepirm. St. 
Barzdukas (pirmininkaą išvykęs į 
Europą), Kanados Liet. Bendr.

lio Liet. Jaunimo Metų Komite
to pirm. stud. Zaparackas ir KLB 
Toronto apyl. pirm. A. Kuolas.

Paskaitą skaitys ir diskusijoms 
vadovaus dr. R. Vaštokas. Pa
skaita bus lietuvybės išlaikymo 
tema ir vadinsis “Kūrybingas kul
tūros keitimas”.
'Jaunimo sceninė programa 

pradedama 3 vai. Toronto jauni
mo dramos grupė rengia naują 
rašytojo Algirdo Landhergio 
vaidinimą “Barzda”. Programoje 
taip pat dalyvaus Hamiltono taut, 
šokių grupė, šokėjai, muzikai 
bei dailiojo žodžio menininkai iš 
daugelio kitų Kanados lietuvių 
kolonijų.

Didysis kongreso balius įvyks 
erdvioje, talpinančioje iki 5.000 
žmonių, Queen Elizabeth salėje 
(parodos aikštėje). Taigi, tokia 
proga įprastos kamšaties nebus. 
Visi galės patogiai praleisti vaka
rą. čia bus gaunami ir “kietieji” 
gėrimai. Veiks bufetas. 

Smagu buvo augštąjį mokslą baigusiųjų išleistuvėse, bet dar sma
giau bus Kanados lietuvių jaunimo kongreso didžiajame baliuje, 
kuris rengiamas Toronto Queen Elizabeth pastate parodos aikštėje 
spalio 9 d., šeštadieni, Padėkos savaitgalyje.

JŪRŲ SKAUTUOS STOVYKLA
Prieš 15 metų Toronte pradėjo 

veikti mišrus jūrų skautų-čių 
vienetas. Tam įvykiui atžymėti 
buvo nutarta suruošti pirmąją 
savarankišką Toronto Jūrų Skau
tuos stovyklą. Stovyklavietės 
klausimas išsisprendė Tėvams 
pranciškonams sutikus leisti pa
sinaudoti jų puikia vasaros sto
vyklaviete. Už tai jiems tenka 
mūsų nuoširdi padėka. Buvo pa
kviesti ir kitų vietovių jūrų skau- 
tai-tės stovyklauti. Prisiminimui 
pirmojo mišraus vieneto nutarta 
organizuoti ir dvi stovyklas, t.y. 
berniukų ir mergaičių.

Pirmąją dieną — rugpjūčio 21 
— stovyklavietę padėjo aptvar
kyti taip pat ir kaikuriūos įrengi
mus pataisė p. Grigas ir p. Ta
mošiūnas.

Aikštelėje buvo padarytas 
“sausumos laivas” su stiebu, kur 
buvo pekeliamos vėliavos. Dar 
tą pačią dieną atvyko svečiai iš 
Čikagos, atsiveždami dvi burines 
valtis — “pingvinus”. Atsivežus 
dvi Neringos tunto burines val
tis, “laivyną” sudarė 4 burinės 
valtys ir vienas prielaivis. Su
tvarkius valtis ir paruošus prie- r. Kuprevičienė, berniuku sto- 
plauką, prasidėjo užsiėmimai vykios viršininkas v. V. Mašalas, 
ant vandens. Plazdėjo burės, bu-j kuris rūpinosi ir ūkio reikalais; 
vo tampomi šotai ir falai, skam-: stovyklos kepelionas Tėvas j. s. 
bėjo komandos. Nevienam teko j. Raibužis. SJ, uosto komendan- 
ir sušlapti, atsidurti vandenyje, tas v.v. J. Butkevičius; vyriausia 
nes nevisada pūsdavo lengvas šeimininkė p. Mašalienė, kuriai 
vėjas. -----

Po savaitės audra sutrukdė už- galiais kitos ponios, kurioms la- 
siėmimus, nes vienai valčiai nu/bai dėkojame. Stovyklavo bebriu- 
laužė stiebą. Su audra atskrido j kai. ūdrytės, jūrų skautės-ai-, hu
musų mieli vadovai iš Čikagos—jdžiai, gintarės. Stovykla baigėsi 
vyr. skautininke j.s. A. Gasnerie-rugsėjo 4 d. Tai buvo pirmas 
nė. lydima j.ps. D. Baltramonai-,bandymas organizuoti atskirą jū- 
tienės, ir vyr. skautininkas j.s. rų skautų stovyklą ir, sakyčiau, 
Vengianskas su vadijos nariu j.s.'pavykęs. B. S.

Medicininis ir pooperacinis gydymas
Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

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

B. Naujalis, PsJ)JLM.NJPL

se Toronto liet, bažnyčiose pa
maldos pasaulio lietuvių jaunimo 
intencija. Centrinės pamaldos — 
Prisikėlimo bažnyčioje, dalyvau
jant jaunimo organizacijų vėlia
voms. Laikantis principo, kad vis
ką atlieka jaunimas, Mišias Pri
sikėlimo bažnyčioje laikys kun. 
Alg. Bortkevičius, neseniai Įšven
tintas Romoje; pamokslą sakys 
Tėv. Augustinas Simanavičius, 
OFM.

3 vai. p.p. vyks Įžymiosios mū
sų jaunosios kartos solistės Lili- 
jos šukytės ir kylančio pianisto 
Tado Gurevičiaus koncertas.

Po to iškilmingas banketas 
Park Plaza viešbutyje. Jo metu 
kalbės lietuviškosios visuomenės 
vadai, dalyvaują kongrese.

Kongreso meno paroda organi
zuojama gana sėkmingai. Jau pa
aiškėjo, kad bus išstatyta kelias
dešimt mūsų jauniausių dailinin
kų, gyvenančių Kanadoje, kūri
nių.

Įvairiose lietuvių kolonijose 
taip pat vyksta ruoša į kongresą. 
Apylinkės, kurios pasižadėjo da
lyvauti sceninėje programoje, 
baigia paruošti programas. Gir
dėti, kad į kongresą rengiasi at
vykti jaunimo ir iš JAV.

Kadangi neįmanoma sutalpin
ti dideli jaunimo skaičių priva
čiuose butuose, tenka visus sve
čius nukreipti nakvoti į viešbutį. 
Nakvynių komisija yra susitarusi 
su vienu didžiausių Toronto vieš
bučių “The Lord Šimcoe Hotel”. 
Kongreso dalyviams kainos yra 
papigintos: 1-am asmeniui kam
barys parai $6, dviem — $9, trim 
— $12 ir keturiem — $15. Pra
šome rezervacijas užsakyti betar
piškai rašant minėtam viešbučiui 
šiuo adresu: University Avenue 
at King St., Toronto 1, Ontario, 
Canada. Užsakant reikia pažymė
ti, kad tai Lithuanian Youth Con
vention ir prašyti ‘student rates’.

Kongreso inf. komisija

L. Knopfmileriu. Ta proga Nerin
gos tunto skautai-ės už skautišką 
pažangumą ir pareigingumą bu
vo apdovanoti US žymeniu: v.v. 
T. Supronaitė, v.v. Monstvilaitė, 
v. A .Grigaitė, v.v. R. Kušnerai- 
tytė, v. L. Teišerskytė, v. V. Kup- 
revičiūtė, v. R. Puniškaitė, v. V. 
Mašalas, v. A. Žymantas, j.sk. A. 
Valadka.

Broliai iš Detroito atplaukė sa
vo valtimi į stovyklą per Hurono 
ežerą gana nepalankiomis sąlygo
mis padarydami 270 mylių. “Ša
rūno” laivo trys jurų skautai — 
v.v. A. šatraitis, v. L. Juška ir v. 
R. šadeika gavo tolimo plaukioji
mo ženklus.

Buvo pakrikštytos dvi burinės 
valtys. Apeigas atliko stovyklos 
kapelionas j.s. J. Raibužis, o 
krikšto tėvai — v.v. I. Ropienė, 
v. N. Liačienė, j.s. E. Vengians- 
kas ir j.s. H. Stepaitis, pakėlė 
vimpilus.

Antrą savaitę oras buvo šaltes
nis, bet stovyklautojai dėlto ne
nusiminė.

Stovyklos vadovybę sudarė: 
mergaičių stovyklos vadovė j.s.

talkino p. Montsvilienė ir savait-
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PAVERGTOJE TEV THE JE
SOVIETINIAI PARTIZANAI 
IR GYVENTOJŲ LIKIMAS
“Tiesos” korespondentas E. Uldu- 

kis savo rašinyje “Pasiaukojimas 
vardan gyvenimo” pasakoja, kaip 
Zarasų rajono Reisteniškių, Kumpuo- 
lių, čižikų ir Baltriškių kaimų gy
ventojai 1944 m. tik per plauką iš
vengė Pirčiupio likimo. Gražutės 
miške veikęs sovietinių partizanų 
“Kęstučio” būrys minuodavo plentą 
ir jo tiltus, nors vokiečių kerštas to
kiu atveju paprastai atsisukdavo 
prieš vietinius gyventojus. Sprogus 
minai po tiltu netoli Pūščios miško, 
minėtųjų kaimų gyventojai buvo su
varyti Į Reisteniškių bažnyčios šven- 
'torių. Vokiečių karininkas pareiškė, 
kad jie visi bus sušaudyti, jeigu ne
išduos tiltą užminavusių asmenų. Ne
laimingųjų tarpe buvo keli sovietų 
karo belaisviai. Gelbėdami niekuo 
nenusikaltusius gyventojus du iš jų 
pasisakė padėję minas po tiltu. “Kęs
tučio” partizanų būriui vadovavęs 
dabartinis Zarasų rajono milicijos 
viršininkas Vasilijus Atajevas aiški
nasi: “Prisiimdami sau kaltę, jie ži
nojo, jog pasmerkia patys save kan
čioms ir mirčiai. O tą tiltą prie Pūš
čios miško užminavo mūsų partiza
nai. Mes ir anksčiau sprogdindavo
me okupantų objektus, minuodavo
me kelius. Žinojom, kad fašistai už 
tokias diversijas naikindavo aplinki
nių kaimų gyventojus, todėl visuo
met saugodavome juos. Bet šį kar
tą negalėjome, nes prie Zarasų artė
jo Tarybinė Armija, vyko smarkūs 
mūšiai, mūsų būrys vykdė svarbią 
kovinę operaciją, susijusią su tary
binės kariuomenės puolimu...” Par
tizanų pažadėtoji apsauga, be abejo
nės, yra tik gražūs pasiteisinimo žo
džiai, nes juk partizanams neįmano
ma apsaugoti ištisus kaimus nuo re
guliarios kariuomenės antpuolių. 
Vasilijus Atajevas būtų pasielgęs 
garbingiau, pasakydamas “Tiesos” 
korespondentui visą teisybę, kad jam 
rūpėjo tik raudonoji armija ir įsa
kymai iš Maskvos, o dėl vietinių gy
ventojų likimo jis niekada nesuko 
savo rusiškos galvos. Neaišku tik, 
kodėl partizanų būrys buvo pavadin
tas lietuvišku “Kęstučio” vardu, jei
gu jam vadovavo Atajevas.

TROLEIBUSAI KAUNE
Kaune baigiama Įrengti pirmoji 

troleibusų linija, kuri jungs Sena
miesti su Panemune ir bus 11 km il
gio. Ties Panemunės tiltu statomas 
garažas troleibusams ir kitos pagal
binės patalpos. Į Kauną jau atga
benti pirmieji Čekoslovakijoje nu
pirkti troleibusai. Sekančiais metais 
planuojama pradėti Įrengimo darbus 
antros troleibusų linijos — tarp Se
namiesčio ir Žaliakalnio. Ateities 
planuose numatytos dar dvi trolei
busų linijos. Viena jų jungs miesto 
centrą su Vilijampole, kita bus pra
vesta iš Žaliakalnio pramoninio ra
jono Į geležinkelio stotį.

PAMINKLAS MIESTO
DĖDĖMS
Varėnos gražiajame pušyne, kuris 

turėtų būti skiriamas gyventojų po
ilsiui, “šluotos” bendradarbis P. Ra
gutis uždainavo:

“Riejas šunes, žolę skina
Keletas ožkų senų...
O pačiam centre pušyno
Stūkso krūsnys akmenų.
— Tai paminklas miesto dėdėms! — 
šaiposi vaikai susėdę...”

DELHI - TILLSONBURG, ONT
PARABIJOS SUSIRINKIMAS ir jos 

komiteto rinkimas įvyks pasibaigus 
didiesiems tabako derliaus nuėmimo 
darbams. š.m. lapkričio mėn. sueina 
6 m. kaip įsteigta Šv. Kazimiero para
pija. Tiek yra išbuvęs ir dabartinis 
parapijos komitetas. Jis daug prisidė
jo prie įvairių parapijos darbų ruo
šiant kasmetinius parapijos parengi
mus, remontuojant bažnyčią, salę ir 
kleboniją, lankant parapiją. Dabartinį 
parapijos komitetą sudaro: P. Augai- 
tis, A. Augustinavičius, J. Dambraus
kas, Br. Dirsė, M. Grincevičius, J. Ja
nušauskas, J. Onaitis, P. Ožolas, A. 
Mažeika, M. Norkus, G. Rugienis, J. 
Strodomskis, V. Treigys, V. Veiveris, 
VI. Vindašius ir P. Žilvitis. Visiems 
jiems priklauso didelė padėka už nuo
širdų darbą parapijos labui. Reikia ti
kėtis, kad jie sutiks būti renkamais ir 
į naująjį parapijos komitetą.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJAI DEL
HI REIKIA VARGONININKO, galin
čio pamokyti chorą giedoti giesmes, 
jam vadovauti pamaldose. Parapija pa
rūpintų tokiam asmeniui gerą darbą, 
o už vadovavimą chorui duotų sutar
tą atlyginimą. Kreiptis į parapijos 
kleboną kun. J. Gutauską.

SIŪLO DARBŲ vyrams ir moterims 
be jokio laukimo maisto perdirbimo 
ir gaminimo įmonė Canadian Canners 
Plant, Robinson St, Simcoe, Ont Die
nos ir vakaro pamainos, geras atlygi
nimas. Kreiptis ten pat į įmonės raš
tinę. Telef. 426-3640. Galima gauti 
dart>ą ir per Simcoe National Employ
ment Service.

ŠEŠTADIENINE MOKYKLA pradės 
darbą, kai baigsis didieji tabako dar
bai. Praeitais mokslo metais šeštad. 
mokykloje dirbo 4 mokytojai ir vietos
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jusius, duobėtos miesto gatvės. Kai- 
kurie grioviai viduryje gatvių jau 
yra beveik metų senumo, ir miesto 
vadovai, šokinėdami per juos, jų 
vis dar nemato...

KULTŪRA IR DEGTINĖ
Bagaslaviškio gyventoja L. Alek

nienė ‘Liter, ir Meno” puslapiuose 
paskelbė rašinį “Svetainės neišspręs 
problemos”, kuriame daug vietos 
skiriama kaimo kultūros reikalams 
ir nusiskundžiama didžiausiu kultū
ros priešu — degtine: “... Ūkių va
dovams kovai su girtuokliavimu la
bai trukdo prekybininkai. Yra juk 
įstatymas, kad svaigalų negalima 
pardavinėti darbovietėse. Įmonėse to 
ir laikomasi. O kolūkis bei tarybi
nis ūkis ar ne įmonė? Vis dėlto dau
gelyje parduotuvių, esančių kolūkių 
bei tarybinių ūkių centruose, svaiga
lais prekiaujama nuo ryto iki vaka
ro, net ir po parduotuvėje nustaty
tų darbo valandų. Kolūkiečiai čia 
pat prie prekystalio tuština butelius, 
nors tai irgi draudžiama. Kur nėra 
krautuvių, ten į brigadas važiuoja 
autoparduotuvės. Ko nuveš, ko ne, 
o svaigalų visuomet ligi soties. Vyks
ta kolūkiečių šventės, saviveiklos pa
sirodymai, rinkimai — prekybininkų 
bufetas pilnas svaigalų. Ar ne ge
riau būtų, jei prekybininkai ne deg- 

- tinės sąskaita vykdytų pardavimo 
planus? Būtų visai teisinga, kad 
svaiginamuosius gėralus pardavinėtų 
tik specialiose parduotuvėse, esan
čiose didesniuose centruose, ir par
davimo laikas — po darbo valandų. 
Į kokias nors šventes vykstą bufe
tai neturėtų vežtis svaigalų. Tada 
mažiau būtų girtuokliavimo darbe, 
mažiau chuliganizmo ir autoavari
jų ...” L. Aleknienė norėtų, kad kai
mo žmones dažniau aplankytų dra
mos ir dainos kolektyvai. Gražių na
mų kolchozų gyvenvietėse nepakan
ka: “... Tačiau kartais ir namas gra
žus, ir kambaryje naujoviški baldai, 
televizorius, o staiga imi ir susiduri 
su Žemaitės išjuoktais vingiais...”

rajone
Įmonė, 
visoje

ŽUVIES PERDIRBIMO 
ĮMONĖ KAUNE
Žaliakalnio pramoniniame 

statoma žuvies perdirbimo 
kori būsianti stambiausia
Lietuvoje. Per parą bus paruošiama 
15 tonų keptūs, rūkytos ir konser
vuotos žuvies. Projektą paruošė pra
moninės statybos instituto specialis
tai. Įmonėje daugiausia bus perdir
bamos vidaus vandenų žuvys ir At
lanto silkės. Sunku suprasti, kodėl 
šiai stambiausiai žuvies perdirbimo 
įmonei buvo pasirinktas Kaunas, o 
ne Klaipėda, kur sutelktas visas žve
jybos laivynas.

VAGIAMI PROTĖVIŲ
IŠRADIMAI
“Tiesa” negali atsigėrėti Anykš

čių rajono “Auksinės varpos” kol
chozų vadovų išradingumu — jie, 
mat, sugalvojo į bidonus supiltą pie
ną laikyti šaltame upelio vandeny
je. Tam tikslui netgi buvo pastaty
tas specialus namukas upelio pa- 
pakraštyje. Pieno laikymui upelyje 
nukaltas skambus gamtinių šaldytu
vų terminas. “Auksinės varpos” iš
minčius pasekė ir “Vyturio” kol
chozo vadovai. Juoktis dėl šio “išra
dimo“ verčia faktas, jog jau mūsų 
protėviai ji žinojo.

klebonas. Dėstė šie mokytojai: B. Vy- 
tienė, A Ratavičienė, K. Lukošius ir 
Br. Dirsė. Reikia tikėtis, kad ir šiems 
mokslo metams susiras ir mokinių, ir 
jiems pamokyti mokytojų, šioje apy
linkėje vaikus suvežti tenka iš toli, 
nes lietuvių šeimos gyvena išsisklai
džiusios dideliame plote. Mokyklai pa
talpos gaunamos labai palankiomis 
sąlygomis, atlyginant tik mokyklos 
sargui už valymą. Mokykloje yra 4 
didžiulės, šviesios klasės.

ANTANAS JANCIS mirė Londono, 
Ont. ligoninėje. Jis dirbo tabako ūky
je pas J. Jurėną. Važiuodamas į dar
bą iškrito iš kito asmens vairuojamo 
sunkvežimio ir stipriai susitrenkė. 
Mirė ligoninėje neatgavęs sąmonės. 
Paliko žmoną Margaretą ir 9 m. sū
nų. Velionis buvo gimęs 1900 m. Alo- 
tų k., Šimonių apyl.

TINKAMA VIETA GYVENTI yra 
Delhi, Simcoe, Tillsonburgo apylin
kės. Jos sausos, smėlėtos, gražiais pu
šynėliais papuoštos. Čia koks šimtas 
lietuvių turi tabako ūkius. Jie čia tu
ri savo parapiją, bažnyčią, salę. Ge
rai apmokamų darbų yra ir be taba
ko ūkių. Tillsonburgo Livingstono 
įmonė plečiama, priimami nauji dar
bininkai. Labai gerai moka darbinin
kams American Can Co Simcoe mies
te. Yra daug darbų tabako ūkiuose, 
soduose. Kelios lietuvių šeimos ver
čiasi prekyba, turi krautuves, kiti lai
ko viešbučius. Namai, ypač senesni, 
čia pigūs. Nebrangūs ir nauji. Nėra 
šioj apylinkėj nei didmiesčių triukš
mo, nei dūmais pamėlynavusio oro. 
Patartina . čia apsigyventi pensinin
kams, nes butai nebrangūs, oras ir 
gamta sveikatai labai geri. Kor.

Lietuvių Šv. Antano gimnazijos Kennebunkporte mokiniai ir mokytojai pradeda naujus mokslo me
Nuotr. B. Kerbelienės

Rugsėjo 7 d. Kennebunkporte 
lietuvių Tėvų pranciškonų veda
moje šv. Antano gimnazijoje pra
sidėjo nauji mokslo metai. Suva
žiavusių mokinių skaičius — 90— 
yra pats didžiausias Šv. Antano 
mokyklos istorijoje (praėjusiais 
metais buvo 52 mokiniai). Iš Ka
nados atvyko 18 berniukų. Atsi
žvelgiant į didesni mokinių skai
čių, buvo padidintos kai kurios 
klasės ir bendrabučio patalpos. 
Nupirkta naujos lovos, suolai, kė
dės ir kt.

HAMILTON
MOKSLO METAI Vysk. Valan

čiaus šeštad. pradžios mokykloje, 
Hamiltone, pradedami rugsėjo 25 d., 
9.30 v. ryto šv. Gertrūdos mokyklos 
patalpose, Smith ir Cannon E. (ten 
pat, kur ir praeitais metais). Visi 
pradedantieji vaikai į mokyklą pri
imami, kuriems šiais metais pilnai 
sueina 6 m. amžiaus. Pertraukę mo
kyklos lankymą ar naujai atvykę bus 
priimami į atitinkamus skyrius pa
gal jų išsilavinimą. Mokykloje veikia 
10 skyrių. Mokinių tėvai maloniai 
prašomi visus mokyklinio amžiaus 
vaikus nuo pat pirmos dienos atsiųs
ti į mokyklą, kad pavėlavimu nebūtų 
trukdomas pradėtas darbas. Registra
cija vyks ten pat mokykloje.

Mokyklos vedėjas

“ŠIRVINTOS” IR “NEMUNO” 
TUNTŲ pirmoji 1965/66 m. sueiga 
įvyks rugsėjo 26 d. 3 vaL p.p. para
pijos salėje. Po oficialios dalies seks 
laužas, pradedamas trumpa rimtąja 
dalimi — Tautos šventės minėjimu. 
Antroje laužo dalyje — atsiminimai

stovyklų. Malonūs prisiminimai da-iš

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

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

EDMONTON, Alta.
“Tž” 36 NR. BUVO APRAŠYTA, 

kaip lietuvių grupė, vadovaujama Al
gio Dudaravičiaus, buvo priimta Ed- 
montone besilankančio Kanados opo
zicijos vado J. Diefenbakerio. Pasi
kalbėjimo metu jam buvo įteiktas me
dinis lietuviškas kryželis-koplytėlė, 
kaip ženklas tikėjimo, drąsos, pasiry
žimo ir vilties kovoje už Lietuvos 
laisvę. J. Diefenbakeris rugpjūčio 30 
d. parašė padėkos laišką: 
“Dear Mr. Dudaravicius,

The presentation that you made to 
my wife and me of the wood carving 
of a roadside shrine, on behalf of the 
Lithuanian Community is deeply ap
preciated by us both. We have placed 
it in conspicuous place in our home 
and it will be a constant reminder of 
the many kindnesses shown to us by

Dvejų metų žirgas, laimėjęs lenktynes. Fort Erie, Ont., ir rekor- the Canadians of Lithuanian descent 
dinę sumą pinigų — $11.925; vieną ir aštuntadalį mylios nubėgo and of their devotion to freedom, 
per 1.53. Nuotr. Telegram (Nukelta į 9 psi.)

; VISUOTINIS BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS šaukiamas rugsėjo 
26 d., sekmadienį, 12.30 v. p.p., Holy 
Ghost Hall, Golden Bld., Wellande. 
Kadangi tai svarbus susirinkimas, vi
si Wellando lietuviai kviečiami da
lyvauti. Nuo jo priklausys, ar mūsų 
Bendruomenės apylinkė toliau gy
vuos. Jau buvo šaukti du susirinki
mai— birželio ir rugpjūčio mėn., bet 
jie nebuvo sėkmingi. Dabartinė val
dyba yra atsistatydinusi, ir šį susi
rinkimą šaukia paskutiniojo susirin
kimo prezidiumas. Savo rašte jis sa
ko: “Dabar, kai visame pasaulyje 
vyksta tautų apsisprendimo procesas, 
kai kalba ginklai ir liejasi kraujas, 
mes negalime leisti, kad mūsų apy
linkė išnyktų. Visi esame mūsų bran
gios tėvynės vaikai ir mūsų pareigos 
Lietuvai yra visiems vienodos. Su
prantama, kad tremtis, įsikūrimas 
naujame krašte ir eilė metų pareika

Nauji mokslo metai prasidėjo 
vienuolyno koplyčioje, kur Mišias 
atlaikė ir pritaikintą pamokslą 
pasakė gimnazijos rektorius T. 
Leonardas Andriekus,. O.F.M. Po 
Mišių erdvioje mokyklos salėje 
Įvyko oficialus mokslo metų ati
darymas. Prezidiume matėsi ir 
svečias Tėvas S. Kulbis, S.J., ir 
mokinių tėvų atstovas Z. Gavelis, 
kurio vienas sūnus prieš porą me
tų baigė šią mokyklą, o antrasis 
pradėjo šiais metais. T. pranciš
konų provincijolas ir ginmazijos 
rektorius T. Leonardas savo kal
boje pabrėžė, kad šv. Antano gim-

lyvavusiems stovyklose ir įdomu ne- 
buvusiems. Kviečiami tėvai ir sve
čiai atsilankyti. Tėvai, norintieji vai
kus įregistruoti į skautų organizaci
ją, prašomi atvesti į sueigą arba 
skambinti mergaičių registracijos rei
kalu D. Gutauskienei JA 9-6982, o 
berniukų — vilkiukų draugininkui 
A. Tumaičiui 627-3308.

Tuntininkai

HAMILTONO MOKSLEIVIAI AT
EITININKAI paminėjo Tautos šven- 
tę. Šventė prasidėjo pamaldomis 10 
v. ryto, kuriose ateitiniškasis jauni
mas dalyvavo organizuotai su vėliavo
mis. Sv. Mišias atnašavo mons. dr. J. 
Tadarauskas ir pasakė šventei pritai
kytą gražų pajuoksią. Šv. Mišios buvo 
pačių moksleivių užprašytos už Lie
tuvos jaunimą, kad jis išliktų ištiki
mas Kristui ir ta pačia proga visi pri
ėmė Komuniją.

Po pamaldų jaunimas, sendraugiai 
ir tėveliai rinkosi į Jaunimo Centro 
salę, kur prie gražiai papuoštų sta
lų pasistiprino. KLB Hamiltono apyl. 
pirm. K. Mikšys savo gražiame žody-

nazija buvo pastatyta tik lietuvių 
aukomis, todėl bus dedamos visos 
pastangos šią mokyklą išlaikyti ■ 
lietuvišką (nors dėstomoji kalba 
pagal valdžios potvarkius yra ang
lų k.) Mokytojai ir mokiniai buvo 
ne tik paprašyti, bet ir Įpareigoti 
visur naudoti lietuvių kalbą. Bai
gęs savo žodį, rektorius pristatė 
mokiniams jų mokytojus. Gimna
zijos vedėjas T. Gabrielis Baltru
šaitis, O.F.M. pasveikino suvažia
vusius mokinius ir trumpai supa
žindino juos su gimnazijos ir ben
drabučio tvarka bei taisyklėmis.

Dalyvavęs

je apibūdino Tautos ir Marijos šven
tės reikšmę ir kvietė jaunimą nepa
miršti tėvų gimtosios žemės. Meni
nėje dalyje dalyvavo visi. Buvo pa
ruošta dainų, eilėlaščių ir akordeono 
pynė. Šią programą įdomiai pravedė 
sendraugė mokyt. L. Verbickaitė. Ei
lėraščius deklamavo: V. Kažemėkas 
“Yra šalis”, D. Juozapavičiūtė “Lie
tuva mano šiaurės pašvaistė”, D. 
Deksnytė “Gimtosios žemės ilgesys”, 
R. Bikinaitė “Sapnas”, O. Erštikaity- 
tė “Be motinos tėvynės” ir D. Pa- 
jerskytė “Tau brangi tėvynė”. Akor
deonu pagrojo: R. Borusaitė “Kepu
rinė“, V. Urbonavičiūtė “Sesutės pol
ka” ir K. Deksnys “Lietuviškas popu
ri”. Minėjimas užbaigtas ateitininkų 
himnu. Šiam. minėjimui vadovavo 
jaunesniųjų globėja E. Gudinskienė. 
Visi, tiek senimas, tiek jaunimas, 
skirstėsi patenkinti namo, pageidau
dami dažniau tokio pobūdžio švenčių.

Globėjai nuoširdžiai dėkoja gar
biam prelatui už salę, už suteiktą 
moralinę pagalbą ruošiant šią šven
tę. Esame dėkingi ateitiniškojo jau
nimo tėveliams už paruoštus užkan
džius ir talką salėje.

APIE 30 “ŠIRVINTOS” TUNTO 
SKAUČIŲ IR PAUKŠTYČIŲ dalyva
vo “Romuvos” stovykloje ir apie 10 
vėliau įvykusioje vadovų stovykloje. 
Skaučių pastovyklėje visą stovyklavi
mo laiką nuotaika, nežiūrint blogo 
oro, buvo puiki. .Sugyventa tarpusa
vyje tikrai seseriškai, kaip skautėms 
pridera, nežiūrint iš kur atvykusios.

Malonu buvo matyti stovykloje tal
kinant ps. A. Vilimienę, v. sk. G. 
Breichmanienę, p. E. Kudabienę ir 
vadovių stovykloje ps. R. Bagdonie
nę, neskaitant tunte dirbančių. Šir- 
vintietės dėkoja nepagailėjusioms 
atostogų vadovėms. Skautiškas ačiū 
priklauso hamiltoniškiam virtuvės 
personalui: p. Antanaitienei, P. Ur
bonavičienei, p. Trumpickienei su 
ūkio vedėju p. Paukščiu ir padėjėju 
p. Stuku priešakyje, kuris mus taip 
skaniai maitino. Tikime^ kitais me
tais su visais stovykloje vėl pasima
tyti širvintietė

K. SIMAITIS, parapijos komiteto 
narys, gydosi po sunkios operacijos 
Šv. Juozapo ligoninėje. Linkime 
greit pasveikti. J.P.

RAMOVĖNAI ruošia išvyką į karių 
stovyklą Camp Borden pirmadienį, 
rugsėjo 27 d. Poligono vadovybė suda
rys progą susipažinti su karių gyveni
mu ir darbo sąlygomis vasaros stovyk
loje. Dėl dalyvavimo išvykoje dar ga
lima užsiregistruoti ir smulkesnių in
formacijų teirautis pas skyriaus sek
retorių tel. JA 7-8257. Tikimės gero 
oro ir įdomių įspūdžių. Valdyba

J. A. Valstybės
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIA 

JAV šventovėje Vašingtone bus 
šventinama 1966 m. rugsėjo 4 <L 
Ta proga Kunigų Vienybe nutarė 
surengti pasaulio lietuvių religinį 
kongresą ir paskyrė komisiją, kuri 
sudarytų su pasauliečiais kongresui 
rengti komitetą. Komitetan yra pa
kviesti organizacijų atstovai Kunigų 
Vienybės komisija kviečia organiza
cijų atstovus susirinkti į pirmąjį po
sėdį nigs. 29 d., 7.30 v.v., Maspetho 
parapijos salėje. Bus renkama komi
teto vadovybė ir nustatyta kongreso 
programa. Pasaulio lietuvių religi
nis kongresas rengiamas 1966 m. 
rugsėjo 3-5 d. Statler Hilton viešbu
tyje, Vašingtone, D.C.

Komisijos vardu
PREL. JONAS BALKONAS

ONA PRUNSKIENĖ, buvusi Sibi
ro kankinė, su dukterimi Anele ir 
sūnumi kun. Juozu išvyko atostogų 
į šiaurinę Floridą.

KASTYTIS ILGINIS, 23 m. am
žiaus, ketvertą mėnesių išbuvęs 
Vietname, grįžo paviešėti pas savo 
tėvus V. ir S. Ilginius Čikagon. Kas
tyčio specialybė — mechanikas ge
neratorių, kurie varo radaro ir ki
tus elektroninius įtaisus. Vietname 
jis buvo Da Nang bazėje, į šiaurę 
nuo Saigono. Ta bazė nebuvo labai 
izoliuota nuo vietinių gyventojų, tai 
lengva buvo ir Vietnamo raūdonų- 
jų partizanams prieiti. Jie, vienu 
metu nakčia prisėlinę, dinamitu ir 
kt. sprogmenimis sunaikino penketą 
lėktuvų. Kastytis Ilginis to užpuoli
mo metu miegojo palapinėj už ko
kių 580 jardų nuo lėktuvų.

NELAIMĖ IŠTIKO SIURBIŲS, 
Miami, Fla. Dr. J. Siurbis su žmona 
važiavo savo dukters, gyv. Ohio, ap
lankyti. Kelias buvo šlapias, todėl 
vienoje vietoje jo automobilis pasly
do ir atsimušė į geležinę užtvarą. 
Daktaras išlipo nulenkto sparno iš
tiesti, o žmona pasiliko sėdėti vidu
je. Tuo metu važiavo pro šalį sunk
vežimis ir taip pat paslydęs trenkė 
į dr. Siurbio automobilį, užmušė p. 
Siurbienę, o daktarui sulaužė koją 
ir ranką. Abu nuvežti į Mercy ligo
ninę Hamiltone, Ohio.

BIRUTĖ VAIČJURGYTĖ, kalbė
dama jaunimo vardu prie žuvusios 
automobilio nelaimėj Audronės La
pinskaitės kapo, pasakė tokius jaut
rius žodžius: “Tolumoje liko Tavo 
tėvų žemės šnekios upės, ilgesiu 
kvėpuojantieji sodai ir miškai, ku
riuos Tavo tėvai tetroško Tau krai
čiu padovanoti. Deja, mes šiandien 
galim tarti Tau tik paskutinį sudie. 
Sudie nuo mūsų visų jaunų, kaip 
Tu buvai — šokėjų, skautų, artimų 
draugų ir Tave pažinusių! Sudie Tu, 
mūsų visų taip mylėta mėlynoji 
kregžde, svetimam krašte jaunatvės 
sparnus palūžusi!” Studentė A. La
pinskaitė žuvo Ispanijoj, o jos bro
lis, kompoz. D. Lapinskas, ten buvo 
sužeistas. Velionės palaikai pervež
ti Amerikon ir palaidoti Bostone, N. 
Kalvarijos kapinėse.

WINDSOR, Ont.
BENDRUOMENĖS SUSI RINKI

MAS. — Metinis, visuotinis Windso- 
ro apylinkės narių susirinkimas įvy
ko sekmadienį, rugsėjo 12 d., lietu
vių parapijos salėje. Priimta valdy
bos veiklos ir revizijos komisijos pra
nešimai su pasitenkinimu, nes buvo 
dirbta su nuoširdumu. Gana nemalo- 
loniai priimtas pranešimas dėl pra
vestų rinkimų į krašto tarybą panai
kinimo. Atrodo, kad jei ir ateityje 
bus taip sausai žiūrima statuto, tai 
vietoje veiklios apylinkės pasiliks 
tiktai statutas.

Metų laikotarpyje apylinkės valdy
ba suruošė Vasario 16 ir Motinos 
Dienos minėjimus, Kalėdų eglutę, N. 
Metų sutikimą ir apylinkės veiklos 
15-kos metų paminėjimą. Dalyvavo 
tarptautiniuose pasirodymuose, atsto
vavo lietuvių tautinei grupei tauty
bių komisijoje prie miesto savivaldy
bės. Praėjusių metų valdybą suda
rė: pirm. B. Balaišis, vicepirm. kun. 
D. Lengvinas, ižd. V. Tautkevičienė, 
sekr. P. Januška ir narys Alb. Taut- 
kevičius.

Buvo daug sunkumų sudaryti nau
ją valdybą; norėta pereiti į seniūni
ją arba visai panaikinti esamą apy
linkę. Tik po didelių pastangų buvo

WELLAND, Ont.

Britanija
LIETUVIŲ NAMAI LONDONE 

finansiškai remia Lietuvių S-gos 
veiklą. Lietuvių Namų akcininkai at
sisakė nuo dividendų. LN valdybos 
pirm. S. Nenorto pastangų dėka Lie
tuvių Namų b-vė yra atleista nuo 
valstybinių mokesčių ir gali remti 
pačią Lietuvių Sąjungą.

VLADAS STRIMAS buvo išvykęs 
pasisvečiuoti į Kanadą ir JAV. To
ronte jis aplankė savo dukterį, o Či
kagoj — švogerį P. žemaitį, pik. J. 
Tumą ir kitus pažįstamus. Iš Toron
to Anglijon grįžo rugsėjo 6 d. V. 
Strimas yra kilęs iš Šakių. Savano
riu įstojęs į Lietuvos kariuomenę 
1919 m. pasiekė pik. Itn. laipsni. 
Tremtyje buvo Wuerzburgo stovyk
loj. Anglijoj gyvena jau 18 metų ir 
dirba centrinėj siuntinių įstaigoj, 
per kurią daug siuntinių eina į Lie
tuvą.

RAIMUNDAS VALTERIS, prof, 
dr. K. Valterio ir sol. B. Valterienės 
sūnus, Bristolio universitete Londo
ne baigė odontologijos mokslus. Jo 
motina taip pat dantų gydytoja.

LIETUVIŲ BIČIULIS Alfred Bos- 
som mirė Londone rugsėjo 4 d. Jis 
yra įkūręs “Baltic Society” ir jai 
pirmininkavo iki II D. karo, t.y. iki 
jos veiklos sustabdymo. Velionis 
buvo apdovanotas Gedimino ordi
nu; turėjo įsigijęs nemažą lietuvių 
liaudies audinių, rūpintojėlių ir 
pan. dalykų rinkinį.

Vokietija
ELTOS DRAUGIJOS susirinkimas 

įvyko Reutlingene rugpjūčio 21 d. 
Plačiai kalbėta apie ELTOS reika
lus ir išrinkta nauja ELTOS dr-jos 
valdyba: kun. dr. J. Aviža — pirm., 
nariais: dr. A. Gerutis ir “Eltos Inf.” 
red. V. Alseika. Pirmasis naujos 
v-bos uždavinys — perkelti ELTOS 
įstaigą iš Reutlingene į Miuncheną.

VYSK. PR. BRAZYS, MIC, porą 
mėnesių praleidęs JAV, rugpjūčio 
pradžioje grįžo į Europą, kur daly
vavo Europos lietuvių studijų die
nose Huettenfelde, Vasario 16 gim
nazijos patalpose ir po to pradėjo 
lankyti lietuvių kolonijas. Aplankęs 
lietuvius Hamburge, Vechtoje, Le- 
benstedte, Luebecke, Memmingene, 
Miunchene rugsėjo pradžioj išvyko į 
Romą, kur dalyvaus visuotinio Baž
nyčios susirinkimo ketvirtoje sesi
joje.

Australija
MOKYTOJAS MINDAUGAS MAU- 

RAGIS, kuris nuo šių metų pra
džios darbuojasi istoriškai garsioje 
Norfolk saloje, ten išmokęs naujo 
sporto — jodinėti. Mat, ten arklių 
netrūksta ir net mokiniai į mokyklą 
atvyksta raitu

TERESĖ IR ALFONSAS BIKUL- 
ČIAI, melbourniškiai, nesant Austra
lijoj Lietuvių Fondo, pasiuntė $100 
Tautos Fondo vadovybei Čikagoje 
— įstodami Fondo nariais.

Paruošė Pr. AL

išrinkta nauja apylinkės valdyba iš 
šių asmenų: Romas Dumčius, Petras 
Januška ir Danutė Kraniauskienė; 
revizijos komisija: A. Cerškienė, E. 
Zatorskis ir V. Tautkevičienė. Su
sirinkimas nebuvo gausus, bet pra
ėjo labai sklandžiai.

SISITUOKĖ. —Rugsėjo 8 d. Wind
sor© lietuvių Sv. Kazimiero bažnyčio
je kun. D. Lengvinas palaimino san
tuoką Bronės Badikonytės su Rober
tu Pinto. B. Badikonytė į Kanadą iš 
Lietuvos persikėlė prieš 8 metus, 
sėkmingai baigė Windsor© universi
tetą BA laipsniu, vėliau dar studija
vo Toronto universitete, gyvai reiš
kėsi lietuvių studentų organizacijoje. 
Dabartiniu metu dirba Windsoro uni
versitete. Robertas Pinto profesoriau
ja Windsoro universitete.

MIRĖ. — Rugsėjo 8 d. širdies li
ga staigiai mirė Leonardas Činkevi- 
čius - Sinko, sulaukęs 65 m. amžiaus. 
Palaidotas rugsėjo 11 d. Sv. Alfonso 
katalikų kapinėse, dalyvaujant Wind
soro lietuvių parapijos klebonui kun.. 
D. Lengvinui, seseriai Uršulei Ludke- 
vičienei, kitiems artimiesiems ir pa
žįstamiems. Velionis buvo kilęs iš 
Vilniaus krašto, gyveno vienas, buvo 
nevedęs. Kor.

lavo iš mūsų daug jėgų, bet vistiek, 
kurie dar esame gyvi, savo fizines ir 
dvasines jėgas turime panaudoti mū
sų tėvynės laisvės atstatymui

Dabar Lietuvoje vyksta įvairūs 
minėjimai ir ‘padėkos’ dienos už ‘iš
laisvinimą’; ten mūsų broliai ir sese
rys prievartaujami ir varomi į įvai
rius mitingus. Mums, gyvenantiems 
Kanadoje, niekas, jokios prievartos 
nenaudoja, mes galime laisvai veik
ti, o veikti galima, tik jeigu būsime 
organizuoti ir nepakrikę. Dabar kaip 
tik laikas veikti bendromis jėgomis 
ir kelti Lietuvos bylą Jungtinėse 
Tautose. Visi žinome, kad tam reika
lui yra sudarytas komitetas drauge 
su kitomis Pabaltijo valstybėmis, ku
ris rengia didįjį žygį - demonstraci
jas š.m. lapkričio 13 d. į Jungtines 
Tautas. Sį darbą mes turime remti 
visomis išgalėmis, o remti galime 
tiktai tada, jeigu būsime organizuo
ti”.
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Kanadoje gimusių lietuvių akademikų — Jono Cirūno ir Irenoę 
Kuniutytės vestuvinės iškilmės. Jaunavedžiai (viduryej) su palyda 
priima iškilmių dalyvius.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

LH'UANICOS FUTBOLININKAI, 
sugrįžę iš išvykos Kanadon, kur jie 
Kanados Lietuvių Dienos sportinėje 
programoje sumušė vyrus iš Niujor
ko net 4:1, sekantį sekmadienį pra
dėjo rudens sezono pirmenybių susi
tikimus vietinėje amerikiečių lygoje. 
Rugsėjo 12 jLJ)ougIas parko aikštė
je įvykusiame susitikime čikagiečiai 
lietuviai futbolininkai įveikė meksi
kiečių Atlas vienuolikę 2:1. Šį kar
tą Lituanicai ėjosi sunkokai ir tik 
paskutinėse minutėse buvo pelnytas 
pergalę atnešęs įvartis. Pirmieji 
varžovų vartus rado lietuviai, kurie 
K. Pudymaičio tolimu šūviu iš kraš
to vedė 1.0, tačiau antrame kėlinyje 
meksikiečiai laimėjo lengvai peista 
įvartį ir išlygino. Dabar Lituanica ir 
toliau dalinasi I-II vietas su lenkų 
Eagles vienuolike, toli atsiplėšusi nuo 
likiusių šešių komandų. Tačiau dar 
visas sezonas yra prieš akis ir būsimos 
6 rungtynės žada daug netikėtumų.

Lietuviai futbolininkai spėjo įsigy
ti nemaža gerbėjų, kurie juos lydi, 
nežiūrint kokiose aikštėse bežaistų. 
O kai rungtynės vyksta “namuose” 
Marquette parke, tai jų priguža iki 
400 - 500. Tai jau gražus skaičius, 
žinant netaip jau entuziastingą mū
sų tautiečių nusiteikimą sportiniams, 
o dažnai ir kitiems parengimams. 
• • •

KUN. J. BOREVIČIUS, SJ, gerai 
pažįstamas ir Kanados lietuviams, 
rugsėjo mėnesio pradžioje grįžo iš 
ilgos kelionės po Australiją ir Toli
muosius Rytus. Šis veiklus visuome
nininkas ir geras kalbėtojas dabar 
vėl gyvens Čikagoje ir ves lietuvių 
religinę valandėlę per Barkaus šei
mos radijo programą. Rugsėjo mėn. 
13 d. vakare čikagiečiai, po ilgesnės 
pertraukos, turėjo progą išgirsti kun. 
J. Borevičiaus balsą minėtoje radijo 
programoje. Būdamas Australijoje, 
kun. Borevičius vedė misijas ten gy
venantiems lietuviams.

Iš Australijos į Čikagą laikinai 
yra atvykęs ir čia vieši Australijos 
lietuvių veikėjas kun. Petras Butkus. 
Jis yra apsistojęs Cicero lietuvių ko
lonijoje ir iš čia lanko kitas vieto
ves. Svečio viešnagė Čikagoje jau 
artėja prie galo ir jis į namus žada 
pajudėti rugsėjo mėn. pabaigoje ar 
spalio mėn. pradžioje. Ano šeštadie
nio popietę teko atvykėlį svečią su-' 
sitikti pas muziką ir mokytoją Juo
zą Kreivėną, kuris jam aprodė savo 
muzikinį archyvą; ne tik aprodė tu
rimus gausius kūrinius, bet ir svečią 
apdovanojo. Kun. P. Butkus džiau
gėsi, jog Australijon galėsiąs parsi
vežti lietuviškų gaidų, kurių ten re
tai kur galima užtikti. Su kun. But
kumi viešą susitikimą ir svečiui pa
gerbimą buvo suruošę iš Australijos 
atvykusių ir dabar Čikagoje gyvenan. 
čių lietuvių grupė. Rugpjūčio 21 d. 
į Don Varno posto salę buvo atsi
lankę apie 80 buvusių australiečių 
ir šiaip tautiečių, kurie pabendravo 
su svečiu- iš tolimojo kontinento. Či

Sumokėjo solidarumo įnašą
Nuo praeitos KLB krašto tary

bos sesijos ligi šiol į krašto val
dybos iždą apylinkės Įmokėjo so
lidarumo Įnašų:

Toronto*_________ $400.00
Montreal __ ,______  68.00
Vancouver__________50.00
Delhi  ___ ___ :...... 50.00
Sudbury__ __ _______49.60
Edmonton „________40.00
Sault Ste. Marie___ 36.80
Winnipeg __________  34.40
Calgary____________ 25.00
Welland __________  24.80
Fort William______23.20
Windsor___________ 22.40
Oakville ___________  17.60
Rodney__ 1__ ______ 10.00
Lethbridge__________ 5.60

Viso $857.40
Sąmatoje buvo numatyta gau

ti $1.600, iš kurių $400 už 1964 
m. ir $1.200 už 1965 m. Žymi da
lis apylinkių solidarumo Įnašus 
yra atsiuntušios tik už 1964 me
tus. Solidarumo Įnašų visai nėra 
atsiuntusios Hamiltono, Londono, 
St. Catharines, Otavos ir Pem
broke apylinkės. Būtų labai geis
tina, kad visos apylinkės iš soli
darumo Įnašų atsiskaitytų iki se
kančios krašto tarybos sesijos

kagoje veikia net buvusių australie
čių draugija, kurios pirmininku yra 
J. Ilčiukas. 
• • •

NEDAUG LIETUVIŲ PARODŲ 
susilaukė tokio didelio garso lietu
vių bei amerikiečių spaudoje, kaip 
Mikalojaus Ivanausko, kuri ir lanky
tojų skaičiumi buvo viena pirmųjų^ 
Per neilgą lankymo laiką — 4 die
nas — ją aplankė arti 1,000 žmonių. 
Dar kita tiek prisidėjo, kai ją dvi 
dienas specialiai lankė trijų Cicero 
pradžios mokyklų mokiniai su mo
kytojais. Mokiniai ir mokytojai labai 
domėjosi naujos technikos — “lieps
nos tapybos” darbais, kurių iki šiol 
dar niekur nebuvo matę. Parodos 
metu daugelis amerikiečių lankytojų 
parodos autorių klausinėjo paaiški
nimų — kaip galima sukurti tokius 
paveikslus, naudojant liepsną ar įkai
tintus virbalus.

Teko girdėti, jog inž. Ivanauskas 
dabar žada rašyti vadovėlį ir smul- 
kiai išdėstyti ‘liepsnos tapybos” 
techniką ir smulkiau supažindinti su 
reikalingų įrankių naudojimu.

M. Ivanauskas gavo gražių pasvei
kinimų iš žymiųjų amerikiečių, ku
riems buvo nusiuntęs parodos kata
logus su kvietimais į ją atsilankyti. 
Pasveikinimą gavo ir iš buv. JAV 
viceprezidento Ričardo Niksono sek
retorės (jo portretas buvo išstatytas 
parodoje), kuri apgailestavo, jog tuo 
laiku R. Niksonas buvo išvykęs į 
Tolimuosius Rytus ir negalėjo paro
doje dalyauti. 
• • o

IŠĖJO “TECHNIKOS ŽODŽIO” 
ŽURNALO NAUJAS NUMERIS. Ge
gužės-birželio mėnesio numeris turi 
vertingą dr. Arvydo Kliorės straips
nį “Mariner IV — Marso tyrinėto
jas”. Dr. Arvydas Kliorė, kuris dirba 
Kalifornijos Technologijos Instituto 
“Jet Propulsion” laboratorijoje, bu
vo vienas tų, kuris aiškino iš erd
vės perduodamus paveikslus. Jis, 
kaip rašo amerikiečių spauda, yra 
vienas pirmaujančių šios šakos spe
cialistų pasaulyje. Apie jį pirmame 
puslapyje platų straipsnį paskelbė 
“Cicero Life” laikraštis (Cicero 
mieste gyvena šio 30 metų amžiaus 
mokslininko tėvai — Bronius ir An
tonija Kliorės).

“Technikos Žodyje” tilpusi straip
snį dr. Kliorė baigia tokiomis min
timis: “Nesvarbu, kaip baigsis šio ty
rinėtojo — Mariner IV kelionė, ta
čiau vien ligi šiol pasiekti rezulta
tai liudija, kad Mariner IV reiškia 
didžiausią žmogaus laimėjimą erd
vės tyrinėjimo srityje ir tuo pačiu 
sudaro tvirtą technologinį pagrindą 
tolimesniems tyrinėjimo darbams 
(straipsnis buvo rašytas dar prieš 
Mariner IV iššovimą į erdves).

Be dr. Kliorės, naujame “Techni
kos žodžio” numeryje dar rašo: prof, 
inž. Jonas Rūgis, dr. inž. Jurgis Gim
butas ir kiti. Taip pat yra nemaža 
smulkaus pobūdžio žinių.

spalio 9 d., kadangi sąmata suda
rinėjama nuo sesijos iki sesijos.

Lietuvių Dienas ruošiančių 
apylinkių atsiskaitymas iš gauto 
pelno vienokiu ar kitokiu būdu 
padaromas fiktyviu ir visai ne
atitinka krašto valdybos nustaty
to 50% ir 50% santykio. Reikė
tų arba pakeisti tą pelno paskirs
tymo santyki, arba laikytis kraš
to tarybos nutarimų.

P. Rudinskas, 
krašto valdybos iždininkas

• švedų princesė Kristina, 21 
m. amž.* išbuvusi JAV vieną sa
vaitę, nusiskundė, kad nevisko 
randanti krautuvėse, ko norėtų 
pirkti. “Jūs, amerikiečiai, atrodo, 
viską eksportuojate!”
• Rytinės Vokietijos poetas, para
šęs ši eilėrašti, nuteistas 6 mėn. 
kalėjimo:

Gerasis Dieve, apakink mane, 
Kad neberamiau Berlyno sienos. 
Gerasis Dieve, apkurtinki mane, 
Kad negirdėiiau RIAS radijo.

Gerasis Dieve, padaryk mane nebyliu, 
Kad nenutūpčiau kalėjiman.
Tik būdamas kurčias, nebylys ir aklas, 
Esu mieliausias Ulbrichto vaikas.

Rinkiminis vajus Kanadoje
Politinės Kanados partijos 

įtemptai rengiasi lapkričio 8 d. 
rinkimams. Liberalų partija ma
no radusi palankų metą rinki
mams, nes konservatorių parti
jos vadas J. Diefenbakeris yra 
praradęs žymios savo partijos 
dalies pasitikėjimą. Be to, libe
ralai jaučia, kad Kvebeko pro
vincija šį kartą balsuos už libe
ralus, kurie jai parodė daug 
lankstumo. Žymūs kvebekiečių 
vadai įsijungė į liberalų eiles, 
o buvęs Kvebeko konservatorių 
vadas Baker išstojo iš konser
vatorių partijos ir pareiškė, kad 
joje kvebekiečiams nėra vietos. 
Konservatorių partijos vadas J. 
Diefenbakeris paskubomis mo
bilizuoja atstumtus savo bendra
darbius ir buvusius ministerius 
ir bando atstatyti partijos vieny
bę. Konservatorių keli šulai — 
Hees, Hogan, Roblin, Fulton — 
pareiškė dalyvausią rinkimuose. 
Jie, matyt, mano, kad artėja lai
kas rinkti naują partijos vadą, 
ir tam atvejui ruošiasi iš .anks
to. Kitos partijos didesnių staig
menų neparodė, išskyrus Kve
beko kreditistus, buvusius parla
mento narius, kurie vienas po 
kito išėjo iš partijos ir nori 
veikti nepriklausomai.

Liberalų partija džiaugiasi 
naujais šulais Kvebeko provin
cijoje. Paskutiniu laiku liberalų 
partijon įsijungė 3 dideli šulai: 
unijų vadas Jean Marchand, bu
vęs redaktorius Gerard Pelle
tier ir universiteto profesorius 
Pierre-Elliott Trudeau. Visi 
trys atstovai yra žinomi Kvebe
ke ir visoje Kanadoje.

Tikėjimo laisvė yra labiausiai 
vertinama Kanadoje. Viešosios 
nuomonės tyrimo institutas pa
skelbė, kad 35% gyventojų pir
moje vietoje stato religijos* lais
vę, 29% — spaudos laisvę. Ki
tuose kraštuose, kaip Vokietijoj, 
kur spauda eilę metų nebuvo 
laisva, net 56% visų gyventojų 
spaudos ir kalbos laisvę laiko 
svarbiausiu dalyku.

Skolinimasis JAV, kylant Ka
nados gerovei, didėja. Įvairios 

NEPRITRUKITE
Prieš 13 metų Toronto lietu

vių bendromis jėgomis Įsigyti na
mai lietuvių kultūriniame ir eko
nominiame gyvenime suvaidino 
žymų vaidmenį. Dalis lietuvių or
ganizacijų čia rado nemokamas 
patalpas savo susirinkimams bei 
kultūrinei veiklai. Kaikurios or
ganizacijos, kaip “Varpo” choras, 
tautinių šokių grupė, baleto gru
pė, “Verslas”, SLA, Bendruome
nė be pertraukos iki šiol naudoja
si Lietuvių Namų patalpomis ne
mokamai arba už mažą atlygini
mą. Suprantama, kad vien iš lie
tuvių ir jų organizacijų Liet. Na
mai negalėjo prasikurti ir išsilai
kyti, todėl salės buvo nuomoja
mos ir svetimtaučiams. Už tą bu
vo gaunama iki $14000 pajamų 
per metus!

Pirmąjį dešimtmeti LN, gali
ma sakyti, vertėsi neblogai — 
jie net galėjo prasiplėšti ir Įsi
vesti visokius pagerinimus. Vė
liau padėtis pasikeitė LN nenau
dai. Pristačius Toronte daugiau 
salių (lietuvių ir nelietuvių), LN 
patalpų nuomojimas sumažėjo, o 
valdžios mokesčiai ir reikalavi
mai padidėjo. Be to, daugelis lie
tuvių išsikėlė gyventi i kitus ra
jonus, atsitolindami nuo Liet. 
Namų. Tai žymiai atsiliepė Į LN 
ruošiamus penktadienių pobū
vius — alučius.

Liet. Namai buvo subūrę arti 
600 dalininkų, kurie serais sudė
jo apie $24.000 kapitalą. Bet toks 
kapitalas buvo nepakankamas 
pelningam namų naudojimui, nes 
daug pajamų nueidavo skoloms 
ir mokesčiams mokėti — apie 
S5000. Tiek pat išeidavo atlygi
nimams ir namų aptarnavimui. 
Visdėlto namų vertė žymiai pa
augo — nuo $45.000 iki $60.000. 
Susisiekimo ir verslo atžvilgiu 
LN stovi labai geroje vietoje ir 
jų vertė vis didės. Vien dėl ge
ros vietos tie namai turi būti iš
laikyti lietuviu rankose.

Lietuviu Namuose nuo pat pra
džios yra Įsikūręs didžiausias Ka
nadoje lietuvių kredito koopera
tyvas “Parama” su 2.500 narių. 
“Paramos” banko operacijos at
liekamos ir vakarais. Kitose LN 
patalpose tautiečiai gali tvarky
ti savo organizacijų reikalus — 
daryti valdybos posėdžius, choro 
repeticijas ir t.t. Skaitykloje jie 
ras visus lietuviškus laikraščius 
ir žurnalus, kurių LN nesigaili

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

r

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786

įmonės ir savivaldybės, vykdy
damos didesnius projektus ne
pajėgia sukelti kapitalo Kanado
je ir yra priverstos skolintis iš 
JAV. 1965 m. paskolos žymiai 
prašoka ankstyvesnes ir iki galo 
metų pasieks virš $1 bilijono. 
1964 m. iš JAV pasiskolinta tik 
$453 milijonai.

Kanada jieško imigrantų viso
je Europoje. 1966 m. norima įsi
leisti 150.000 įvairių specialistų, 
kurių šiuo metu jaučiamas dide
lis trūkumas visoje Kanadoje. 
Anglijoje, Italijoje, Prancūzijo
je ir Austrijoje atidaryta dau
giau imigracijos įstaigų, kurių 
tikslas surasti kiek galima dau
giau kvalifikuotų darbininkų, 
norinčių imigruoti Kanadon.

Valdžios tarnautojų mokymui 
prancūzų kalbos federacinė vy
riausybė paskyrė net $2 milijo
nus. Ansčiau buvo pasiūlyta, 
kad tarnautojai, moką abi kal
bas, gautų didesni atlyginimą. 
Tas pasiūlymas buvo atmestas, 
bet visi valdžios tarnautojai 
bus skatinami mokytis abi kraš
to kalbas.
. Prince Edward Island, netur
tingiausia Kanados provincija, 
jau eilę metų reikalauja, kad til
tu būtų sujungta su žemynu. Fe
deralinė vyriausybė nutarė tą 
tiltą pradėti statyti ir per 5 me
tus jį pabaigti. Tiltas bus 9 my
lių ilgumo ir kainuos $148 mil., 
kas kiekvienam salos gyvento
jui, Įskaitant ir vaikus, išeina $ 
1.400. Tai graži federalinės vy
riausybės dovana.

Kanados eksportas į komu
nistinius kraštus dažnai susi
komplikuoja dėl JAV pilitikos. 
JAV turi Įstatymą — Trading 
with the Enemy Act, draudžian
tį prekiauti su komunistiniais 
kraštais. Be kviečių, Sov. Sąjun
ga Kanadoje dar perka miltus ir 
juos siunčia tiesiai Kubon. Trys 
dideli malūnai Kanadoje yra 
amerikiečių rankose: Robin 
Hood Flour Mills, Quaker Oats 
ir Pillsbury Ltd. Nė vienas jų, 
pagal JAV Įstatymą, negalės pri
sidėti prie tų miltų gaminimo.

Lordas Beaverbrook, Kanado
je gimęs milijonierius, išgyve
no Britanijoj virš 50 metų. Jis 
mirė birželio mėn. ir paliko 
$12.600.000 turto, kurio didžiau
sia dalis skirta Beaverbrook
Canadian Foundation. Taigi, 
didesnė turto dalis tenka Kana
dai, nors jam gyvam esant bu
vo ginčijamasi, ar britų lordas 
gali būti Kanados piliečiu. Jis 
Į tai nekreipė dėmesio ir atsa
kė: “Man nesvarbu jokie for
malumai; aš buvau ir liksiu ka
nadietis.”

Televizijos ir radijo progra
mos Kanadoje gali būti ateityje 
iš esmės pakeistos. Tam reikalui 
sudaryta komisija, kuriai vado
vavo R. Fowler, užbaigė darbą 
ir paskelbė net 416 puslapių 
pranešimą. R. Fowler rekomen
duoja įvesti grynai kanadiškas 
programas ir iš viso pakeisti 
Canadian Broadcasting Corpor
ation — CBC struktųrą. Pagal 
jį, net 92% kanadiečių turi te
levizijos aparatus. “Fiziškai esa
me suaugę, būtų laikas subręsti 
ir dvasiškai” — sako R. Fowler.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
yra sumažėjęs ir šiuo metu su
daro 2.8%. Tai žemiausias nuo
šimtis nuo 1956 m., kai nedir
bančių nuošimtis siekė 2.5%. 
Rugpjūčio mėn. bedarbių visoje 
Kanadoje buvo 211.000. Bedar
bių skaičiui mažėjant kyla atly
ginimai. .

Kanados komunistų partija 
pareiškė ateinančiuose rinki
muose išstatysianti 12 kandida
tų. Apie pravedimą bent vieno 
kandidato nėra nė kalbos, ta
čiau išstatomieji kandidatai tik 
parodo silpnos gyvybės ženklą. 
Partijos vadas Kashtan' kandi
datuos Toronto Davenport apy
linkėje.

Kanados vakaruose ankstyvas 
sniegas pakenkė kviečių der
liui. Drėgnas oras apsunkino 
derliaus nuėmimą. Saskačevano 
ir Albertos provincijos, kur 
daugiausia auginama kviečių, 
labiausiai nukentėjo. Nuostoliai 
siekia iki $100 milijonų.

© SKAITYTOJAI PASISAKO
TAUTOS NAIKINIMAS IŠEIVIJOJ
Korespondencijose pasitaiko prane

šimų, kad vienoje ar kitoje apylinkėje 
Įvyko tautiniu požiūriu mišrios vedy
bos ir kad iškilmėse dalyvavo šimtai 
žmonių. Tokios vedybos jau neprikl. 
Lietuvoj, aplamai imant, nieko gero 
neatnešdavo. Gyvenant kituose kraš
tuose tokios vedybos reiškia mūsų tau
tiečio žuvimą. Šis dalykas tiek aiškus 
ir mūsų mažai tautai tiek žalingas, kad 
jokie platesni aiškinimai nereikalingi. 
Lietuvių visuomenei tai atviras kars
tas. Sąmoningai lietuviškai šeimai, ku
rioj tas atsitinka, yra didelė nelaimė, o 
jautresnei šeimai tai namų tragedija.

Kad tokie dalykai atsitinka, ypač gy
venant kraštuose, kur tėvų autoritetas 
mažiausiai respektuojamas, o aplinky
bės visokiems iškrypimams taip pa
lankios, tai daug stebėtis netenka. Be 
to, yra tėvų, kurie patys savo tėvų pa
likimo išsižadėjo ir tuo patys savo tė
vus išniekino. Jų vaikams dar leng
viau tai padaryti. Kitai motinai tik 
svarbu, kad duktė gautų vyrą, nesvar
bu kokį, bet tik fizinė gyvenimo pusė 
būtų sutvarkyta. Tokių žmonių visada 
buvo ir bus. Stebėtis tenka tik tuo, 
kai atsiranda žmonės, kurie tuo gėrisi, 
puotauja, kaip džiaugsmingo įvykio su
laukę. Kiti, sąmoningesni, nors širdy 
nepritaria, bet abejingai rezignuoja 
tardami: “Ką jau čia dabar, prieš vėją 
vistiek nepapūsi”.

Taip. Bet paklauskime save, koks 
pateisinimas patiems “pūsti su vėju” 
ar paskui tą “vėją” bėgti. Tuo šis vė
jas tik sustiprinamas, ši blogybė labai 
užkrečiama. Kai vienas ar kitas tą pa
daro, ir už tą jis netik nėra peikiamas, 
bet atsiranda pataikautojų kurie jį 
sveikina, net liet, laikraščiuose parek
lamuoja, tai kitiems jaunuoliams susi
daro patrauklus pavyzdys.

Gražiai išaugusiam ir išmokslintam 
lietuviui berniukui ar mergaitei susi
rasti kokią Betsy ar Jimmy nėra joks 
laimėjimas. Tokių jie gali rasti ant 
kiekvieno kampo. Dažnai sunkiau nuo 
tokių atsikratyti, negu juos susirasti. 
Susidėjimas su tokiais atneša didelį 
pralaimėjimą visiems, tiek pačiam jau
nuoliui, tiek tėvams, tiek lietuvių vi
suomenei. Toks jaunuolis tampa at
plėšta šaka nuo medžio, kuris dvasines 
vertybes yra auginęs tūkstančius me
tų. Jaunuolis nueina su vėju į gyve
nimo sūkurius ir ten pakimba ore, nes 
jam nebėra dvasinės atramos. Jo gyve
nimas belieka tik atlikimas fizinių 
funkcijų. Atsižadėjęs savo kilmės bro
lio, mūsų atvejy — lietuvio, ir įsijun
gęs organiškai į naują tautą, jis nie
kad negalės dvasioje sutapti su nau
juoju broliu škotu, negru, kiniečiu ar 
jų mišinio kilmės asmeniu, kaip čia 
yra Amerikoje.

Kaip bepaimtume, lietuviui mišrios 
vedybos yra patt-didžiausia blogybė. 
Bet blogybė ne tiek kenksminga tuo, 
kad ji pasitaiko; ji tampa blogiausia,

kada ji pradedama toleruoti ir statyti 
lygiagrečiai su dorybe.

Sielojamės ir kaltiname rusiškąjį 
bolševizmą už jo vykdomą tautžudystę 
— mūsų tautos žudymą, čia gi, kur 
bolševiko ranka nebepasiekia, atsiran
da žmonių, kurie tautžudystę patys 
propaguoja. “Puikios vestuvės”, gau
sios vaišės keliamos taurės už... “nau
ją laimėjimą”, kad dar vienas tautie
tis žuvo lietuviams! Gaila, kad tokių 
vaišių dalyviai giliau nepagalvoja. Jie 
patys nusigąstų dėl tokių vaišių inten
cijos. Pataikaudami šiai blogybei pa
tys tampame savo tautos naikinimo 
vykdytojais arba skleidėjais.

Dabar ir kyla klausimas, ar mes to
kie mizerijos pasidarėm, kad nebepa- 
jėgsim šiai aiškiai blogybei pasiprie
šinti? Arba bent mažiausiai patiems 
“nepūsti pavėjui” — prie tokių vaišių 
besidėti. Šią problemą turinčioms šei
moms bei abejojantiems jaunuoliams 
jų artimieji, sąmoningesni draugai, 
lietuviškoji visuomenė ir ypač spauda 
privalo visais būdais ateiti į pagalbą. 
Šiai blogybei turi būti duotas tikrasis 
jos vardas ir be jokių pataikavimų 
traktuoti kaipo blogybę, kaipo nusikal
timą mūsų tėvams. Turime sukurti 
viešą stiprią opiniją prieš šią blogybę. 
Kurie su tuo nebesiskaito, jų nebeiš- 
gelbėsim, o jiems pataikaudami tik ki
tus jais sekti paskatinsim.

Ypač svarbus spaudos vaidmuo. Jei 
kuriam provincijos korespondentui 
sunku besuvokti, kokie dalykai viešai 
reklamuoti yra žalinga, ar jei kuris už 
gerą pavaišinimą jaučiasi įpareigotas 
atsilyginti — parašyti į laikraščius, tai 
redaktorių krepšis turi tokį rašytoją 
pataisyti. J. Vidugiris

POLICIJOJ REIKIA ŽYDŲ IR 
KITŲ TAUTYBIŲ

Žinomas Toronto advokatas Arthur 
Maloney, buvęs parlamento narys, iš
kėlė nuomonę, kad Toronto polici
ninkais būtų priimami kanadiečiai ir 
žydų kilmės. Per radijo programą 
“Speak your mind” Larry Salway pra
vedė diskusijas su publika. Jis siūlė, 
kad policininkais turėtų būti ir italų 
kilmės kanadiečiai, kurių Toronte da
bar esą apie 200.000, ir vokiečių kil
mės, kurių Toronte esą apie 100.000; 
taipgi jų turėtų būti ir iš kitų tauti
nių grupių.

Tuoj atsišaukė keli Italai ir tam 
pritarė. Tačiau viena moteris pažy
mėjo, kad, kiek jai žinoma, iki šiol į 
policininkus Toronte priimami tik 
anglosaksų kilmės asmenys ir maso
nai; net katalikams esą sunku patek
ti.

Man atrodo, kad A. Maloney, kaip 
katalikas, iškėlė didelę problemą. Iš 
tiesų atėjo laikas atidaryti duris į 
valdines vietas visiems kanadiečiams, 
nežiūrint kilmės, tautos, rasės, reli
gijos. Toronte jau yra 6 negrai poli
cininkai iš 3.000 negrų, bet nė vieno 
lietuvio iš 8.000. J. V-nis

TORONTO LIETUVIU NAMAI
, t”

išrašyti — kad tik būtų skaityto
jų. Yrą nemažai tautiečių, kurie 
kasdien LN lanko ir naudojasi 
jų skaitykla. ' ’ /

Lietuvių Namai su kooperaty
vu “Parama” yra toks lietuviš
kas kombinatas, kuris jungia 
lietuvius i bendrą lietuvišką 
darbą.

Kaip jau minėta, LN turi ne
mažai sunkumų apmokant dide
les išlaikymo išlaidas ir valdžios 
mokesčius. Gaunamų normalių 
pajamų nevisada užtenka padeng
ti išlaidoms ir tenka jieškoti pa
pildomų pajamų šaltinių, kaip 
alyvos pardavimo tarpininkavi
mas. parengimai ir t.t. Š. m. spa
lio 2 d. Liet. Namai ruošia dide
lį parengimą — balių visose sa
lėse paremti LN pastangoms 
kiek pakilti. Visi lietuviai kvie
čiami gausiai jame dalyvauti.

P. Lelis, LN dalininkas

Dviejų politikų 
imtynės

Britų premjeras Harold Wil
son laimėjo pirmąjį susidūrimą 
su naujuoju opozicijos vadu Ed
ward Heath. Konservatorių par
tijos vadas parlamente iškėlė 
“pavojingą ekonominę būklę”, 
kurią sudarė darbiečių partija. 
Jis kaltino premjerą *Wilsoną, 
siūlydamas parlamentui pareikš
ti jo vadovaujamai darbiečių vy
riausybei nepasitikėjimą, bet 
Wilson lengvai permetė kaltę 
ant konservatorių, kurie, ūkio 
sunkumams išspręsti turėjo 15.- 
000 dienų, o darbiečiams dar te- 
to tik 300 dienų. Wilsonas kalti
no Edw. Heathą, jog šis, būda
mas prekybos ministeriu, visas 
krizei nugalėti priemones palikęs 
veikti po rinkimu, užtikrinda
mas tautą per priešrinkiminį va
jų. kad viskas esą geriausioj 
tvarkoj. Premjeras pasiūlė opo
zicijos vadui tai paneigti. Ed. 
Heath prisipažino, kad jis tai 
buvo parengęs krizės atvejui. 
Balsuojant Wilson gavo pasitikė
jimą 303 balsais prieš 290.
• Senatoriaus Roberto Kenne- 
džio jachta, atsitiktinumo dėka, 
turi visiškai lietuvišką vardą 
“Neris”.
• Nova Scotia buvo pirmoji Ka
nados provincija ir pirmoji Brita
nijos kolonija, įvedusi savo vėlia
vą.
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Lietuvišku vestuvių scena Niujorko pasaulinėje parodoje “Better Living” paviljone
Nuotr. P. Ąžuolo

Čiurlionio Ansamblio koncertas Kanadoje

KANADOS KONSTITUCIJA T E B ERA BRITANIJOJ
Viena aktualiausiu Kanados 

problemų šiuo metu yra tikros 
konstitucijos neturėjimas. Jau 
seniai tas klausimas svarstomas, 
bet sprendimas dar nerastas.

Kanadiečiai yra konstitucinės 
krizės būklėje, ir gal rimčiausio
je. nuo konfederacijos pradžios 
1867 m. Nors problema taip yra 
supainiota ir įvelta į neaiškius 
terminus, kad patys kanadiečiai 
sunkiai susigaudo, — mėginsi
me ją aiškintis.

Trumpai tariant, ji yra vadina
ma “konstitucijos repatriacija”. 
Tai yra nevykęs terminas, nes 
atrodo, kad Kanados konstitucija 
buvo pagrobta iš Kanados, išvež
ta į Angliją ir dabar eina kova, 
kaip ją grąžinti atgal. Iš tikrųjų 
tai reiškia, kad įstatymų leidė
jas, kūręs apvienytą Kanadą, bu
vo Britanijos parlamentas West- 
minstery. Čia gimė “British 
North America Act” 1867 m., 
kuris su keliomis pataisomis., ei
na Kanados konstitucijos parei
gas. Panašūs. Britanijos parla
mento įstatymai sukūrė Austra
lijos dominiją, Pietų • Afrikos ir 
Naujosios Zelandijos dominijas, 
bet šie kraštai išsprendė prob
lemą paprastai — paprašė Brita
nijos parlamentą pervesti įsta- 
tymdavystės galią savo parla
mentams Australijoj, Pietų Af
rikoj ir Naujojoj Zelandijoj. Ka
nada nepajėgė to padaryti, nes 
kanadiečių prancūzų . mažuma 
jautė, kad jos teisės ir privilegi
jos yra geriau apsaugotos Bri
tish North America Act Londo
ne, negu Otavoje. Kvebeko tam 
tikruose sluogsniuose buvo bijo
masi, jei British North America 
Įstatymas bus Otavos parlamen
to žinioje, tai dauguma angliškai 
kalbančių kanadiečių gali iš-

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA
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. truputį

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.

GRUPES
Pirmieji metai — pagrindinis anglu kalbos kursas pradedantiems — kal

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

VII—VIII skyrių lygio;
Ketvirtieji metai — pasikalbėjimai, angliški rašiniai ir gramatika VIII—X 

skyrių lygio;
BESIMOKANTIEJI TRECIUS 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 į 
universitetą, gali registruotis Bloor Colegiate Institute. —

PASITOBULINIMO GRUPE — 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.

PROGRAMA
Pagrindinis kursas (Bade 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.
SMULKESNES INFORMACIJOS GALI BŪTI GAUNAMOS MINĖTOSE 

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

MARCUS VAN STEEN

braukti privilegijas prancūzų 
kalbai arba pvz. garantijas, duo
tas Katalikų bažnyčiai. Kol pa
taisų galia pasilieka Londone, tai 
pavojus atrodo yra tolimesnis.

Šitokia padėtis pasiliko dauge
lį metų. Kanada turėjo lanksčią 
konstituciją, nes reikėjo tik pa
taisas pasiųsti karalienei, prašant 
atitinkamo pakeitimo per Britani
jos parlamentą. Pastarasis pada
rydavo prašomus pakeitimus be 
atidėliojimo ir be svyravimo. 
Vis dėlto suvereninei valstybei 
nedera jieškoti svetimo, už savo 
ribų esančio, įstatymų leidėjo pa
pildyti ar taisyti savo įstatymus. 
Taigi, dabar norima rasti kelią 
pervesti British North America 
įstaymą Kanados parlamento ga
liom Vienintelė kliūtis — ne Bri
tanijos parlamentas, bet nesuge
bėjimas Kanados federacinės ir 
provincinių-vyriausybių rasti bū
dą, kaip tai padaryti.

Per ilgą metų eilę įvairūs 
konstituciniai pakeitimai ir pa
pildymai sukūrė trapią pusiaus
vyrą tarp federacinės ir provin
cinių vyriausybių. Pusiausvyra 
lengvai būtų suardyta, jei Bri
tish North * America įstatymas 
būtų paliktas vien Kanados Par
lamento galioje, iš anksto nesu
sitarus dėl galimų pakeitimų at
eity. Per daugelį metų buvo pri
imta, kad tik Otava gali prašyti 
Britanijos parlamentą daryti pa
keitimus British North America 
įstayme, ir kad Otava tą gali da
ryti tik pasitarusi su provincijo
mis, kai provincijų reikalai buvo 
paliečiami. Problema ir yra ta, 
kad provincijų vyriausybės nori 
turėti šitos apsaugos garantiją ir 
tada, kai konstitucija bus per
duota Otavos parlamentui.

į šiaurę nuo College g-vės, 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.)

Po daugelio metų konferencijų 
ir pasitarimų b. sugalvotas planas 
konservatorių vyriausybės teisin
gumo min. Fulton po 1961 m. 
federacinės ir provincinių vy
riausybių konferencijos, šis pla
nas buvo vėl svarstomas su pro
vincijų vyriausybėmis, kai po 
1963 m. rinkimų vėl sugrįžo li
beralų partija. Federacinės ir 
provincinių vyriausybių konfe
rencijoj 1964 m. Charlottetown 
buvo svarstomas naujas planas, 
paruoštas Liberalų vyriausybės 
teisingumo ministerio G. Fav- 
reau. Jis buvo priimtas provinci
jos atstovų vienbalsiai, šis nau
jas konstitucijos perkėlimo pla
nas vadinamas Fulton - Favreau 
formule, yra geras, juoba, kad 
pasiūlytas abiejų partijų — kon
servatorių ir liberalų — teisin
gumo ministerių. Jų formulėje 
yra skirtumų. Dėl jų dabar ir ko
vojama. Can. Scene

RIMAS VILBIKAITIS
baigęs š. m. gimnaziją St. Catha
rines, Ont., mieste geriausiais pa
žymiais ir gavęs $400 premiją. Be 
to, jis gavo privilegiją nemoka
mai studijuoti universitete. Jį 
specialiu raštu pasveikino miesto 
burmistras R. M. Johnston. Gavo 
sveikinimų ir dovanų iš vietos lie
tuvių. Gimnazijoje iš 90 mokinių 
tik 31 išlaikė egzaminus. Iš 60 
berniukų vienintelis R. Vilbikai- 
tis išsikovojo pirmaujančią vietą. 
Vietos anglų laikraštis pažymėjo, 
kad R. Vilbikaitis turi nepaprastų 
gabumų matematikai. Be to, yra 
geras kalbėtojas ir gabus žurna
listikoje; gimnazijoje būdamas ra
šė ir spausdino mokyklos leidžia
mą laikraštuką. R. Vilbikaitis, 
baigęs mokslo metus, tuoj susiras
davo apmokamą darbą ir taupė 
lėšas tolimesnėms studijoms. Pa
skutiniais metais užbaigęs moks
lą stojo į jūrininkų kuopą, susi
dedančią iš moksleivių. 1964 m. 
išlaikė egzaminus pirmuoju ir lai
mėjo iš 44 FD ARTY Regt. ver
tingą dovaną su atitinkamu įrašu.

R. Vilbikaitis Waterloo univer
sitete pradėjo studijuoti fiziką. 
Rimo pasiekimu džiaugiasi ir tė
veliai; už gerą mokymąsi nupirko 
naują automobilį “Impalą”.

O. ir K. Vilbikaičiai yra labai 
pavyzdinga ir patrijotiška šeima 
— dideli spaudos ir knygų mėgė
jai. Ruošiant šiais metais XI-tąją 
Kanados Lietuvių Dieną, visa šei
ma (4 asmenys) įsijungė į darbą.

Sėkmės Rimui Vilbikaičiui tęs
ti studijas! Koresp.

• Mokslininkai pagamino deguo
nies iš uolų. Jie tvirtina, kad tas 
procesas galės būti panaudotas 
mėnulyje gaminti deguoniui ast
ronautų kvėpuojamiems apara
tams ir jų erdvėlaivių kurui. 
Mokslininkai-sėkmingai pagami
no deguonies iš trijų rūšių uolų, 
kurių, jų manymu, gausu mėnu
lio paviršiuje.

Vienuoliktoji Kanados Lietu
vių Diena, po iškilmingos oficia
liosios dalies, kurios čia nenagri
nėsiu, suteikė malonios progos 
Kanados ir JAV lietuviams dar 
kartą pasigrožėti Čiurlionio An
samblio koncertu, kuris buvo 
stambus įnašas visam Lietuvių 
Dienos šventės turiniui ir pagrin
dinis veiksnys, sutraukęs į šį Ka
nados pakraštį būrį dalyvių, iš
troškusių atsigaivinti lietuviškos 
dainos garsais.

Ir kas gi gali paneigti nuopel
nus ir pasiaukojimą darbščiųjų 
St. Catharines negausios bend
ruomenės lietuvių, jų sugebėji
mą tokias didėles ir puikias tauti
nes šventes organizuoti, jas gra

Po Augštaitiją ir Vidurio Lietuvą

Pakalnių pilkalnis. Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” II tomo

čia jis aprodo, papasąkoja ir pa
veikslais pavaizduoja kiekvieną 
net ir mažiausią kampelį ar nuo
šaliausią vietą, nekalbant jau 
apie žymesnes ir kuo nors gar
sesnes vietoves. Vargiai kuris 
aname rajone augęs, ar nors kurį 
laiką gyvenęs, neras šiame veika
le savo pažįstamos vietos, ežero, 
upelio, miško, kaimo, miestelio. 
Pastebėjau, kad aprašymuose 
randi dalykų, kurių pirma, nors 
ten gyvenęs, nežinojai. Daug is
torinių žinių apie vietos kilmę, 
įvykius, legendas. Viskas trum
pai, suglaustai, taip, kad išsiten
ka vietos kiekvienai vietovei ap
rašyti ir paveikslu pavaizduoti.

Dėlto šis veikalas turėtų turė
ti gerą pasisekimą, nes kam gi 
nėra malonu dar ir dar lankyti 
savo pažįstamas, tiek malonių pri
siminimu teikiančias vietoves.

Utena — vienas seniausių 
miestų
Šis tomas pradedamas Utenos 

miestu ir jo apskritimi. Utenos 
besama vienu seniausių Lietuvos 
miestų: įkurtas 12 ar 13 š. ir su
sijęs su kunigaikščio Utenio var
du. ši apskritis nepasižymi der
lingomis žemėmis, bet užtat gam
ta nepasigailėjo grožio, o žmo
nėms geros širdies, vaišingumo. 
Kalvos, kalneliai, ežerai, miškai 
— tai tipingas Augštaitijos vaiz
das.

Čia Anykščiai su gražiai pro 
juos vingiuojančia šventąja. 
Vysk. A. Baranauskui įkvėpimą 
davęs Anykščių šilelis, į kurį jis 
žvelgdamas sukūrė gamtą pavaiz
duojantį poetinį šedevrą. Piliakal
niai, įvairios legendomis apipin
tos vietovės, išryškintos Vienuo
lio, Biliūno, Buivydaitės raštuo
se.

Pietinėje šios apskrities dalyje 
gražieji Molėtai, Inturkė, šios 
apylinkės ežerų gausumu pralen
kia net Zarasų kraštą.

Prie šventosios upės kalvomis 
ir miškais apsuptas Andrioniškis, 
kur 1863 m. sukilėlių vadas Sie
rakauskas turėjo suorganizavęs 
9 batalijonus sukilėlių kariuo
menės: 8 batalijonai buvo apgink
luoti dalgėmis, 1 batai. — šautu
vais. Komanda šioj kariuome
nėj buvo lietuviška, ir tai parodo 
sukilėlių charakterį.

Paskutiniuoju laiku išgarsėję 
Skiemonys, kurių apylinkėje Die
vo Motinos apsireiškimas mergai
tei Ramutei Macvytei sukėlė žmo
nėse didelį susidomėjimą, o da
bartiniam "bolševikiniam režimui 
naują rūpestį.

Vaižganto aprašytos
vietovės

Skleisdami knygos lapus to
liau, pereinam į Rokiškio apskri
tį. Šalia eilės gražių ir legendinių 
vietovių randame Vaižganto gim
tinę — Svėdasus. Šios apylinkės 
gyvenimas, žmonių charakteriai 
aprašyti Vaižganto raštuose.

Kamajai, kur liaudies dainius 
kun. A. Strazdelis pranašavo Lie
tuvai “pavasarėlį” t. y. išsilaisvi
nimą iš carinių rusų okupacijos.

Pravedant sieną tarp Lietuvos 
ir Latvijos neišvengiamai liko ne
maža lietuviais apgyventų vieto
vių Latvijos ribose. Veikalo auto
rius nuveda mus pas lietuvius, gy
venančius Alukšte, Gryvoj, 
Daugpily, Subate, Indricoj ir kt. 

Knygų rūmai Lietuvoje
Respublikos knygų rūmai, kuriuos 

galbūt tiksliau būtų vadinti biblio
grafijos institutu, yra surinkę ir 35- 
kiuose kataloguose suregistravę virš 
2.400.000 bibliografinių vienetų — 
knygų, periodinių leidinių, plakatų, 
straipsnių, atsiliepimų apie Lietuvą. 
Kiekvieną mėnesį išleidžiamas “Spau
dos metraštis”, o savaitines bibliogra
fines žinias pateikia “Ekspres infor
macija”. Stambesnis lig Šiol pasirodęs 
bibliografinis leidinys yra “Lietuvos
spauda 1940—1955 metais”. Didžiausiu 
užsimojimu tenka laikyti pastangas iš
leisti pilną 50 tomų apimties lietuviš
kosios knygos bibliografiją, kurios 
jau yra baigiamas ruošti pirmasis to
mas, apimantis feodalizmo laikotarpį. 
Knygų Rūmams vadovauja jų direk-

mokslinius darbus, jieškantiems šalti
nių faktams patikslinti ar praplėsti. 
Gaunama laiškų ir iš užsienio kraštų 
su įvairiais klausimais, dažniausiai 
liečiančiais lietuvių kalbą ar kaikurių 
autorių Lietuvoje išleistas knygas.

V. Kst.

žiai, turiningai pravesti ir taip 
pat imtis materialinės atsakomy
bės už visą parengimą, nes tokios 
šventės yra susijusios su stam
biomis išlaidomis? St. Catharines 
lietuvių kolonijoj teko išgirsti 
puikių lietuvių solistų, “Daina
vos” ansamblio koncertą, JAV ir 
Kanados lietuvių jungtinį chorų 
koncertą, pamatyti gražiai atlie
kamus lietuvių tautinius šokius 
ir dabar pasigrožėti lietuviško
mis dainomis, atliktomis visų 
gražiausio ir mylimiausio, saky
čiau, mūsų ansamblinės pažibos 
— Čiurlionio Ansamblio. Jis 
skaičiumi gausus; skirstomas į 
mišrų, vyrų ir moterų chorus.

šimtas puslapių Kaunui
■ Vidurio Lietuva, tai sritis tarp 

Žemaitijos ir Rytų Augštaitijos 
augštumų. čia stovi Kaunas, ku
ris daugeliui mūsų, ten gyve
nusių, yra palikęs" brangių pri
siminimų. Kaunui ir jo apylin
kėm šioje knygoje paskirta arti 
šimto puslapių ir įdėta net 148 
paveikslai. Vaikštom jo gatvė
mis, lankome pilį, įvairius pas
tatus — bažnyčias, įstaigas, pa
minklus, klausomės garsiosios is
torijos ir vėlesniųjų įvykių rai
dos. Keliaujame" į senamiestį, 
naujamiestį, priemiesčius. To
liau einame į Pažaislį, Panemu
nę, vykstam vasaroti ar su stu
dentų ekskursijom pramogauti į 
Kulautuvą, Kačerginę, Raudon
dvarį, Karmėlavą ir kt.

Kėdainiai — Ukmergė — 
Panevėžys — Biržai
Kėdainiai, garsi Radvilų bu

veinė, reformacijos židinys. Jų 
apylinkėse, Taučiūnų lauke, pa
minklas pirmajam žuvusiam už 
Lietuvos nepriklausomybę kariui 
Povilui Lukšiui. Visoje apskrity
je daug gražių gamtos vaizdų, 
paminklinių pastatų.

Toliau eina Ukmergės apskri
tis. čia išsiskiria garsios kovų su 
lenkais vietovės, kaip Širvintos, 
Giedraičiai ir kt. Gamtos grožiu 
žavingi Dubingiai, Kernavė ir kt.

Panevėžio miestas ir apskritis. 
Tarp daugelio įvairių ir įdomių 
dalykų ir vietovių čia randame 
aprašymus Upytės" su legendari- 
niu Čičinsku ir jo nuskendusiu 
dvaru, čia Žalioji giria ir josios 
briedžiai, Šimonių giria, Kreke
nava ir jos “karčiama ružava” ir 
t. t.

Paskutinėje dalyje randame 
Biržus ir jo apylinkes. Su Bir
žais yra labiausiai susijęs Radvi
lų vardas, kurie senoje Lietuvos 
valstybėje suvaidino svarbų vaid
menį. Gausūs aprašymai ir pa
veikslai pilių, pastatų, paminklų. 
Laukai čia neša gerą derlių, gau
siai auginami miežiai, o biržie
čių alus plačiai išgarsėjęs.

Autoriaus kruopštumas
Veikalas yra tiek plačios ap

imties, tiek daug vietų aprašyta 
ir paveikslais pavaizduota, kad 
detaliau atpasakoti yra neįmano
ma. Knyga spausdinta ant gero 
popieriaus ir paveikslai bei brė
žiniai labai vaizdingi. Retas pus
lapis kur nebūtų nors vieno pa
veikslo, daugelyje matyti du ar 
net trys. Tad knyga panaši į al
bumą. Lengva ir malonu skaity
ti, kai aprašymus pavaizduoja 
paveikslai. -

Kai taip verti lapą po lapo,

torius Antanas Ulpis, kuris dar karui 
nepasibaigus pradėjo telkti sunaikini
mo išvengusius leidinius ir knygas; jo 
pavaduotoja yra Irena Jurevičiūtė. 
Knygų Rūmuose šiuo metu dirba 52 
tarnautojai, jų tarpe — bibliografai 
E. žeruolytė, A. Biliūnas, D. Juodelie- 
nė, K. Damašius, knygų saugyklos ve
dėja ir vyr. bibliografė G. Juodpaly- 
tė. Rūmų tikslas yra ne tik leidinių 
saugojimas ir registravimas, bet taipo
gi parama rašantiems disertacijas,

VL. SABALIENČ

Mišriam ir moterų chorui prita
ria kanklių orkestras, vadovauja
mas Onos Mikulskienės. Jam kar-
tais talkina solistės ir solistai, 
bet jis savyje yra stiprus ir dar
nus vienetas, semiąs gyvybę ir 
meilę dainai iš savo ilgamečio di
rigento ir vadovo muziko Alfon
so Mikulskio.

O ta meilė dainai, jautrumas 
jos grožiui ir supratimas tos švel
nios išraiškos, kuri charakterizuo
ja visas lietuviškas dainas, kaip 
srovenantis, gaivinąs šaltinis lie
josi iš dainininkų lūpų į klausy
tojų širdis ir garsų bangomis ne
šė juos atgal į gimtą šalį prie 
Nemuno, Šešupės, rūtų darželio.

stebiesi žmogus kaip autorius ga
lėjo surinkti tiek medžiagos ir 
tiek daug laiko bei darbo tam pa
skirti. Veikalo autorius Bronius 
Kviklys čia nusipelno didelio 
įvertinimo. Taip pat šio monu
mentalaus veikalo leidėjas J. Ka
počius suorganizuodamas jo iš
leidimą, atlieka didelį kultūrinį 
darbą.

Lietuviškos knygos, panašiai 
kaip ir laikraščio, rašymas ir 
spausdinimas, dėl skaičiaus ri
botumo, niekad nebuvo pelnin
gas. Dėlto šio darbo įvertinimas 
ir parėmimas iš visuomenės pu
sės kartu reiškia prisidėjimą prie 
lietuviškos kultūros ugdymo.

J. Kuprionis

21 METU
AMŽIAUS?

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

KATIK
VEDĘ?

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

GAVOTE
NAUJĄ DARBA?

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

You r
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCE
P/an

Ad. No. 5011

OnUrio Hospital 
Services Commission 

Toronto 7, Ontario

Mišraus ir vyrų chorų progra
mas sudarė daugiausia lietuvių 
klasikų komponuotos dainos — 
Sasnausko, Žilevičiaus, Šimkaus, 
Čiurlionio, Sūnaus. Antrosios da
lies programą atliko moterų cho
ras, palydimas kanklininkių, tal
kinant mielai solistei Juzei Kriš- 
tolaitytei, ir dar kartą mišrus 
choras, šios dalies programą su
darė lietuvių liaudies dainos, 
harmonizuotos paties dirigento 
Alf. Mikulskio.

Programa buvo plati, įvairi ir 
gausi dainomis — neįmanoma jas 
visas išvardinti ir aptarti. Nežiū
rint prastos akustikos (gimnastik. 
salės nėra pritaikytos koncer
tams) dainų išpildymas buvo pui
kus: dinamiškas, pakilus, jautrus 
ir laisvas. Ansamblis turi gerai 
išdirbtą, aiškią dikciją, gerai iš
balansuotą balsų harmoniją ir 
daug gražių balsų, atlikusių kai- 
kurias solo partijas (Kavaliūnas, 
Gobis, Plečkaitis, Johansonas, Gi- 
lys ir kt.).

Klausytojai buvo entuziastingi 
— gausiais plojimais pasitikdavo 
dirigentą ir kanklių vadovę Oną 
Mikulskienę ir palydėdavo kiek
vieną dainą. O kaikurias teko ir 
kartoti.

Programos pranešėjos grakš
čiai iliustravo kiekvienos dainos 
turinį angliškai. Deja, dėl pras
tos akustikos jų pranešimai buvo 
silpnai girdimi," o atpasakojimas 
kiekvienos dainos turinio labai 
uždelsė laiką ir nutraukė koncer
to vientisumą. Ar neužtektų vie
no, gal kiek platesnio dainų pri
statymo ir jų apibūdinimo sve
timtaučiams, kurių vistiek tokiais 
atvejais neperdaugiausia. Jiems 
galima būtų parūpinti specialias 
programas, kiekvieną dainą trum
pai apibūdinant jų kalba.

Aš neapsiriksiu išreikšdama 
visų dalyvių vardu nuoširdžią pa
dėką darbščia jam Tėvui B. Mika
lauskui, OFM, ir šventės rengė
jų komitetui už nenuilstamas pa
stangas gaivinti lietuvybę Kana
dos ir JAV lietuvių tarpe, Čiur
lionio Ansambliui, 6 mielam, lie
tuvybei didžiai nusipelniusiam 
Alfonsui Mikulskiui ir kanklių 
vadovei Onai Mikulskienei, pa
linkėdama ilgiausių nenuilstamų 
metų jų darbuotėje lietuviškos 
dainos ir muzikos srityje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
HENRIKAS BANYS paminėjo 20 

metų kūrybinio darbo sukaktį. Jis 
yra vienas geriausiųjų baleto šokėjų 
centriniame Vilniaus operos ir baleto 
teatre. Baleto studijas H. Banys pradė
jo vokiečių okupacijos metais Šiau
liuose. Po karo su nežymiais vaidmeni
mis pasirodė Kauno muzikiniame ir 
vėliau baleto bei operos teatruose. Į 
savo globą jį paėmė baletmeisteris B. 
Kelbauskas ir jau pripažinimo susi
laukusi balerina G. Sabaliauskaitė, 
kuri šiandien yra jo nuolatinė part
nerė scenoje. Teatro kritikė L. Motie
jūnaitė rašo: “... H. Banys yra stip
rus, jautrus ir įdėmus partneris. Ba
nio rankose šokėja tartum praranda 
savo svorį. Peržengdamas savo sceni
nės veiklos dvidešimt metų slenkstį, 
H. Banys išlaikė puikią profesinę for
mą ir kaip klasikinio plano šokėjas, 
ir kaip ugningas charakterinių šokių 
atlikėjas ..Jo augimas ypač paste
bimas baletmeisterio V. Grivicko pa
statytuose baletuose. Su G. Sabaliaus
kaite jis yra gastroliavęs Lenkijoje, 
Turkijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, 
Bulgarijoje, Suomijoje, Vokietijoje, 
pietryčių Azijos kraštuose. Šių gast
rolių metu abu iškiliausieji Lietuvos 
baleto teatro atstovai savo progra
moms paprastai pasirenka lietuvišką 
šokį ir lietuviškųjų baletų ištraukas.

KOMPOZ. JULIAUS JUZELIuNO 
brandžiausiais kūriniais laikomi “Af- 
rikietiškieji eskizai” ir simfoninė - vo
kalinė poema “Pelenų lopšinė”. Pir
masis kūrinys yra skirtas Afrikos tau
tų išsilaisvinimui iš kolonizmo. Apie 
jį muzikos kritikas A. Ambrazas rašo: 
‘Klausytojai netruko pastebėti ir įver
tinti “Eskizuose” išryškėjusius naujus 
J. Juzeliūno kūrybos bruožus — ug
ningą temperamentą, aktyvų pulsą, 
dramatizmą, nepaprastai išaugusį har
monijos ir orkestro spalvingumą...” 
Pirčiupio tragedijai skirtoje “Pelenų 
lopšinėje” vyrauja emocingumas, rū
pestingai apgalvota forma ir geležinė 
muzikinių minčių dėstymo logika. Šio 
kūrinio muzikoje yra daug tautinių 
bruožų, bet kompozitorius neina liau
dies melodijų citavimo keliu. A. Amb
razas apie jo kūrybos procesą rašo:

J. Juzeliūnas siekia organiškos 
liaudinių elementų ir profesinės mu
zikos priemonių sintezės. Liaudinės 
intonacijos kūrybiškai modifikuoja
mos, įvelkamos į šviežios, savitos har
monijos rūbą, kuris savo ruožtu pa
grįstas lietuvių muzikinio folkloro 
ypatumais...” J. Juzeliūnas laikomas 
kvalifikuotu lietuvių liaudies muzikos 
žinovu, nes Leningrade apgintai diser
tacijai jis buvo pasirinkęs lietuvių 
liaudies muzikos klausimus ir jos pro
blemas. Iš kitų J. Juzeliūno kūrinių 
minėtini: baletas “Ant marių-kranto”, 
“Poema-koncertas styginiam orkest
rui”, “Pasakalija”, “Styginis kvarte
tas”, “Koncertas vargonams, smuikui
ir styginiam orkestrui” ir eilė anks
čiau sukurtų kūrinių, kuriuose dar 
jaučiama muzikinio subrendimo sto
ka. J. Juzeliūno kūriniai buvo atlik- 
ti ir už Lietuvos ribų — Maskvoje. 
Leningrade, Vengrijoje, Bulgarijoje, 
Suomijoje ir Belgijoje. V. Kst.
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totyrininkai, kurie II klėties augš-

Domisi ir lietuviai K. K. PATALAVIČIUS

KMMEJE VEIKIOJE
RELIGINIAM LIETUVIŲ KONG

RESUI ruošti 1966 m. Vašingtone, 
D. C., Kunigų Vienybės sudarytas ko
mitetas: prel. J. Balkūnas, prel. I. Al- 
bavičius, prel. J. Končius, kun. St. 
Raila, kun. prof. VI. Budreckas, kun. 
L. Jankus ir kun. V. Dabušis. Greitu 
laiku bus sukviesti didžiųjų org-jų at
stovai, kurie k-tą papildys pasaulie
čiais. Taip pat bus pakviesti didžiųjų 
vienuolijų atstovai. Religinis kongre
sas bus viena pagrindinių dalių Šilu
vos paminklinės koplyčios pasventini-
mo iškilmėse. Pr. AL

gavo Pr. Čepėnas. Neužilgo LE bds 
baigta leisti. Sekančiais metais tas 
pats leidėjas J. Kapočius numato pra
dėti leisti lietuvių enciklopediją ang
lų kalba.

INŽ. MIK. IVANAUSKO liepsnos 
tapybos parodą rugsėjo 4, 5 ir 8 die
nomis Cicero, III., mieste aplankė 
apie 2000 žmonių, jų tarpe daug moks
leivių. Buvo išstatyta apie 150 darbų. 
Parodą paminėjo bei vertino ne tik 
lietuviškoji spauda, bet ir amerikinė 
— “Chicago Daily News” priedas

te taipogi planuoja įrengti etnografinį 
skyrių. Jame bus išstatyti Paežerių 
apylinkėje surinkti senoviški apyvokos 
padargai ir įnagiai. Netoliese esančio
je rašytojo Vinco Pietario tėviškėje 
ruošiamasi pastatyti paminklinį ak
menį.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTO dainų ir liaudies šokių ansamb
lis “Nemunas” išvyko į Jugoslaviją 
duoti keleto koncertų ir dalyvauti 
tarptautinės mugės programoje Zagre
be. Ta pačia proga “Nemunas” su nau
jai paruošta koncertine programa lan
kysis Rumunijoje, Bulgarijoje ir Veng
rijoje. Išvykoms vadovauja instituto 
rektorius, doc. M. Martinaitis.

“Panorama” (net du kartus), “Chi- MATEMATIKŲ SIMPOZIUMAS ti-
“SANDARA” praneša, kad Paryžiu

je neseniai buvo užtikti du nežinomi 
garsaus poeto Adomo Mickevičiaus 
laiškai, rašyti. 1840-55 m. laikotarpy
je. Pirmas laiškas buvo adresuotas 
Prancūzijos kvietimo min. A. Ville- 
maine, klasifikacijos kaikurių doku
mentų reikalu karališkam knygyne 
Paryžiuj, o antras — prezidentui Liud
vikui Napoleonui. Pastarasis laiškas 
susijęs su poeto pastangomis tapti 
Prancūzijos piliečiu. Prancūzų val
džia nenorėjo suteikti pilietybės A. 
Mickevičiui, vengdama užrūstinti Rusi
jos carą, bet vėliau tas nusistatymas 
buvo pakeistas.

VYTAUTAS GAIGALAS — naujas 
filosofijos daktaras. Jis baigė West
ern Reserve universitetą ir ten gavo 
magistro laipsnį iš prancūzų literatū
ros. Colorado universitete apgynė di
sertaciją tema “Prancūzų katalikų Re- 
nano kritika nuo 1863 iki 1963 me
tų”. Už šį darbą Colorado un-tas Vyt. 
Gaigalui suteikė filosofijos daktaro 
laipsnį. Nuo šio rudens jis dėstys Il
linois valstybiniame un-te Normai 
mieste prancūzų literatūra ir kalbą.

SENOJOJ KRYŽIUOČIŲ PILY Ma
rienburge, kuris dabar yra Lenkijos 
valdomas, atidaryta didžiulė gintaro 
paroda. Eksponatų atgabenta iš gar
siosios Drezdeno galerijos, Palangos 
ir kitur. Kaikurie gintariniai papuo
šalai esą poros tūkstančių metų senu
mo. Jie buvo pagaminti prūsų gimi
nių, gyvenusių prie Baltijos jūros 
pakrančių, nors toje parodoje senųjų 

. prūsų vardas nėra minimas. Pr. Al.

cago Tribūne” ir “Cicero Life”. At
kreipė dėmesį ir lenkų laikraščiai 
“Dziennik Związkowy” ir “Dziennik 
Chicagoski”. Parodos autorius gavo 
daug sveikinimų iš augštų lietuvių ir 
amerikiečių pareigūnų. Tos parodos 
proga inž. M. Ivanauskas pareiškė: 
“Mano troškimai realizavosi po 30 
jieškojimo ir darbo metų. Visą tą kū
rybos darbą skiriu jaunajai visų tautų 
kartai.”

PROF. DR. ANTANAIS RAMŪ
NAS, Otavos Universiteto Lyginamų^ 
jų Pedagoginių Mokslų Centro di
rektorius ir Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos pedagoginės sekcijos 
pirmininkas, paraše ir atidavė spau
dai sekančius veikalus: 1. Dialogas 
tarp Maskvos ir Romos. Parašyta 
prancūzų kalba. 2. XX amžiaus fizi
nio ugdymo sąjūdžiui. Parašyta anglų 
kalba. 3. Fizinio ugdymo vieta pilnu
tiniame žmogaus ir žmonijos auklėji
me. 4. Iš sutemų į aušra. Parašyta lie
tuvių kalba. Pirmuosius tris veikalus 
leidžia Otavos universitetas (The Ot
tawa University Press), ketvirtą — 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
ja Romoje ir “Rūtos” leidykla Ha
miltone. Iliustruoja dail. Telesforas 
Valius Toronte. Be to, prof. A. Ra
mūnas yra pasirašęs naujas sutartis 
su JAV ir Europos leidėjais.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DR. VINCO KUDIRKOS MUZĖJUS 

vietinių gyventojų pastangomis įreng
tas rašytojo gimtosios sodybos klėtyje

kimybinės ir metrinės skaičių teo- 
jos klausimais surengtas Palangoje. 
Jame dalyvauja matematikai iš visos 
Sov. Sąjungos. Simpoziumo tikslas — 
skaičių teorijos jaunųjų specialistų 
kvalifikacijos pakėlimas, naujų uždavi
nių pasirinkimas, pasidalinimas patyri
mu. Paskaitas yra paruošę žymiausieji 
matematikai: A. Buchštabas, N. Čiuda- 
kovas, J. Kubilius, A. Postnikovas ir 
B. Trachtenbrotas.

KOMPOZ. ANTANAS RAČIŪNAS? 
^tšventė 60,m. amžiaus sukaktį. Kauno! 
konservatoriją jis yra baigęs 1933 m. 
Į Lietuvos muzikos istoriją įėjo su pir
mąja savo opera “Trys talismanai”, 
kurią 1936 m. pastatė Kauno operos 
teatras. Pokariniais metais yra sukū
ręs 5 simfonijas, simfoninę poemą 
“Platelių ežero paslaptis”, oratoriją 
pagal K. Donelaičio “Metus”, daug dai
nų chorams ir solistams. Tačiau šį jo 
vertingą įnašą užgožia dvi operos ko
munistinei propagandai — “Marytė”, 
“Saulės miestas” — ir propagandinės 
dainos: “Penkmečio kurti”, “Komjau
nimas”, “Tau, šlovingas Spali”, “Visos 
tautos kaip sesės”, oratorija “Tarybų 
Lietuva” ir kt Faktas lieka faktu, kad 
sovietų okupuotoje dabartinėje Lietu
voje A. Račiūnas yra pralenkęs visus 
kompozitorius savo duoklėmis kompar
tijos pageidaujamų kūrinių dirvonuo
se. Nuo 1940 m. jis dėsto kompoziciją 
konservatorijoje ir yra paruošęs eilę 
gabių jaunosios kartos kompozitorių 
— E Balsį, V. Klovą, V. Baumilą, V. 
Paltanavičių, J. Gaižauską ir kt.

V. Kst.

Moderniosios Ispanijos univer
sitetus pertvarkęs esminis įstaty
mas buvo paskelbtas 1943 m. lie
pos 29 dieną. Šiuo potvarkiu buvo 
pertvarkyti ir praplėsti universi
tetų fakultetai, Juos aprūpinant 
reikalingomis medžiaginėmis ir 
mokslinėmis priemonėmis. Daug 
dėmesio atkreipta ir pinigo sudė
ta ir sudedama moksliniams tyri
nėjimams. Prie kiekvieno fakul
teto atidaryti specialūs tyrinėji
mo centrai, kurie glaudžiai bend
radarbiauja su Ispanijos Mokslų 
Akademija. Vyriausybė deda pa
stangas atnaujinti garbingą Ispa
nijos universitetų tradiciją, sie
kiančią suvesti universitetą su 
nūdieniu krašto gyvenimu.

Ispanijos vyriausybė, sekdama 
seną universitetinę krašto tradi
ciją, paskelbė ‘universitetų per
tvarkymo” įstatymą. Juo ne tik 
pripažįsta Bažnyčios teises uni
versitetiniame mokyme, bet ir pa
brėžia religinio auklėjimo svarbą 
valstybiniuose universitetuose. 
Vyriausybė sudarė universitetų 
globą, kuria gerokai apkarpyta 
universitetų autonomija ir iš ki
tos pusės — perkietas valdžios ki
šimasis į jų vidaus reikalus ir gy
venimą. “Universitetų pertvarky-

Dabartiniai Ispanijos universitetai
mo įstatymas” įgalina nūdienės tvarkyti bei moderniesiems lai- 
Ispanijos universitetus: mokyti, kams pritaikyti gamtos mokslų, 
teikti akademinius laipsnius, j teisės ir medicinos fakultetus. Te
steigti specialius papildomuosius imlesnės gydytojo profesijos sie- 
fakultetus bei mokyklas, plėsti1 kiantiems ispanams ir ispanėms 
mokslinius tyrinėjimus, ypatingai1 buvo Įvestas praktikos kursas, ku- 
auklėti universitetinį jaunimą, ris dažnai užtrunka net keletą me- 
steigiant taip vadinamąsias “di- tų. Be to, buvo praplėsti chemi- 
džiąsias kolegijas”, t. y. pilną, jos, veterinarijos ir ypač farmaci- 
arba beveik pilną, išlaikymą tei-1 jos kursai. 1953—1957 m. ispanų 
kiančius internatus neturtingie- vyriausybės potvarkiais buyo ga- 
siems užsieniečiams ir iš provinci- lotinai nustatytas krašto universi- 
jų atvykusioms studentams. “Uni- tetų pertvarkymas, šiandien Ispa- 
versitetų pertvarkymo įstatymas” nijos teriterijoje veikia 12 valsty- 
galutinai įgyvendino dabartinį Is-1 binių ir keletas privačių universi- 
panijos universitetu gyvenimą tetų.
tvarkančius nuostatus. Juo į hu
manitarinių mokslų (kurie čia ap
ima filosofiją ir literatūrą) fakul
tetą buvo įvesti “bendrieji kur
sai”, kuriais norima duoti studen
tams rimtą filosofinį ir kalbos pa
grindą ir po to — pasirinktą spe
cialybę. Istorijos fakultete teikia
ma daug reikšmės P. Amerikos is
torijai, o studijuojantiems gyvą
sias kalbas nepaskutinėj vietoj 
statoma pvz. arabų kalba ir litera
tūra, kuri per daug šimtmečių 
vaidino nepaprastą vaidmenį is- randame Burgos, Komilijas, Gra- 
panų zemeje bei tautoje. - - — - -

“Universitetų pertvarkymo Tarragonos miestuose. Kiti spe- 
istatymas” siekia praplėsti, per- cialieji ispanų universitetai ruo

šia specialistus socialiniam krašto 
klausimui spręsti universiteto rė
muose. Tokie universitetai veikia 
Gichono, Tarragonos ir Sevilijos 
miestuose.

Madride ir Salamankoje taip va
dinamas “ispaniškųjų universite-

vo atrastais ir civilizuotais P. 
Amerikos kraštais ir atrastųjų 
kraštų interesas palaikyti dvasi
nius bei kultūrinius santykius su 
Ispanija. Ispanijos, Portugalijos, 
Pietų Amerikos ir Filipinų uni
versitetai bendrai tame seime na
grinėjo savo uždavinius, meto
dus ir tikslus.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO sidabri
niai sukakčiai atžymėti rengiama mo
nografija. Jai paruošti sudaryta komi
sija: pirm. K. S. Karpius, vicepirm. 
J. Stempužis, vicepirm. V. Nagevieie- 
nė, sekr. Izab. Jonaitienė, protokolų 
sekr. E. Kamėnas. Monografijoj bus 
pavaizduotas Čiurlionio Ansamblio nu
eitas kelias. Paskiri asmenys ir orga
nizacijos kviečiami talkon — iš anksto 
užsisakyti leidinį bei siųsti pinigus: 
Čiurlionio Ansamblis, 10908 Magnolia 
Drive, Cleveland, Ohio 44106, USA. 
Numatytos šios prenumeratorių . gru
pės: garbės rėmėjai — $50, rėmėjai 
— $25, prenumeratoriai — $5. Iš 
anksto užsisakiusių pavardės bus skel
biamos leidinyje.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 33- 
čias tomas jau išsiuntinėtas prenume
ratoriams. Jis prasideda žodžiu Valei
kienė ir baigiasi Vienne. Tomą reda-

Paežeriuose, Vilkaviškio rajone. Di
džioji eksponatų dalis — V. Kudirkos 
ir jo šeimos gyvenimą vaizduojančios 
nuotraukos, perfotografuotos rankraš
čių kopijos. Mokytojas J. Sideravičius 
muzėjui padovanojo šaukštą, kuriuo ra
šytojas naudojosi savo paskutiniais gy
venimo metais. Į šaukšto kotą yra 
įrėžti Kudirkos inicialai, šaukštas pri
klauso tam laikotarpiui, kai Kudirka 
gyveno pas Petrę Krūzaitienę ir jos 
dukrą Mariją Sideravičienę. Sodybos 
kieme pastatytas paminklinis akmuo 
su įrašu: “Šioje sodyboje 1858 metų 
gruodžio 31 d. gimė įžymus lietuvių ra
šytojas ir visuomenės veikėjas Vincas 
Kudirka”. Ties akmeniu dar tebeauga 
paties Kudirkos rankomis pasodintas 
ąžuolas. Dr. Vinco Kudirkos muzėjuje 
telkiami eksponatai ir kitų dviejų gar
sių paežeriečių — rašytojo Antano 
Krikščiukaičio-Aišbės ir skulptoriaus

Atsiųsta paminėti
Šaltinis. 1965 m. nr. 4. Tikybinės ir 

tautinės minties žurnalas. Leidžia Šv. 
Kazimiero sąjunga. Red. S. Matulis, 
MIC. Pren. met. 15 š. ($2), atsk. nr. 
35 et. Adr. 21 The Oval, Hackney Rd., 
London, E. 2, England.

Lietuviai Amerikos Vakaruose. 1965 
m. rugsėjo mėn. nr. 9. Leidžia A. Ski- 
rius. Redaguoja red. kolektyvas. Adr. 
4366 Sunset Blvd. Los Angeles, Calif. 
90029, USA/Prenumerata met. $3, ats
kiras nr. 30 et.

Zenonas Ivinskis, LITHUANIA DU
RING THE WAR: RESISTANCE 
AGAINST THE SOVIET AND THE 
NAZI OCCUPANTS, 61—84 psi 
Atspaudas iš V. Stanley Vardys (ed), 
Lithuania Under Soviets: Portrait of 
a Nation, 1940-65. New York, F. A. 
Praeger, 1965.

į
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Solistė Lilija šukytė, kuri dalyvaus Kanados lietuvių jau
nimo kongreso programoje. Jos koncertas - rečitalis įvyks 
spalio 10 d., sekmadienį, 3—5 v. p. p. Prisikėlimo salėje 
Toronte. Ji dainuos ištraukas iš operų “Figaro vestuvės”, 
“Madame Butterfly, Šuberto ir Brahmso kūrimus. Antroje 
rečitalio dalyje ji dainuos ištraukas iš kun. Br. Markaičio, 
SJ., kantatos “Vilniaus Varpai” (žodžiai K. Bradūno) ir VI. 
Jakubėno kūrinius

Universitetas ir kursai 
užsieniečiams
Vienas tų seimo vaisių buvo Is

panijos pasiryžimas praktiškai at
naujinti savo kultūrinius ir dvasi
nius santykius su ispanų Ameri
kos kraštais. Tam reikalui buvo 
perorganizuotas 1945 m. Santan- 
dero mieste įkurtas tarptautinis 
“Menendez Pelayo” vasaros uni
versitetas užsieniečiams. Be to, 
įvairiose Ispanijos vietovėse kiek- 
vieneriais metais vasaros metu 

_ įveikia universitetinio lygio ir po
piežiaus. Tokius universitetus būdžio labai pigūs kursai užsie

niečiams. Jų metu rinktiniai ispa
nų profesoriai dėsto užsienio aka
deminiam jaunimui savo kalbą, 
literatūrą, filosofiją, dailę, nūdie
nes kultūrines ispanų problemas, 
istoriją, žurnalistiką ir kita. Daž
nai į šiuos universiteto kursus at
vyksta lietuvių ir lietuvaičių iš 
JAV-bių, Kanados, P. Amerikos, 
V. Vokietijos ir kitur, šis univer
sitetas yra lengvai pasiekiamas ir 
ūkiškai nepajėgiems užsienio stu
dentams bei studentėms, nes jį re
mia ispanų vyriausybė ir priva
čios organizacijos bei asmenys.

Specialūs universitetai
Jei pažvelgsime į praeitį, į is

panų religinę ir istorinę tradiciją, 
pamatysime tą tvirtą pamatą, ant 
kurio formavosi teologai, Bažny
čios daktarai, seminaristai, vie
nuoliai bei vienuolės. Tai vadina
mieji “popiežiškieji universite
tai”, kurie nepriklauso nuo vals
tybės, bet nuo katalikiškosios Is
panijos bendruomenės ir nuo po-
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nados, Santiago de Kompostela ir

Santykiai su užsieniu
Pagaliau nebūtume davę pilno 

Ispanijos universiteto vaizdo,'jei 
nenušviestume keliais žodžiais jo 
santykių su plačiuoju pasauliu, su 
jo aukštosiomis mokslo organiza
cijomis. Pirmiausia reikia trum
pai suminėti ispanų kolonizatorių 
Įsteigtus universitetus P. Ameri
kos žemyne 16—17 š. — Meksiko
je, Bolivijoje, Argentinoje, Ekva
dore, Kolumbijoje, Čilėje, Gvate
maloje, Venecuėloje, Maniloje ir 
Havanoje, čia daug pasidarbavo 
vienuoliai jėzuitai ir domininko
nai, ypač ispanų kalbos ir religi
jos dėstyme vietos indėnams. Tos 
milžiniškos kultūrinės ispanų pa
žangos užgeso 19 š. pabaigoje, kai 
buvo prarastos visos Amerikos že
myne turėtos kolonijos (Kuba 
paskutinė). Tačiau per pastaruo
sius 40 metų vėl atgijo ispanų 
Įnašas i jų kolonizuotų kraštų 
dailę, literatūrą, teatrą, ekonomi
ką ir net politiką. Dabar ameri
kiečiai atvyksta Ispanijon studi
juoti į taip vadinamus “vasaros 
universitetus”, kuriuose jie pi
giai, ypač per vasaros atostogas, 
gali studijuoti seną ir amerikie
čiams naudingą ispanų kalbą, is
toriją, teisę, sociologiją, dailę, fi
losofiją ir labiausiai istoriją, lie
čiančią Amerikos žemyno santy- reso koncerto programoje spalio 
kius su Ispanija. Labai suglaudi- 10 d., 3—5 v. p.p., Prisikėlimo sa- 
no Ispanijos ir P. Amerikos uni- Įėję Toronte; atliks Beethoveno 
versitetų ryšius 1953 m. įvykęs sonatą Op. 13. Šopeno “Scherzo”

Jaunas pianistas Tadas Gurevi
čius, Toronto universiteto muzi
kos fakulteto studentas; dalyvaus 
Kanados lietuvių jaunimo kong-

Rytų Prūsijos srityse gyveno lietuviai
DR. MARTYNAS ANYSAS

Valstybinė Politikos ir Mokslinės Litera
tūros leidykla Vilniuje 1960 m. atspausdino 
istorinį veikalą: “Prūsijos valdžios gromatos, 
pagraudenimai ir apsakymai lietuviams vals
tiečiams”. Veikalą paruošė T. S. R. Mokslų 
Akademijos Istorijos Skyrius. Jis yra didelio 
formato ir turi 664 psl. Didžioji potvarkių da
lis yra fotokopijuota, nes būtų labai sunku 
juos atspausdinti tų laikų kalba ir išsireiški
mais. Savo turiniu Jis yra pirmasis veikalas, 
paskelbęs valdiškus įsakymus, kurie buvo iš
leisti tuometinėje Prūsų Lietuvoje nuo 1589 
iki 1831 m.

Iš prakalbos matyti, kad 1852 m. G.H.F. 
Nesselmarin pirmą kartą atspausdino 1578 m. 
Prūsijos hercogo Georg Friedricho išleistą 
Tilžės apskrities parapijų žmonėms Įsakymą, 
kuris buvo išverstas į lietuvių kalbą ir nekar
tą skelbtas vėliau. Tuo mokslo žmonės, ypač 
kalbininkai, buvo paskatinti tyrinėti senąją 
lietuvių kalbą. Mokslininkus sudomino ne tik 
lietuvių kalba, bet ir Prūsijos valdžios krei
pimosi į lietuvių valstiečius (kaimiečius) jų 
gimtąja kalba faktas. Vėliau, 1877 ir 1878 m., 
prof. A. Bezzenberger paskelbė dar du 18-to 
šimtmečio Prūsijos valdžios įsakymu lietuvių 
kalba. Daugiau jokių šio laikotarpio įsakymų 
arba potvarkių nerasta.

Potvarkiai lietuvių kalba
Prieš II D. karą Karaliaučiaus universite

te buvo aptikti du Lenkijos karaliaus ir Lie
tuvos did. kunigaikščio 1639 ir 1641 m. iš
leisti universalai - potvarkiai, vokiečių, lenkų 
ir lietuvių kalbomis, šiais raštais lenkų ka
ralius įsakė savo žemių pareigūnams ir val
diniams nedaryti skriaudų Prūsijos valstybės 
žmonėms, dėl kurių jam skundėsi Prūsijos 
hercogas ir jo augšti patarėjai. Tie universa
lai į lietuvių kalbą buvo išversti Prūsijos val
džios iniciatyva. Ligi šiol daugiau 17-to šimt
mečio Prūsijos valdžios įsakymų lietuvių kal
ba mokslininkai nebuvo suradę.

Vokiečių kalbininkai Weber ir A. Bez
zenberger yra paskelbę Prūsijos valdžios 
1724 m. išleistą įsakymą — karališką groma- 
tą dėl tvorų taisymo. Daugiau tokių 18-to 
šimtmečio lietuvių kalba įsakymų iki I D. ka
ro nebuvo aptikta.

Po I D. karo buvo atspausdinti dar penki 
18-to šimtmečio Prūsijos valdžios įsakymai 
lietuvių kalba (“Rytojus”, Tilžėje, 1921 m.; 
“Tauta ir žodis”, Kaunas, 1931 m.; “Praei
tis”, Kaunas, 1930 m.) Be to, buvo surinktos 
žinios dar apie keliolika 18-to ir 19-to šimt

mečio valdžios įsakymų lietuvių kalba, kurie 
buvo išaiškinti ir sužymėti lietuvių bibliogra
fijoje.

Per II D. karą, dėl karinių veiksmų ir be
sitraukiančios vokiečių armijos noro viską 
naikinti, pražuvo daug Rytų Prūsijos knygų 
ir raštų saugyklų, bibliotekų bei archyvų. 
Griuvėsiuose dingo žinomi ir nežinomi Prūsi
jos valdžios įsakymai bei kitokį skelbimai lie
tuvių kalba. Hitlerio armiją išvijus iš Rytų 
Prūsijos, sovietiniai mokslininkai rankiojo, 
kas dar buvo išlikę. Lietuvos T. S. R. Mokslo 
Akademijos Tūpesčiu lituanistikos dalykų 
jieškoti ėmėsi P. Pakarklio vadovaujamoji 
ekspedicija, kurią sudarė J. Kruopas, J. Jur
ginis ir kiti. Šitai mokslininkų grupei pavy
ko surasti daugiau negu buvo tikėtasi.

P. Pakarklio darbas
P. Pakarklis su savo bendradarbiais surado 

dalį K. Donelaičio rankraščių, Brodovskio ir 
kitų autorių sudarytus lietuvių kalbos žody
nus, dalį Pretorijaus rankraščių ir tt. Be to, 
buvo surasta daug spausdintų Prūsijos val
džios Įsakymų bei kitokių skelbimų lietuvių 
kalba, apie kurių buvimą nieko nežinota. 
Apie tuos naujai surastus lietuviškus spaus- 
dinius rašė ir dalį jų (29 dokumentus) spau
doje paskelbė P. Pakarklis, pridėjęs savo ko
mentarus. Jis taip pat paruošė spaudai pilną 
surastųjų įsakymų ir skelbimų rinkinį. Jį su
daro 94 dokumentai, iš kurių tik septyni bu
vo anksčiau atspausdinti, 29 paties P. Pa
karklio paskelbti, o kiti likusieji dar niekur 
nespausdinti. Norėdamas padaryti rinkinį 
pilnesnį, jis pridėjo dar 10 niekur nepaskelb
tų dokumentų, laikomų Lietuvos TSR biblio
tekose, daugiausia buv. Kauno universiteto 
bibliotekoje.

Po P. Pakarklio mirties, 1955 m., rinkinio 
išleidimu ėmė rūpintis Lietuvos TSR Mokslo 
Akademijos Istorijos Institutas, kuris nu
sprendė dokumentus atspausdinti fotografijo
mis, kad nebūtų pažeistas ne tik teksto, bet 
ir rašmenų autentiškumas.

Tokiu būdu buvo sudarytas 104 lietuviškų 
raštu rinkinys, iš kurių 46 yra 18-to šimtme
čio ir 21 19-to šimtmečio pradžios lietuvių 
kalba įsakymai, kurie dar niekuomet nebuvo 
paskelbti.

šitie aptariamoje knygoje sužymėti po
tvarkiai liečia Prūsų Lietuvoje gyvenančius 
gyventojus, kurių dauguma buvo gryni lietu

viai, nesuprantą vokiečių kalbos ir skelbimų 
prasmės. Potvarkiai liečia visą kalbamo kraš
to politinį ir ekonominį gyvenimą Prūsijos 
hercogystėje ir po 1701 m. Prūsijos karalystė
je

Mažai senųjų potvarkių
Iškyla klausimas, dėlko tiek daug potvar

kių buvo išleista 18 ir 19 š. ir tiek mažai ar 
visai neišleista anksčiau?

Senprūsių žemes užkariavęs vokiečių ri
terių ordinas visiškai nesirūpino užkariautų 
gyventojų gimtąja kalba. Viskas buvo tvar
koma primityviai, policiškai. Reformacijos 
metu, 1525 m., ordinas buvo sekularizuotas ir 
jam po antros Torūnės taikos 1466 m. palikta 
teritorija buvo pavadinta Prūsijos hercogys
te (hercogtum Preussen). (čia reikia pastebė
ti, kad vokiečių hercogystės negalima išversti 
lietuvių kalbon kunigaikštyste, nes kunigaikš
tystės — Fuerstentūmer Vokietijoje dažnai 
buvo labai mažos, ir todėl didesni politiniai 
kompleksai buvo vadinami hercogystėmis, o 
jų valdovai — hercogais). Pirmojo Prūsijos 
hercogo Albrechto potvarkiu, 1545 m. buvo 
išspausdintas pirmas lietuviškas katekizmas, 
plečiamas bažnyčių tinklas ir ruošiami lietu
viškai kalbą kunigai parapijoms aptarnauti. 
Buvo spausdinama ir šiek tiek religinio turi
nio veikalu. %-

šitie faktai aiškiai parodo, kad Prūsijos 
hercogystės šiaurės rytų dalyje gana plačiai 
gyveno lietuviai. Lietuviškas elementas vė
lesniais, kiek ramesniais, laikais labai sutirš- 
tėjo, kaip matome iš kunigo Pretorijaus vei
kalo “Deliciae Prussicae arba Preussische 
Schaubuehne”. Pretorijus buvo gimęs 1635 
m. Klaipėdoje ir kunigavo Niebudžiuose, Įs- 
rutės apygardoje, iki 1685 m.

Paveldėjimo keliu Prūsijos hercogystė pa
teko į Brandenburgo elektorių (Kurfuersten) 
valdžią. Paskutinis Brandenburgo elektorius 
Fridrich Wilhelm III-sis 1701 m. sausio 18 
d. karūnavosi Karaliaučiuje Prūsijos karaliu
mi (Koenig in Preussen) ir tuo prasidėjo ka
rališkos Prūsijos perijodas. Sujungus Bran
denburgo elektorato žemes su buvusiomis 
Prūsijos ordino ir hercogystės žemėmis (dabar 
karalystė), Prūsijos vardas buvo priimtas vi
soms Brandenburgui priklausančioms ir vė
liau prijungtoms žemėms, kurios siekė va
karuose net už Reino.

Dėl minėto pirmojo Prūsijos karaliaus 
prabangaus gyvenimo ir didelio neveiklumo 
paskutiniaisiais jo amžiaus metais buvusioje 
ordino Prūsijoje siautė 1709-11 m. maras, ku

ris ypač negailestingai palietė lietuviškąją 
Prūsijos dalį. Pagal statistiką, tuomet mirė 
apie 236.000 žmonių, reiškia vienas trečdalis 
visų buvusios ordino Prūsijos gyventojų. Di
džiausias nuostolis teko lietuviškoms sritims. 
Dideli plotai dirbamos žemės tuomet liko vi
sai be gyventojų arba su labai mažu jų skai
čiumi.

Administracinis vienetas “Litauen”
Minėtojo karaliaus sūnus Friedrichas 

Wilhelmas I-sis, įžengęs į sostą 1713 m., at
kreipė savo dėmesį į maro sunaikintąją Prū
siją ir ypatingai į lietuviškas sritis. Jis tuo
met ir vėliau šias sritis pats apkeliavo. Pa
veiktas lietuviškos gyventojų masės, plataus 
lietuviškų parapijų tinklo ir taip pat grynai 
ekonominiais sumetimais, jis, karališkuoju 
potvarkiu, 1723 m. rytinėse Prūsijos srityse 
sudarė naują administracijos vienetą, pava
dintą Litauen, t. y. Lietuva. Tuo pačiu po
tvarkiu visa buvusi ordino Prūsija buvo pa
dalinta į du valdžios departamentu (Kammer- 
departainents), į vokiškąjį Karaliaučiuje ir 
lietuviškąjį Gumbinėje. Pastarasis departa
mentas apjungė visą “Litauen” teritoriją. Jo 
kompetencijai priklausė vyriausios apygar
dos: Klaipėda, Tilžė - Ragainė, Įsrutė, maž
daug visa istorinė Skalavija bei Nadravija. Iš
imtos buvo Labguvos ir Vėluvos apygardos, 
kurios, nors iš senovės irgi lietuviškos, bet 
administraciniais bei politiniais sumetimais 
jau anksčiau buvo prijungtos prie Sambijos, 
norint duoti Karaliaučiui didesnį sambišką 
užnugarį. “Litauen” departamentui valdyti 
karališku įsakymu buvo įkurtas Gumbinės 
miestas, pastatytas Pisos - Romintos upelių 
santakoje, vietoje ten anksčiau buvusio kai
mo Bisserkeim.

Lietuviškam valdžios departamentui vė
liau dar buvo prijungtas Oleckos ir Seheste- 
no apskritys buvusioje Sūdavijoje. Tokiu bū
du Lietuvos teritorijoje esanti Gumbinė val
dė beveik visas istorinės Skalavijos, Nadravi- 
jos ir Sūdavijos sritis bei dalį Bartos, šita 
santvarka truko apie 100 metų. Karalius dar 
uždraudė ateityje vartoti iki tol įprastą pava
dinimą “Wildnis — mišką, ne dykumą, kaip 
kartais manoma. (Tų laikų miškininkai vadi
nosi Wildnisbereiter).

Iš karaliaus Friedricho Wilhelmo I sutvar
kymo yra aiškiai matyti, kad tuomet, prieš 
240 metų, dar nebuvo pamiršti senieji lietu
vių apgyventi žemės plotai, kad karaliaus su
darytoje Litauen - Lietuva teritorijoje dar 
plačiai skambėjo lietuviškas žodis ir kad ka
ralius manė ją galėsiąs geriau valdyti suda
rydamas atskirą administracijos vienetą.

Valdžios skelbiamieji potvarkiai
Valdžia Gumbinėje išleido ir savo atski

ras valdžios žinias, pavadintas “Amtsblatt 
der Kgl. Litthauischen Regierung”. Kalba
mame rinkinyje jų yra du pavyzdžiai, nr. 45 
iš 1814 m. ir nr. 34 iš 1815 m. Iš rinkinio 
matoma, kad dar 1815 m. egzistavo augščiau- 
sias karališkas teismas Lietuvos žemėms.

Suprantama, jog visi valdžios potvarkiai, 
liečią lietuvių apgyventą kraštą, turėjo būti 
skelbiami lietuvių kalba, kad to krašto au
tochtonai gyventojai juos suprastų. Ordino 
ir hercogų laikais tai nebuvo daroma. Iš her
cogų laikų turime tik tris lietuvių kalba po
tvarkius iš 1589, 1639 ir 1641 m., o 1712 m. 
potvarkis kilęs iš karališkos Prūsijos laikų. 
Visi kiti potvarkiai yra atspausdinti minėto
jo karaliaus sukurtai Lietuvai egzistuojant, 
būtent, karalių: Friedricho Wilhelmo I iki 
1739 m.; jo sūnaus Friedricho II arba didžiojo 
iki 1780 m.; Friedricho Wilhelmo II ir Fried
richo Wilhelmo III iki 1831 m.

Karališki potvarkiai vadinami gromato- 
mis, apsakymais, prisakymais, paliepimais, 
malonės užrašais pabėgusiems kareiviams, 
malonės gromatomis pabėgusiems karei- 

, viams, pardonais (General Pardon) pabėgu
siems bei grįžtantiems kareiviams ir pagrau
denimai. Jie visi yra privalomi vykdyti kara
liški Įsakymai—paliepimai. Iš prancūzų kal
bos kilęs pardonas yra amnestija pabėgu
siems, bet grįžtantiems kareiviams. Groma
tos iškabinamos viešose Įstaigose ir turi būti 
skelbiamos bažnyčiose iš sakyklų, jog niekas 
negalėtų sakyti, kad įsakymo nežinojęs. Ca- 
rienė Kotryna II vadinama “didde župone 
ir cecorene visų moskolių”. Rusų vardas rin
kinyje neminimas. Karalių vardai išverčiami 
į: “Priczkus Willus, Pritsžkus ir Priderikis, 
matyt, pagal vertėjo norą ir sugebėjimą.

Karališki paliepimai tvarko visą viešąjį ir 
ekonominį gyvenimą karališkoje Lietuvoje, 
kaip iš sekančių pavyzdžių matyti.

Prūsijos gyventojai turi išpirkti jiems val
diškai nustatytą kiekį druskos. Savo normų 
neišperkantieji bus baudžiami pirmą kartą 
40, o antrą kartą 100 rykščių, o trečią kartą 
bus pakariami (1729). Pakartotinai draudžia
ma vartoti užsieninę druską, ne iš Magdebur
go kilusią (1723).

Pakartota pagriežtinta karališka gromata, 
kad žydai ir kiti “prasti kromininkai” savo 
prekių nepardavinėtų pakiemiais ir pabučiais. 
Vėlesnis paliepimas draudžia įleisti į Prūsiją 
žydus, prekiaujančius senais drabužiais 
(1738). Kitu paliepimu draudžiama besibas- 
tantiems žydams verstis pinigų keitimu 
(1763), kuris pakartojamas 1793 m. Yra po
tvarkis, draudžiąs čigonams įvažiuoti į Prūsi
ją (Bus daugiau)
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
EGUNTON — OAKWOOD

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

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

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu: moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

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

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

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

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

h

Lietuvių skautų vadų stovykloje Romuvoje, Kanadoje. Seserijos 
gretos ir vėliavų aikštės žygiuoja j pastovyklės užsiėmimus

TORONTO"
Lietuvių skautų veikla

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

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Šatrijos ir Rambyno tuntų skautės 
ir skautai, pradėdami naujus veiklos 
metus, rugsėjo 26 d., 10 v. r., Prisikė
limo bažnyčioje dalyvauja pamaldose 
pilnai uniformuoti. Visi renkasi 9.30 
vaL salėje.

Tėvai pranciškonai naujai statomo
se patalpose skautams ir skautėms 
įrengs didelį būklą. Nuoširdžiai dėko
jame Tėvui Placidui Bariui ir Tėvui 
Pauliui Baltakiui bei kitiems Tėvams 
už tokį palankumą skautų organiza
cijai. .

North Lake Co. savininkams A. Ka- 
ziliui ir B. Mackevičiui už pažadėjimą

įvyko rugsėjo 15 d. Dalyvavo virš 20 
vadovų, kurie apsvarstė tunto veiklą 
šiems darbo metams.

Kanados rajono vyr. skaučių suva
žiavimas praėjo labai jaukioje ir dar
bingoje nuotaikoje. Reikia manyti, 
kad dalyvės ne tiktai viena kitą geriau 
pažino, bet ir pasiryžo geriau veikti 
savo vienetuose išklausiusios ne tik 
mūsų vietinių skautininkių, bet ir 
viešnių — fil. D. Tallat-Kelpšaitės, 
ps. II. Gražytės ir s. E. Šakienės įdo
mius bei turiningus pašnekesius. Po 
dienos pašnekesių bei diskusijų vakare 
įvyko arbatėlė — linksmavakaris, ku-

Lietuvių studentų 
žinios

šį penktadienį, rugsėjo 24, 8.30 v.v. 
šv. Jono Kr. parapijos salėje įvyks 
“initium semestri”. Bus taip pat ir 
“fuksų” priėmimas. Prašom visus stu
dentus ir studentes dalyvauti, nes ša
lia linksmosios dalies bus dar ir la
bai svarbi rimtoji dalis: bus svarsto
mas studentų sąjungai labai svarbus 
pakeitimas, bus pateiktas 1965-66 me
tų veiklos planas ir taip pat bus pra
nešimas bei diskusijos jaunimo kon
greso reikalais.

Kaip matote, šis “initium semestri” 
labai svarbus kiekvienam studentui-ei. 
Dėlto visi atvykite į šv. Jono Kr. sa
lę šį penktadienį. Valdyba

Ateitininkų žinios
SUSIRINKIMAI

Vyr. moksleivių berniukų ir mergai
čių susirinkimas — sekmadienį, rug
sėjo 26 d., 6 v.v., Prisikėlimo muzikos 
studijoje. Susirinkimas svarbus, nes 
bus renkama nauja valdyba, todėl vi
si prošomi atvykti. Taip pat prašomi 
atvykti ir šiais metais į 9-tą skyrių 
perėję berniukai ir mergaitės.

Jaunesniųjų berniukų, kurie lanko 
7 ir 8 pr. mokyklos skyrių, susirinki
mas įvyks taip pat sekmadienį, 4 v. 
p.p. Prisikėlimo muzikos studijoje.

Jaunučių berniukų, iki 6 skyriaus, 
susirinkimas irgi sekmadienį, 4 v.p.p. 
Susirinkti muzikos studijoje kartu su 
jaunesniaisiais, o po to bus vykstama 
į kitas patalpas.

R. GHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

WS PORTAS
XV-SIOS S. AMERIKOS 
LIETUVIŲ ŽAIDYNĖS

Rugsėjo 11-12 d.d. Klevelande 
buvo surengtos XV-tų š. Ameri
kos lietuvių sportinių žaidynių 
lengvosios atletikos ir lauko teni
so pirmenybės. Lengvoje atleti
koje varžėsi, kaip paprastai, tik 
2 S. Amerikos klubai: Klevelan- 
do Žaibas ir Toronto Aušra. Klu
binių žaidynių nugalėtoju liko 
žaibas, išsikovojęs 36 I-as vietas, 
26 II-as, 22 III-čias ir 15 IV-jų; 
Aušra — 29 I-as, 29 II-as, 33 III- 
čias ir 28 IV-tas vietas; Toronto 
Vytis — 1 I-ją ir 1 IV-tą. Lauko 
tenise vyrų vienete laimėjo O. 
Rautinš. (Aušra) ir vyrų dvejetuo
se — O. Rautinš su L. Meškaus
ku (H. Kovas).

VYČIO ŽINIOS
Stalo tenisininkai ir šiais metais 

gražiai pasirodė Kanados stalo teniso 
pirmenybėse, kurios įvyko Kanados 

"krašto parodos metu. Kaip jau žino
me, keturiolikametė Violeta Nešukai
tytė tapo Kanados moterų stalo teni
so meistere. Mergaičių iki 18 m. ir 
iki 15 m. grupėse Violetai atiteko 
antros vietos, čia jai teko pralaimėti 
Amerikos meisterei P. Martinez. Ta-

čiau Violeta atsilygino tarpvalstybinė
se rungtynėse Kanada — JAV įveik
dama amerikietę. E. Sabaliauskaitei 
teko antra vieta moterų vienete — 
baigmėje pralaimėjo Violetai. Ji taip 
pat atstovavo Kanadai tarpvalstybinė
se rungtynėse. A. Krašauskas žaidė 
Kanados jaunių rinktinėje. Mergaičių 
iki 13 m. grupėje pirmą vietą laimė
jo F. Nešukaitytė, II vietą — R. Ston- 
čiūtė.

Kanados stalo teniso meisterystes 
iki šiol yra laimėję šie vytiečiai — 
Pr. Gvildys, S. Kasperavičiūtė-Baliū- 
nienė, E. Sabaliauskaitė ir V. Nešu
kaitytė. .

R. Kaknevičius lengvosios atletikos 
rungtynėse Kanados krašto parodos 
metu laimėjo antras vietas 60 jardų 
bėgime ir šuolyje į augštį.

S. Kernius lengv. atletikos varžybo
se jaunučių disko metime laimėjo 
pirmą vietą su pasekme 142-5. Tai pa
kartotas šios grupės rekordas. Vyrų 
grupėje jam atiteko IV vieta — 
99-7. A. S.

įrengti būkle specialias lubas skautiš
kas ačiū.

Ruošiama spalio 2-3 d. stovyklavie
tės talka dažymo bei žiemojimo dar
bams. Skautų-čių tėvai, sk. vyčiai ir 
vadovai turėtų jausti pareigą prie tų 
darbų prisidėti.

Rambyno sk. tunto vadovų posėdis

riame dalyvavo ir skautai vyčiai bei 
vadovai. Dainos ir šokiai buvo nuotai
kingi, kaip ir pats sąskrydis. Sekma
dienį visos sesės dalyvavo pamaldose, 
o po pietų vėl klausė pašnekesių ir 
diskutavo vyr. skaučių programos pro
jektą, išleistą L.S. Seserijos vyr. skau
čių skyriaus.

VALČIŲ LENKTYNES LAIMĖJO 
LIETUVIAI

Rugsėjo 18 d. Ontario ežere įvyko 
motorinių valčių lenktynės, kurias sa
vo grupėje laimėjo tėvas su sūnumi 
— Algirdas ir Rimantas Lenauskai ir

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 

Ktadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokė j imas 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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr.lO-UO
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -1.30 ir 4.30 1
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 GYVYBES 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

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

nidžiansias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
JANE — BLOOR, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai, per du 
augštus, 2 virtuvės, geras šoninis įvažiavimas, reikalingas vidaus re
monto; prašo $21.900.
ROYAL YORK — BLOOR. $5.000 įmokėti, mūro, Atskiras, 6 kambarių, 2 
augštų, privatus šoninis įvažiavimas; prašo $22.000.
KIPLING — BLOOR. $7.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis, su gražiu 
kiemu; prašo $19.900.
JANE — ANNETTE, $3.000 įmokėti, mūro, atskiras, per 2 augštus, 6 
kambariai, privatus įvažiavimas; prašo $18.900.
INDIAN RD. — HEWITT. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarių, 
per 3 augštus, 3 virt, garažas, platus šoninis įvažiavimas, kaina $28.000. 
SWANSEA — QUEENSWAY. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambarių 
vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas; prašo $17.500. 
Neradę atitinkamo namo bei biznio štame skelbime, prašomi paskambta 
Ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kalniir Jums bus surasta ko Tamstos
Čia gausite rimtą, sąžiningą pata
J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Protestas pieš sovietų “parlamento 
atstovus”

tikslas — supažindinti angliškai 
kalbančius gyventojus su tautinė
mis grupėmis bei Įrodyti, kad tos 
grupės sudaro realią trečiąją jė
gą Kanados gyvenime. Jo radijo 
programa perduodama iš Toron
to radijo stoties CKFH pirmadie
nių vakarais 9.30 vai. Jis jau 
kalbėjo apie eilę tautybių, jų tar
pe gana daug ir apie lietuvius. Ši 
programa duoda ne tik informa
ciją, bet atsiliepia ir i visus opes
niuosius viešojo gyvenimo klausi
mus mums labai palankia pras
me. Iš tikrųjų tai yra bene vie
nintelis pastoviai angliškai taria
mas žodis pavergtųjų tautų rei
kalais.

Rugsėjo 15 d. King Edward 
viešbutyje kun. Branch suorgani
zavo spaudos konferenciją pro
testuoti prieš rusų “parlamenta
rų” delegacijos buvimą ir laiky
seną pasaulinės tarpparlamenti
nės sąjungos suvažiavime Otavo
je. šie “parlamentarai”, pasinau
dodami sąjungos vadovų naivu
mu, ne tik Įsirašė pilnateisiais su
važiavimo nariais, bet ir kiekvie
na proga siūlė rezoliucijas, smer
kiančias JAV politiką, užtarian
čią pavergtas tautas.

Minimoje spaudos konferencijo
je, kurioje dalyvavo ir didžiųjų 
Toronto dienraščių atstovai, savo 
protestą prieš sovietų delegaciją 
pareiškė vengrų, kroatų, pabal- 
tiečių, ukrainiečių ir slovakų at
stovai. Be to, kalbėjo buv. fede
racinio parlamento nariai — dr. 
Haidash (liberalas) ir Stinson 
(konservatorius). Pastarasis ne 
tik pasipiktino sovietų “parla
mentarų” laikysena, bet pareiškė 
ir nusistebėjimą, kad niekas iš 
kanadiečių tų nemandagių svečių 
nesutramdė. Posėdžio gale kun. 
Branch padarė liūdną, bet teisin
gą išvadą: kviečių pardavimas le
mia viską, ypač prieš rinkimus.

Dalis tų minčių sekančią dieną 
pateko i didžiąją spaudą, o iš
tisai tie pareiškimai buvo perduo
ti per minimą radijo programą 
“Interethnic Forum”. Be to, jie 
buvo Įteikti visiems (apie 700) 
parlamentarams,^ suvažiavusiems 
iš plačiųjų pasaulio kraštų. A.

Dažnai manome, kad savo ko
voje už Lietuvos išlaisvinimą esa
me vieni, kad eilinis kanadietis 
mumis nesidomi. Praktika tačiau 
rodo, kad tai nevisai tiesa. Pvž. 
Toronto tautinių grupių veikloje 
pasirodė nauja anglo figūra — 
kun. J. E. Branch. Atvyko jis iš 
Kanados vakarų ir Toronte pra
dėjo radijo pusvalandį, kurio 
gavo pereinamąją taurę. Lenktynės 
prasidėjo nuo Humber upės. Valtys 
turėjo nuplaukti 80 mylių — į Ošavą 
ir atgal. Laimėjusi valtis tą nuotolį 
nuplaukė per 2 vai. 12 min. ir 5 sek. 
Ji laimėjo mėgėjų grupės I vietą ir 
laiko atžvilgiu pralenkė visas kitas 
grupes. Jau antri metai šias rungty
nes organizuoja “Lackes Marina” klu
bas. Lenktynių globėjais buvo firmos 
Labatts, Murray ir kt Laimėtojas Le- 
nauskas yra verslininkas; Toronte gy
vena nuo 1953 m.

Jaunesniųjų ir jaunučių susirinki
mai užtruks lygiai 1 vai.

Tėvai, kurių vaikai dar nepriklauso 
jokioms organizacijoms, yra raginami 
įjungti juos į lietuviškas organizaci
jas. Kviečiami berniukai, kurie dar 
nepriklauso ateitininkams ir norėtų į 
šią organizaciją įsijungti, šiais metais 
būreliai turės naujus globėjus ir įdo
mią programą.

Vasaros stovyklos liko tik prisimi
nimai. Jaunimas jau laukia kitos va
saros ir kitos stovyklos, šis kreipima
sis yra į ateitininkų tėvus. Visi žino
me, kad stovyklavietė, priklausanti 
Tėvams pranciškonams, kas metai 
yra gerinama. Tam reikia ne tik fi
nansinės paramos, bet ir darbo jėgos. 
Šį rudenį dar statomi keli nauji pa
statai. Tėvai, galį bent kiek darbu pri
sidėti, yra prašomi paskambinti T. 
Pauliui LE 3-0621. Laukiame talkos!

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

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

JANE — BLOOR apie $6-7.000 įmo
kėti, 7 kambarių atskiras mū
rinis namas, 2 vonios, poilsio 
kambarys, garažas.

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 išnuomotą 
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 kara
lių atskiras namas, plius 2 
kambariai rūsyje, garažas su 
privačiu įvažiavimu. •

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE M1M
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 {va
žiavimas.

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

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

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

AUŠROS LENGVAATLEČIŲ 
PASEKMĖS

Vyrų klasė: A. Malinauskas II v. 
200 m. — 24.6 sek., III v. 100 m.—
11.6 sek.; A. Žaliauskas — I v. j tolį 
19’5,5”, III v. į augšti 5’7”, I v. triš. 
38’1”; R. Burdulis — III v. rut. 36’3”, 
III v. disk. 106’1”, I jiet. — 168’10”;
K. Tamašauskas — II v. rut. 37’7”,
III v. jiet. 148’2”; S. Žutautas — IV 
v. 100 m. — 12.0, II v. į tolį 15’3,5”,
IV rut. 36’2”, I v. disk. 108’3,5”, IV v. 
į aug. 5’3”, IV v. jiet. 125’8”;

Jaunių A klasė: A. Stirbys II v. 
100 m. 12.5 sek., III v. 400 m. 57.0, 
II v. į aug. 4’11”, IV v. jiet. 88’4”,
II v. 200 m. 25.2 sek., III v. disk. 
97’6”; A. Kryžanauskas — III v. 100
12.6 sek., I v. į aug. 5’2”, III v. jiet. 
93’1”, III v. 200 m. 28.3 sek., IV v. 
disk. 70’10”.

Jaunių B klasė: J. Vaškevičius —
III v. 60 m. 7.8 sek., III v. 400 m. 
62.9 sek., III v. 100 m. 12.8 sek., II 
v. į tolį 14’5”, IV v. jiet. 99’0”, II v. 
į aug. 4’5”, IV v.70 j. klt. 12.3 sek.; 
M. Misevičius — IV v. rut. 33’.

Jaunių C klasė: E. Norkus — II v. 
į aug. 4’6”; A. Kuolas — II v. 60 m.
8.6 sek., IV v. 60 j. klt. 11.8 sek., III 
v. į aug. 4’4”, II v. 100 m. 13.9 sek.,
II v. i tolį 13’11”; S. Kaknevičius — 

-II v. 60 j. klt. 10.6 sek., IV v. į aug. 
4’1,5”, II v. rut. 27’1”, I v. disk. 76’8”,
IV v. 100 m. 14.5 sek., III v. į tolį 
13’2”; M. Misevičius — I v. 60 m. 
8.5 sek., I v. 60 j. klt. 10 sek., I v. į 
aug. 4’7” (naujas rekordas), I v. rut. 
30’10”, II v. disk. 72’2”, I v. 100 m.
13.6 sek., I v. į tolį 14*2,5”, II v. 
beisb. sv. 214’7”; A. Nakrošius —
III v. 60 j. klt. 10.8 sek., IV v. į tolį 
12’4”, III v. beisb. svied. 168’3”.

(Bus daugiau)

Sportas Lietuvoje
Profsąjungų pirmenybėse lietuvai

tės laimėjo pirmą vietą rankinio var
žybose; vyrai — antrą.

Maskvos Spartako komandoje, kuri 
laimėjo futbolo taurės turnyrą, žai
džia ir lietuvis V. Žitkus.

Europos mergaičių krepšinio pirme
nybėse, kurios įvyko Bulgarijoje, Sov. 
Sąjungai atstovavo dvi lietuvaitės —
L. Vinčaitė ir R. Garbatavičiūtė. šią 
komandą treniravo irgi lietuvaitė — 
vilnietė G. Sviderskaitė.

Sov. Sąjungos futbolo pirmenybėse 
Žalgiris iškilo į III vietą; tik trim 
taškais atsilikęs nuo pirmosios. Žalgi
ris žaidžia A klasės antrojoje gru
pėje.

N. Burokas gerai reiškiasi jieties 
metime. Viešėdamas Lenkijoj nusvie
dė jietį 78.52 m.

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

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR 
Siųskite pinigus į USSR 

Tegu jūsų mylimieji patys 
T\ O C1 T* A n V

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

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

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

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

Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai.

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

MU 9-0598
i Įsteigta 1945 m.

Atdara kasdien
šeštodieniais 9—12.30

:30;

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 
535 - 9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

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

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z 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 G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.

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
>26.900 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
$17.900 pilna kaina; atskiras, mūrinis dupleksas, 2 atskiri butai, vande

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

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
> Įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atliekam visus statybos darbus
> Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
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 Sf. 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. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-84

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, 
daržinė; per vidurį ūkio upė su . 
gražiais krantais. Skubiam parda
vimui; prašo tik $15.600; vienas 
mortgičius 5%%.

QUEEN — SHAW $3.000 įmokėti, 
gerų plytų namas; 2 modernios 
virtuvės, garažas, be moitgičių.

Turime krautuvių, namų, vas 
riose vietose ir įvairia kaina. 
Taip pat parūpiname geresnei

Vyt. Morkis J. Ko

5Y. (prie Lansdowne Ave.)
50 Namų telefonas: BE. 3-5996 

QUEEN — NIAGARA, 5 kamb. na
mas, garažui vieta. Visa kaina $ 
4 500

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

MIMICO, 4 kamb. plytų - akmenų, 
vienaaugštis, garažas, prašo 
$11.900.

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

DUPLEKSAS, DOVERCOURT-COL- 
LEGE, mūro 5 ir 6 kamb., apart- 
men ta i: modemus ir naujas pe
čius, 2 vonios; dvigubas garažas, 
10 metų mortgičius.

trvieūų, hotettų, metelių įvat 
Prašome tik kreiptis pas mus. 
n sąlygom paskolų—mortgičių.

škelis A. Bliudžius

■
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APLRA ŪDA
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDĄI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA 
=>EB LVA Namų tel.: 277-0814 <13 METŲ PATIKUS)

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

FOUR SEASONS TRAVEL f*
323 LAKESHORE RD. EAST, r OFT vreGIT _

V n A ėKl A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DACtnAJ iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

O. K. JOHNSON & CO. LIMITED
Tel. EM 6-9488697 Bay Street, Toronto 2.

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

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

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

nius iki 17% svarą gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsą 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 vaL 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 
su gaminių kokybe ir kainomis.

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas anto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
DIaak 296 brock AVĖ. (tarp Dun-Dioor Autorire (jarage das ir conego. TeL 531-1305

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 Serrfce-Mrtto*

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.Vn Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. ąsienos 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 aparataL 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 įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave^ Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ „ . „ . ,. ...

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

Už sutaupąs moka nuo 4 Vi % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Vi %. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00. z
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo !• vaL fkl 1 vai. 30 kiekviena

Sault S. Marie, Ont.
XI-TOJE KANADOS LIETUVIŲ 

DIENOJE St. Catharines mieste daly
vavo 2 šeimos — V. J. Staškūnai ir J. 
E. Skardžiai. Darbo dienos savaitėje 
V. Skaržinskas ir Z. Girdvainis atliko 
ilgesnę kelionę automobiliu — net 
1200 mylių; važiavo pro garsųjį Macki
nac tiltą, Samiją, Londoną, St Cath
arines, Hamiltoną ir Sudburį.

STUD. ALEKSAS KIŠKIS, pembro- 
kietis, rugsėjo 10 d. iš mūsų miesto 
išvyko atgal tolimesnėms studijoms į 
Otavą, čia dirbo nuo gegužės mėn. 
pradžios vamzdžių fabrike. Tai gerai 
išauklėtas ir lietuviškumą išlaikęs 
jaunuolis, kuris atliekamu nuo darbo 
laiku dar treniravo vietinę jaunuolių 
beisbolo komandą.

ČIKAGOS GYVENTOJAI Vacys 
Skinderis su žmona ir dukrele Nijole 
rugsėjo pradžioje lankėsi mūsų mies
te ir buvo apsistoję pas E. Chinienę 
ir J. E. Skardžius. Kaikuriems šeimi
ninkams nesant namie, svečiams mū
sų miesto įdomesnes vietas ir apylin
kę aprodė tautietis Ant. Motuzas, ku
ris pats su žmona neseniai buvo grį
žęs iš Detroito, Mich., kur dalyvavo 
savo giminės vestuvėse. J. Sk.

DEL KORESPONDENCIJOS atitai
symo "Tž” 37 nr. atsiliepė p. J. Sk., 
kuris tarp kitko pastebi, kad I. G. var
do pirmoji raidė galėjo būti klaidin
gai surinkta “Draugo” raidžių rinkė
jo. Dėl lietuvių skaičiaus Sault Ste 
Marie jis išreiškia abejonę. Red.

EDMONTON, Alta.
(Atkelta iš 4 psL)

Please accept personally and convey 
to the Community our thanks coupled 
with all good wishes.

I am,
Yours sincerely,

John Diefenbaker”

JAKOBAS SOVIETŲ TARNYBOJE
(Atkelta iš 2 psl.)

partijų kovas, pasigėrėdamas ap
taria buvusį kyšininkavimą, kai
kuriems asmenims nepagrįstai 
mesdamas šešėlį ir girdamasis, 
kad jis liko šventuolėlis, atsilai
kęs gundymams. Keisčiausia, 
kad skirsnis “Kaip valdė diktato
rius” prikimštas jau seniai pa
mirštų pasakaičių, tačiau nuosai
kus, šVelnutėlis. Jis net ir šian
dieną jaučiasi laimingas, kad S. 
Smetonienė jį kaikada pagyrė.

Teisininkas A. Jakobas, pa
kviestas komisijon nužudyto rau
donarmiečio Butajevo bylai tir
ti, meta aštrų kaltinimą Lietuvos 
respublikai pačioje atsiminimų 
pabaigoje:

Pagal 1939 metų spalio 10 d. sutar
tį Vilnius ir Vilniaus sritis buvo per
duoti Lietuvai. Kartu buvo sudaryta 
savitarpio pagalbos sutartis. Netrukus 
buvo sudaryta tarpžinybinė komisija, 
kad ji paruoštų papildomo susitarimo 
su Tarybų Sąjunga projektą apie ta
rybinių bazių jurisdikciją Lietuvoje. 
Pirmajame šios komisijos posėdyje 
dalyvavau ir aš. Bet greit pamačiau, 
kad komisijos nariai, ypač kariškiai, 
turi tendenciją ne plėsti pagrindinę 
sutarties dvasią, bet kuo labiau su
menkinti jos reikšmę. Politinė poli
cija ir karinė žvalgyba tebemedžiojo 
kitaip galvojančius žmones. Be to, jie 
pradėjo uoliai sekti tarybines bazes 
ir atskirus tarybinius kariškius, grie
bėsi aiškiai provokacinių veiksmų, 
orientuodamiesi į Vakarų kaimynę — 
hitlerinę Vokietiją.

1940 metų gegužės pabaigoje Lie
tuvos vyriausybė gavo Tarybinės vy
riausybės pareiškimą apie Lietuvos 
vyriausybinių organų globojamų as
menų provokacinius veiksmus. Šiame 
pareiškime buvo nurodyti tarybinių 
kariškių pagrobimo aktai ir tarybinio 
kariškio Butajevo nužudymas. Tarybi
nė vyriausybė pareikalavo, kad Lie
tuvos vyriausybė padarytų galą to
kiems provokaciniams aktams ir tuoj 
pat pradėtų ieškoti dingusių tarybinių 
kariškių. Kartu Tarybinė vyriausybė 
pareiškė viltį, kad Lietuvos vyriausy
bė 'priims jos pasiūlymus ir nevers 
imtis kitų priemonių. Lietuvos vyriau
sybė naktį" susirinko į skubų pasita
rimą ir nutarė paskirti specialią ko
misiją šiais veiksmais nusikalusiems 
asmenims išaiškinti. Specialios komi
sijos pirmininku buvo paskirtas Vil
niaus apygardos teismo prokuroras 
Brazinskis, o nariais — aš ir pulki
ninkas leitenantas Korla.

Apie šį vyriausybės nutarimą man 
pranešė telefonu gegužės trisdešimto
sios rytą ir paprašė ateiti į Užsienio 
reikalų ministeriją.

Užsienio reikalų ministerijoje mi-

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eiesira valymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461 
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

Nužudytas liet
Venecuelos ir viso laisvojo pa

saulio lietuvius sukrėtė žinia 
apie Zigmo Domeikos nužudymą 
Karakaso mieste Sears Roebuck 
įmonės kieme. Pas jį prisistatė 
vienas buvusių įmonės darbinin
kų ir prašė išduoti geresnį pažy
mėjimą, kad galėtų gauti darbą 
kitur. Z. Domeika buvo sandėlių 
vedėju ir, matyt, pažymėjimą bu
vo išdavęs nuo savęs, nes įmonė 
jų neišdavinėja. Šį kartą jis atsi
sakė išduoti geresnį pažymėjimą. 
Tas venecuelietis darbininkas 
smogė jam peiliu į kaklą. Nuo 
tos žaizdos Z. Domeika mirė. Jo 
mirtį ypač apgaili Karakaso lietu
viai, kurių apylinkei jis pirminin
kavo ištisus 6 metus. Nuo 1962 
m. ligi š.m. rugpjūčio vidurio jis 
buvo ir Venecuelos Liet. Bend
ruomenės krašto valdybos pirmi
ninkas. 1963 m. jis dalyvavo 
PLB seime Toronte.

Zigmas Domeika buvo gimęs 
Rygoj 1907 m. balandžio 12 d.; 
Lietuvoj jūrininkas, mokęsis jū
rininkų mokykloje Kaune ir Tur
ku mieste, Suomijoj; pirmasis ga
vęs Lietuvos susisiekimo minis
terijos pripažintą prekybinio lai
vyno tolimosios laivininkystės ka
pitono diplomą; Lietuvos preky
binio laivyno laivo kapitonas. Vė
liau buvo Lietuvos Lloydo jūri
nių laivų inspektorius ir Kauno 
uosto viršininkas. Po karo Vokie
tijoje dirbo UNRRA, o 1947 m. 
emigravo Venecuelon, kur pra
džioj buvo Shell Oil Co. laivuo
se kapitonu, o 1950 m. perėjo į 
Sears Roebuck b-vės tarnybą Ka- 
rakas įmonėje.

Palaidotas Karakas kapinėse 
rugsėjo 7 d. Liko žmona Bronis-

inistras Urbšys supažindino mus su 
Tarybinės vyriausybės pareiškimu. 
Jis paprašė tuoj pat išvykti į Vilnių 
ir pradėti tirti. Pagal nutarimą, kurį 
vyriausybė priėmė naktį, visi specia
lioje komisijoje apklausiami asmenys 
nebuvo įpareigoti saugoti tarnybinę 
paslaptį.

Vilniuje daugiausia apklausinėjome 
politinės policijos ir karinės žvalgy
bos tarnautojus. Buvo apklausti ir 
privatūs asmenys, susiję su šiais įvy
kiais ..,

Lietuvos valstybinių organų provo
kaciniai veiksmai prieš tarybines ba
zes ir atskirus kariškius pasitvirtino. 
Tarybinė vyriausybė birželio 14 dieną 
įteikė Lietuvos vyriausybei notą. 
(“Tiesa”, VI.13)

Tretysis A. Jakobo šūvis, pa
spaudus gaiduką Maskvoje, jos 
žygiui pateisinti Lietuvai paverg
ti, sukelia šiurpą. Kelia nusiste
bėjimą ir jo paskutinės eilutės, 
laukiančios atkirčio:

Kai mes su Brazinskiu tyrėme šią 
bylą, aš išklausiau vieno karinės žval
gybos karininko parodymus. Tada jo 
paklausiau, ko jie tikėjosi, rengdami 
provokacijas prieš tarybines bazes. 
Karininkas tiesiai atsakė, jog siekė 
taip apsupti šias bazes, kad, esant 
reikalui, būtų galima jas likviduoti. 
Ši kai kurių generalinio štabo darbuo
tojų tendencija man buvo žinoma dar 
nuo tada, kai kartą dalyvavau posė
dyje komisijos, skirtos parengti pa
pildomiems susitarimams ir savitar
pio pagalbos sutarčiai. (“Tiesa”, VI. 
13)

A. Jakobas gerai žino, kad jis 
skelbia prasimanymus. Anuo me
tu jieškojo priekabių sovietai, 
bet ne Lietuvos vyriausybė, ku- 

; rioje vyravo pasimetimas. Nūnai 
jis porina pasakas apie žvalgybos 
karininką ir sovietų įgulų apsu
pimą. Aplamai, A. Jakobas ver
tas 30 grašių. Jam derėtų pa
minklas su įrašu: būta žmogaus, 
kuris netekęs atsakomybės, stip
rino savo krašto pavergimo gran
dis!

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilią pataisymus. Pate
pimas ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: num- 
dysim visos trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
Baldą pervežimas Toronte Ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montreal), Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

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

TELEFONAS L E 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—1 v. vakaro.

uviy veikėjas
lava, sūnus Jūragis ir posūnis 
Šliogeris; abu su šeimom.

Slaptos varžybos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

gotos priimti tam tikrą skaičių 
bedarbių, nežiūrint ar jie ten 
reikalingi, ar ne. Patys sovietų 
ekonomistai oficialiuose leidi
niuose pripažįsta, kad perdaug 
darbininkų yra Maskvoje, Lenin
grade, Odesoje, Lietuvos, Gudi
jos, Moldavijos ir Vidurio Azijos 
miestuose. Tiesa, trūksta darbi
ninkų Sibire, bet ten mažai kas 

įnori važiuoti, nežiūrint siūlomų 
j geresnių atlyginimų.

Visa tai verčia sovietų vadus 
i jieškoti sprendimų. Ligi šiol vis
kas buvo sprendžiama prievarta, 
kuri, deja, tinka tik kalėjimui. 
Normaliam žmonių gyvenimui 
tvarkyti reikia išminties ir lais
vės. žd.

EXPRESS
MAISTO SIUNTINIAI

I LIETUVĄ
Geriausi Amerikos maisto 

gaminiai
GREIČIAUSIAS PRISTATYMAS

PILNAI GARANTUOTA
ŽEMIAUSIOS KAINOS

20 sv. kvietinių miltų _ _____$14.90
40 sv. kvietinių miltų_____ _$22.80
20 įsv. cukraus$17.70
20 sv. ryžių.$17.70
20 sv. taukų __________ ____ $25.80
10 sv. rūkytų lašinių ____ L_$21.60

Type 411 $36.75
1 sv. degintos kavos, 1 sv. kakavos,
1 sv. šokolado, 2 sv. aliejaus, 2 sv. 
cukraus, 2 sv. ryžių, 1 sv. sūrio, 2 
sv. rūk. bekono, 2 sv. rūk. kumpio,
2 sv. džiov. įvairių vaisių

Household gift $43.50
20 sv. kviet. miltų, 5 sv. įvairių 
džiov. vaisių, 5 sv. makaronų, 5 sv. 
ryžių, 3 sv. taukų, 2 sv. margarino, 
1 sv. kakavos, 1 sv. deg. kavos, 1 sv. 
pieno miltelių.
Visos kainos yra JAV doleriais 

Prašykite nemokamų katalogų, ku
riuose rasite dar didesnį pasirinki
mą standartinių siuntinių ir šimtus 

įvairių maisto gaminių.
Pinigų siuntimas į Lietuvą 

pilnai garantuotas
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES.

Jokių atskaitymų, 
pasirašyti pakvitavimai.

* 9 rubliai už S 10.00
Mokestis: iki $30.00 — $2.75 

Virš $30.00 — 10%
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St.

New York, N. Y. 10010, USA

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

OKULISTĖS
Br. Bnkowska-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

ŠYPSENOS
Pigus tunelis

Išgirdęs,, kad po Angliją ir 
Prancūziją jungiančiu kanalu 
bus kasamas tunelis, įstaigon pri
sistatė pakistanietis su sūnum.

— Mudu iškasim tą tunelį la
bai pigiai, — tarė senis. — Mes 
iškasim už 200 rupijų.

Biuro vadovas susidomėjo.
— Kaip gi jūs kasite?
— O gi vienas pradėsime iš vie

no galo, o kitas iš kito.
— Tai ar manai, kad jūs patai

kysite tiesiai ir vidury kasdami 
susitiksite?

— Jeigu nepataikysim, tai jūs 
tik laimėsite, — atsakė pakista
nietis. — Už tą patį pinigą turė
site du tunelius.

Abu labu tokiu
Prancūzų politikas Charles Tal

leyrand (1754 —1838) viena koja 
šlubavo. Jis susidraugavo stt Elz
bieta Tiškevičiene, našle buvusio 
Biržų valdovo Jurgio Tiškevi
čiaus, kuri viena akimi nematė. 
Sutikusi jį, Tiškevičienė nuošir
džiai paklausė:

DRAUDIMAI
*

233 - 3323 roV-osii

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

W. A. LENCKI,

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W, Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių) 

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Namų^ ūkių er betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue • Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(įėjimos iš Howard Pork Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v.
Įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

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.

audimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga. 
AL DŪDA

24 vai. pat RO 94613 
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ Darbo vaL RO 94131 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS Namą RO 6-7131

— Kaip jums sekasi?
— Taip, kaip ir poniai...

Susilaiko nuo rūkymo
— Na ir ką, nepasiūlysi man ci

garetės?
— Negaliu. Mečiau rūkyti. Kas

met vasario mėnesį susilaikau 
nuo rūkymo. Noriu apvalyti plau
čius.

— O kodėl būtinai vasario?
— Mat, tas mėnuo traupiau- 

sias...
Prieštaraujanti žinia

Vienos firmos darbininkams 
skirtame laikraštyje pasirodė to
kia žinia:

Dvi didelės batų gaminimo fir
mos išsuntė savo agentus į Kon
gą, kad surastų naujas batų par
davimo rinkas. Pirmas agentas, 
išbuvęs Konge porą savaičių, at
siuntė savo firmai telegramą: 
‘‘Biznis neįmanomas. Niekas čia 
nenešioja batų”. Antrasis, Konge 
išbuvęs tiek pat laiko, savo firmai 
telegrafavo: “Tuojau pradėkite 
siųsti batus. Bizniui vieta puiki! 
Niekas čia dar neturi batų!”

Parinko Pr. Al.

1 ■ 1 111 ;■

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1798 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos:

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

Telefonas KO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Toronto 

(Į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr, Downsview.
(prie Keele i šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

Tel. 633-1167



*
DAIL J. PAUTIENIAUS

$ TORON'I'®1T
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Parapijos choro repeticijos 
po vasaros atostogų pertraukos

vai. pamaldų parapijos salėje. 
Dėkojame visiems choristams, ku
rie aktyviai įsijungia į parapijos 
chorą, ir prašome įsijungti nau
jus. Chorui vadovauja muz. St. 
Gailevičius.

— Praėjusį sekmadienį per vi
sas pamaldas buvo išdalytas On
tario vyskupų ganytojinis laiškas, 
kuriame supažindinama su Vati
kano santarybos klausimais ir ke
liamos Ontario provincijoje iš
kylančios katalikų problemos, 
ypač susijusios su mokyklomis.

— Parapijos kunigai šią savai
tę lanko Kingsdale rajoną, prieš 
tai susitarę telefonu su šeimomis.

— Gili užuojauta a.a. Jono Ja- 
nuševičiaus dukroms, mirus jų 
tėveliui.

— Nuo praėjusio sekmadienio 
įvestos 12 vai. sekmadienio pa
maldos.

— Šią savaitę šv. Jono lietuvių 
kapinėse išliejami antkapiams pa
matai.

— Spalio 3 d., sekmadienį, To
ronto parodos aikštėje įvyks Gy
vojo Rožinio iškilmės, į kurias 
susirenka tūkstantinės katalikų 
minios.

x-— Šį penktadienį, 9 v.r., gedu
lingos pamaldos už a.a. Leoną 
čuplinską, velionies 7 mirties me
tinių proga.

A.a. Jonas Januševičius-Janus, 
60 m. amžiaus, mirė rugsėjo 16 
d., ketvirtadienį, Wellesley ligo
ninėje Toronte. Į Kanadą iš Lie
tuvos atvyko prieš 36 metus. Ve
lionis turėjo gražų tabako ūkį 
prie Simcoe. Buvo "jautrus lietu
viškuose reikaluose, kantrus porą 
metų užsitęsusios ligos metu. Jo 
žmona, prieš 14 mėnesių mirusi, 
nors buvo slovake, puikiai kalbė
jo lietuviškai, lygiai kaip ir abi 
dukros, kurių viena yra baigusi 
šv. Mykolo kolegiją Toronte, o, 
antroji — mokosi Ryerson insti
tute. Velionis po iškilmingų pa
maldų Prisikėlimo par. bažnyčio
je. palaidotas Toronto lietuvių 
kapinėse. Į laidotuves buvo atvy
kęs kun. dr. J. Gutauskas iš Del- 

- hi, o taip pat Simcoe par. kana
dietis klebonas, šeimos sklype 
lietuvių kapinėse velionies pa
stangomis pastatytas gražus ant
kapis.

šeimų šventės. — Antanas ir 
Aleksandra Vadakojai, gyveną 
Rexdaie, Toronto priemiesty, rug
sėjo 18 d. paminėjo savo 25 me
tų vedybinę sukaktį, kurią su
ruošė jų dukra Danguolė ir šei
mos bičiuliai.

Gražus bičiulių būrys buvo su
sirinkęs Prano ir Aldonos Kve
darų bute pasveikinti Prano jo 
vardinių proga.

L. Gudžiauskai naujajame sa
vo name, Cameon Cres., rugs. 18 
d. turėjo per 50 svečių, daugu
moje ankstyvesnės imigracijos 
tautiečių.

E. ir J. Jurkevičiai naujajame 
savo name surengė jaukų priėmi
mą savo bičiuliams.

E. K. Bičiūnas atidarė nuosavą 
maisto, ir pieno gaminių krautu
vę 2471 Lakeshore Blvd., Mimi- 
co Plaza.

Pranešu, kad nuo š. m. spalio 1 d. vėl bus galima siųsti 
j Pabaltijo valstybes ir Sovietų S-gų 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

REIKALINGAS PARDAVĖJAS ne-1 Nebrangiai parduodama 50 akru že- 
mes; tinkama medžiojimui, su maža 
kabina, Muskoka apylinkėje prie visus 

metus pravažiuojamo kelio.
Smulkesnių informacijų kreiptis: 

“Kari”, c/o Tėviškės Žiburiai,
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

pilnai tarnybai (galimybės tapti part
neriu). sugebąs parduoti cheminių 
gaminių laboratorijoms, valykloms 
^refineries) ir universitetams Sarni- 
jos, Montrealio ir Toronto srityse.

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

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

Telefonas 767 - 7084.
A. ZAREMBA Newmarket, Ont.

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

’TAURAS” Relief Parcel Service
ST. PRAKAPAS 
Tel. 767 - 9088, 
18 Brookside Ave., 
Toronto 9, Ont.

sv. standartiniai ar pagal jūsų norą.
Maisto siuntiniai iš Danijos:

40 sv. kviet. miltų  ......... $26.00 40 sv. ryžių —— ——_ $31.00
aa... 20 sv. lašinių _____________ $40.0040 sv. sviesto - $67.00 16 sv bičių medaus ........... _ $32.00
40 sv. kiaul. taukų............. .... .$45.00 ir daugybė kitų.

Paskambinus atvažiuoju j namus, kur galite išsirinkti iš pavyzdžių me* 
džiagas ir kt. dalykus. Pristatymas per 4—5 savaites. Viskas apdrausta. 
Įvairios lietuviškos ilgo grojimo plokštelės. Pigiau nei kitur.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

Prisikėlimo par. žinios
— Giliai užjaučiame dukras 

Edną ir Genę, mirus jų tėveliui 
a.a. Jonui Janui-Janušauskui. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą 
A. Skrebūnui ir jo šeimai, Lietu
voje mirus jo tėveliui. Taip pat | 
nuoširdžiai užjaučiame E. Kvede- Į 
rienę, Lietuvoj mirus jos mamy
tei a.a. E. Seveikienei.

— Sulaukus sidabrinio vedybi
nio jubilėjaus, Joną ir Eleną Buk- 
šaičius nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime dar daug laimingų metų.

— Pr. sekmad., 10 vai. mokslo 
metus pradėjusiems šeštad. mo
kyklos mokiniams buvo atlaiky
tos Mišios ir visi mokiniai bei 
auklėtojai T. klebono buvo pa
sveikinti.

— Pradėdami naujo sezono 
veiklą, šį sekmad., 10 v.r. skau
tai organizuotai dalyvauja Mišio
se. Pr. sekmad. vyr. skaučių su
važiavimo dalyvės 10 vai. Mišias 
aukojo už mirusias vyr. skautes 
ir visos jose dalyvavo.

— Šį šeštad., 8.30 v.r:, A. P. 
Poškų užprašytos Mišios už a.a. 
Mickevičių šeimos mirusius; 9 v. 
r. — A. Vaičiūnienės užprašytos 
Mišios už a.a. Florijoną Vaičiūną 
jo II mirties metinių proga.

— Nuo šio sekmad. pradeda
mos laikyti vėlyvosios 11.30 vai. 
Mišios parapijos salėje.

— Nuo pr. sekm. po 10 ir 11 
vai. vėl reguliariai veikia par. 
biblioteka. Ji yra šalia vargonų. 
Kurie gali, kviečiami biliotekai 
paaukoti knygų.

— Suagusių choro repeticija
— šį ketvirtad., 7.30 v.v., muzi
kos studijoje. Įėjimas iš kiemo 
pusės. Kviečiame iki šiol chorui 
priklausiusius ir naujus choris
tus ir choristes.

— Jaunimo choro repeticija
— šį penktad., 6.30 v.v., muzikos 
studijoje. Kviečiami ir nauji cho
ristai. Vaikučiai giedos bažnyčio
je ir pasiruoš naujam pasirody
mui scenoje.

— Jaunimo sekmad. šokiai pra
dedami šį sekmad., 7.30 vai. v., 
muz. studijoje.

— Kalėdoj imas-metinis šeimų 
lankymas šią savaitę atliekamas 
iš anksto susitarus. Kitą savaitę, 
pradedant rugs. 27 d., lankomas 
Scarboro ir miesto centre Ossing- 
ton bei Concord gatvės.

— Par. namų statyba eina pir
myn. Parapijiečiai, kurie iki šiol 
statybai savo duoklės dar nepa
aukojo, prašomi tai dabar pada
ryti. Visai neaukoję ar labai ma
žai aukoję šį rudenį dar kartą 
bus aplankyti specialaus komite
to ir paprašyti prie statybos pri
sidėti.

—T. pranciškonų stovyklavie
tė jaunimui N. Wasagoje plečia
ma. Be naujos ligoninės ir 4 ma
žų barakėlių, kurie pastatyti šį 
pavasarį, šį rudenį norima pa
statyti dar 4 barakėlius. Be to, 
planuojama didžiąją pastogę, už
kalus sienas ir įdėjus langus bei 
duris, paversti sale, šį šeštad; no
rėtume sulaukti didelės talkos. 
Visi, kurių vaikai naudojasi sto
vyklaviete, yra prašomi prisidėti 
darbu ir aukomis. Praėjusią vasa
rą T. pranciškonų stovyklaviete 
pasinaudojo 500 vaikučių.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus narių susirinki
mas įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 
26 d., tuoj po Sumos muzikos 
studijoje. Programoje — Stepo 
Kairio paskaita “žvilgsnis į smui
ką”. Narės ir viešnios, pailsėju
sios per vasaros atostogas, kvie
čiamos dalyvauti; pasidalinsime 
patirtais įspūdžiais, nusistatysi- 
me veiklos planus ir pasivaišin
sime kavute. Laukiame. Valdyba

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Toronto sky
rius rengia tradicinį metinį ba
lių spalio 30 d. Saeway Towers 
Motor Hotel “Carlton” salėje.

Nuo gaisro nukentėjęs “TŽ” 
prenumeratorius apgailestauja 
negalįs užsimokėti šiemet prenu
meratos. Jei kas galėtų šiuo atve
ju padėti, maloniai prašome pra
nešti “Tž” administracijai.

Į Kanados lietuvių , jaunimo 
kongresą Toronte rengiasi atvykti 
jaunimo grupės iš Los Angeles, 
Bostono ir kitu miestu.

C- A*

PARDUODAMI rezidenciniai sklypai 
po 10 akrų 35 mylios nuo Toronto; 
derlinga žemė ir miškas. Numatomas 
ežeras. Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Skambinti J. Greičiūnui 112-895-2586.

Adresas: 35 Lundy’s Lane,

rugsėjo 25, 4 vai. po pietų.
Ją galima bus aplankyti ir sekmadienį, 
rugsėjo 26 d., nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Sv. Jono Kr. parapijos mažojoj salėj 
virš "Tėv. Žiburių" redakcijos

KANADOS LENKŲ KONGRESAS RENGIA

GARSAUS LENKŲ PIANO VIRTUOZO

MASSEY HALL
Pirmadieni, rugsėjo 27 d., 8.30 v.v.

Bilietai jau pardavinėjami. Kainos $4 — $3 — $2.

Malcuzynski taip pat koncertuos Hamiltone rugs. 28 d. 
Westdale Collegiate ir Sudbury rugsėjo 30 d.

■5 Dail. J. Pautieniaus kūrinių pa
rodą rengia KLK Moterų Dr-jos 

; šv. Jono Kr. parapijos skyrius 
salėje virš ‘Tėv. žiburių” redak- 

’ cijos. Ji atidaroma šį šeštadienį, 
rugsėjo 25 d., 4 vai. po pietų, o 
sekmadienį paroda bus atidatyta 
nuo 10 vai. ryto ligi 7 vai. vaka
ro. Dail. Juozas Pautienius savo 
darbų parodą Toronte turėjo be
ne prieš 7 metus. Tada turėjo 
gražų pasisekimą, šiemet daili
ninkas ilgesnį laiką viešėjo Ka- 

Jl lifornijoje. Tad šioje parodoje
Torontiečiai kviečiami dalyvau

ti žygyje į Jungt. Tautas Niujor
ke lapkričio 13 dieną. KLB To
ronto apyl. valdybos pirm. Aug. 
Kuolas tuo reikalu kviečia pasi
tarimą šį kevirtadienj, rugsėjo 
23 d., 8 v.v., salėje virš “Tž” re
dakcijos. Į pasitarimą kviečiami 
organizacijų atstovai, visuomenės 
veikėjai, jaunimo atstovai ir vi
si tautiečiai, besidomį šia nauja 
iniciatyva už okupuotos Lietuvos 
laisvę. Kvietimai į pasitarimą 
nebus siuntinėjami." šis praneši
mas yra kartu ir kvietimas.

šeštadieninė mokykla praėjusį 
šeštadienį pradėjo mokslo metus 
naujoje vietoje — šv. Cecilijos 
mokyklos patalpose, kur yra pa
kankamai klasių visiems lietuvių 
mokyklos skyriams. Į pirmuosius 
skyrius jau įregistruoti 86 nauji 
mokiniai. Tėvai, kurie dar neat
siuntė savo vaikų mokyklon, pra
šomi nedelsti. Kiekvienas vėlini- 
masis kliudo normalų mokyklos 
darbą ir yra nenaudingas pačiam 
mokiniui, nes atsilieka nuo kitų.

ALFONSUI SKREBŪNUI ir šeimai, 
jo tėveliui Lietuvoje mirus, 

užuojautą reiškia —
I. M. Kudzmavičiai

PRANUI DAILIDEI mirus,
jc žmoną ONĄ ŽILINSKAITĘ - DAILIDIENĘ 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime —
P. Radzevičiūtė M. Kovelienė
M. Vilčiauskaitė E. Katchienė

PADĖKA
Didžiausia padėka kun. klebonui P. Ažubaliui už rūpestingumą mū

sų motinos ELENOS LAURINAVIČIENĖS ligoje ir laidotuvėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams, bičiuliams bei pažįsta

miems už velionės lankymą ligos metu, už jos intencija užprašytas Mi
šias, gėles, asmenines ir spaudoje pareikštas užuojautas, už gausų da
lyvavimą laidotuvėse.

Jūsų nuoširdumas liks mums niekad nepamirštamas.
M. ir S. Putrimai
B. ir E. Astrauskai
M. ir Z. Laurinavičiai
V. ir S. Laurinavičiai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju: kun.' klebonui P. Ažubaliui už paminklo pa

šventinimą š. m. rugsėjo 5 d., svečiams iš Montrealio, Wellando bei vi
siems ta proga atsilankiusiems į kapines ir mūsų namus, pagerbti ve- 
lionies — mano vyro.

Elzė Akstinienė

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 kiekvienų 
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.

be Wasagos, Maine ir Connecti
cut valstybių gamtovaizdžių bus 
galima pamatyti ir ano krašto 
vaizdų. R.

Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas su ponia šį sekmadienį, rug
sėjo 26 d., dalyvaus žuvusių už 
Lietuvą minėjime Ročesteryje. 
Ten jis pakviestas pagrindiniu 
kalbėtoju. Minėjimą rengia vieti
nė Bendruomenės apylinkė.

Toronto ateitininkai mokslei
viai nuoširdžiai dėkoja Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Toronto 
apylinkės valdybai už auką vasa
ros stovyklai — $15. Ateitininkų 
stovykloje buvo 162 juanuoliaų 
-ės. Džiugu, kad Bendruomenė 
mus prisiminė ir padėjo šią sto
vyklą suruošti. Vadovai

Poetas ir redaktorius Bernar
das Brazdžionis su ponia atosto
gų proga lankėsi Toronte. Čia 
gyvena ponios sesuo p. Stanionie- 
nė. Poetas aplankė visą eilę savo 
bičiulių ir lietuvių įstaigų. “T. 
Žiburiuose” jis domėjosi leidyk
los darbais, o šeštad. mokykloje
— vyr. skyrių mokiniais. Ten jis 
aplankė vieną klasę ir buvo pri
statytas ne tik kaip B. Brazdžio
nis, bet ir kaip Vytė Nemunėlis
— vaikų poezijos kūrėjas. Sve
čias atvyko iš Los Angeles, kur 
jis redaguoja žurnalą “Lietuvių 
Dienos”. Kadangi moka ir linoti
pininko darbą; tai pats ir tekstą 
surenka bei sulaužo.

Imigracijos ministeris J. R. 
Nicholson, kviečiamas tautinių 
grupių laikraščių draugijos, at
vyksta šią savaitę" į Torontą. Jam 
rengiamas iškilmingas priėmi
mas King Edward viešbutyje šį 
šeštadienį, rugsėjo 25 d., 12.30 
vai. Ta proga ministęriui bus 
įteiktas memorandumas, išreiš- 
kiąs tautinių grupių pažiūrą į 
imigracijos tvarkymą. Taipgi nu
matytos tuo klausimu diskusijos. 
Priėmime dalyvaus kviestieji 
laikraščių atstovai. Tautinių gru
pių laikraščių draugijai Toronte 
šiuo metu pirmininkauja dr. J. 
Kirschbaum, slovakas.

Sol. Lilija šukytė dalyvavo 
naujosios miesto rotušės atidary
mo programoje rugsėjo 14 d., 
antradienį vakare. Ji su kitu so
listu puikiai atstovavo vietos ope
rai. Policijos žiniomis, tą vakarą 
dalyvavo apie 30.000 asmenų. 
Visa programa buvo atlikta sce
noje, įrengtoje* po atviru dan
gum prie rotušės. Klausytojų tar
pe buvo nemaža ir lietuvių. Ta 
proga buvo galima apžiūrėti nau
jąjį pastatą, kurio architektas 
yra suomis* V. Revell. Tai labai 
originalus, modernus pastatas, 
kuriuo domisi net ir užsienis.

Sol. L. šukytė yra pakviesta 
dainuoti G. Puccini operoje “La 
Boheme” spalio 2 d.. 2 vai. p.p 
O’Keefe Centre; dainuos pagrin
dinę Mimi rolę.

Sol. J. Liustikaitė praleidžia 
atostogas Europoje aplankydama 
didesnes lietuvių kolonijas. Rug
sėjo 11 d. Mančesterio ir apylin
kės lietuviai turėjo progos išgirs
ti solistės koncertą, kuriame iš
pildė lietuvių kompozitorių dai
nas ir ariją iš operos. Panašius 
koncertus solistė jau turėjo Lon
done ir V. Vokietijoje. Koncer
tai lietuviu tarpe turi didelį pasi
sekimą. A. K.

Driving School
Vokiška vairavimo mokykla 

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

kalbomis.

Naujosios Toronto rotušės aikštė, papuošta baseino vandenyje at
sispindinčiais lankais Nuotr. M. Pranevičiaus

Toronto tautinių šokių grupė 
“Gintaras”, vadovaujama V. iSi- 
rūtos, dalyvavo tautinių grupių 
spektaklyje, kuris buvo surengtas 
rugsėjo 17 d. vakare. Ta5 buvo da

MONTREAL™
Aušros Vartų par. žinios Šv. Kazimiero par. žinios 

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

— Aukojo bažnyčios fondui: 
po $5 — P. Rudinskas, A. V. Gra
žiai, M. Rudytė, P. Vitas, J. Kar
delis, M. Šmitienė, M. Rugenienė, 
J. Šveikauskas, P. Styra, J. Gatau- 
tis, O. Naikelienė, V. Mileris, E. 
V. Kerbeliai; $20 —J. Kibirkštis; 
$50 — N. N. ■

— Parapijos choras — suaugu
sių ir jaunimo — savo darbą nu
mato pradėti pirmąjį spalio sek
madienį.

— J. ir L. Kazenevičiai atšven
tė savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį, dalyvaujant gau
siam būriui bičiulių bei pažįsta
mų. Geriausi linkėjimai!

— Rugsėjo 4 d. palaidotas Sta
sys Matusevičius, gyvenęs Verdu- 
ne. Žmonai ir giminėms reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

— Pakrikštyti: S. ir G. Geležiū
nų sūnus Romo Jono - Aleksand
ro vardais.

— Vienas rašytojas rašė: de
vintasis palaiminimas yra sekan
tis: palaiminti, kurie gyvena ar
čiau savo parapijos; palaiminti ir 
tie, kurie toliau gyvena nuo para
pijos, bet daugiausia palaiminti 
tie, kurie myli savo bažnyčią, ją 
lankydami ir su ja gyvendami. 
Dieve duok, kad mūsų "kolonijoje 
šie žodžiai būtų suprasti. Bit.

Aušros Vartų parapijos klebo
nas Tėvas K. Pečkys įteikė “Bal
tijos” stovyklai $250 čeki. Kiek 
anksčiau jis parėmė stovyklą 
$100 palapinių platformoms Įsi
gyti, indais valgyklai ir leido ne
mokamai naudotis sale Skautora- 
mos baliui. Praeitą pavasarį Tė
vai jėzuitai Montrealyje stovyklos 
statybą parėmė $500. Stovyklos 
komitetas yra didžiai dėkingas 
klebonui T. Pečkiui ir Tėvams 
jėzuitams už jų didelį palankumą 
ir teikiamą paramą stovyklos or
ganizavimui.

“Baltijos” stovyklavierė — 
vienas spontaniškiausių koloni
jos projektų — žadama rudenį 
plėsti toliau." Prisimenam stovyk
lavietės valdybos š.m. kovo 20 
d. montrealiečiams išsiuntinėtą 
atsišaukimą prašant paramos. Vi
suomenė 'atsiliepė duosniai — 
didesnė dalis reikalingų lėšų bu
vo greitai surinkta. Taupumo dė
lei organizatoriai žadėjo statybą 
vykdyti visą iš karto, bet pavasa
rį skubotai buvo suremtas tik pa
grindinis pastatas. Reikia džiaug
tis, kad entuziazmas nesumažėjo 
ir dabar jau girdėti balsų, kad 
pastatas permažas — vargiai tal
pins 200 žmonių —, kad reikia 
peržiūrėti tolimesnę stovyklos 
statybą ir t.t. Pamirštama, kad 
pastatas pareikalavo didesnės da
lies pramatytų lėšų, ir nesvarsto
ma. ar iš viso prasminga kišti į 
laukinį mišką didesnes sumas. 
O, rodos, būtų ne tik įdomu, bet 
ir reikalinga tai pasvarstyti. Ar 
pavasarį visuomenės pritarimo 
buvo susilaukta ne vien tik dėlto, 
kad užsimojimai buvo kuklūs ir 
atrodė patenkina būtiniausius 
kolonijos reikalus? -v-

“Baltijos” stovyklavietės komi
tetas kviečia montrealiečius lie
tuvius ateiti į talką stovyklavietės 
išvalymui. Talka organizuojama 
šeštadienį, rugsėjo 25 d. Iš Mont- 

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

KASOS VALANDOS: IMS De S.T. St., sekmodteniols nuo 10.30 iki 12 30 dorbo 
nomh — nuo 10 iki 3 v., Hskiriont oirmodientus ir leStodrenius; vofeoroH — trečiodto- 
niols k penktodrenkifc nuo 7 M 9 vol.
3997 Rotemovwf Blvd., BH. nuo 1 fcl 6 vol. k voko-
rols pirtnodrenloH, trrečiodrenlois Ir penktod renio nuo 7 Iki 9 vol.

lis naujosios rotušės atidarymo iš
kilmių. žiūrovų buvo labai daug. 
Spauda ypač gražiai atsiliepė apie 
pabaltiečių tautinius drabužius.

— šeštadieninė mokykla pra
deda naujus mokslo metus spalio 
2 d. tose pat patalpose kaip ir 
praėjusiais metais. Visi tėvai 
prašomi leisti savo jaunimą į šią 
mokyklą. Kvebeko valdžia duoda 
nemokamai ne tik patalpas, bet 
apmoka ir mokytojus. Ji nori, 
kad kiekvienos tautybės jauni
mas, be anglų ir prancūzų, gerai 
mokėtų ir savo gimtąją kalbą. 
Tėvams nereikia mokėti už moks
lą-

— Rugsėjo 12 d. p. Juodkojo 
žiemos sporto vietovėje Įvyko 
šeštadieninių mokyklų išvyka. 
Kun. J. Gaudzė atlaikė pamaldas. 
Oras buvo nuostabiai gražus ir 
šiltas. Suvažiavo tėvai su jauni
mu; buvo apie 36 automobiliai. 
Jaunimas turėjo daug visokiau
sių sporto varžybų, kurias suma
niai pravedė vyr."leitenantas R. 
Navikėnas. Laimėjusiems išdalin
tos dovanos, kurias padovanojo 
L. Gureckas, Keating Fordo atsto
vas. Geriausiai pasirodė sporte 
ir laimėjo pirmą vietą — Jonė 
Vaitkutytė. Ji gavo pereinamąją 
taurę.

— Bažnyčios ir klebonijos lan- 
jgų bei durų dažymui aukojo: L. 
Tyleniai $50; Ant. Gražys $50; A. 
Gečius $13; Kiniauskai $15; po 
$10: Jz. Paznokaičiai, M. Gručkū- 
nienė, Šakinskienė; po $9: Tamu- 
tis ir Mikėnai; Alb. Dasys $5. 
Ačiū visiems! Dažymas jau pra
dedamas ir kainuos $850. Bažny
čios ir klebonijos visos medinės 
dalys aplink stogą bus apdengtos 
asbestu; tada niekad nebereikės 
dažyti ir per 15 metų susitaupys 
apie $8000. Darbas bus pradėtas 
spalio pradžioje ir kainuos $1800.

— Rugsėjo 25 d. rengiasi pri
imti Moterystės sakramentą Ire
na. Mitchell su Philip Griffith.

— Rugsėjo 19 d. jaunimo klu
bo atstovai turėjo pasitarimą 
dėl tolimesnės žiemos sezono 
veiklos.

— Parapijiečių lankymas-kalė- 
dojimas pradedamas sekančią sa
vaitę. t.y. rugsėjo 27 d. Bus lan
komi gyveną St. Leonard ir Mont- 

ireal-North ir Pointe-aux Tremb
les.

— Nuo rugsėjo 19 d., sekm'a- 
dienio, bus laikomos Mišios 5 vai. 
vakare.

— Spalio 2 d. bus grybų vaka
rienė. Parapijiečiai prašomi pa
aukoti grybų, loterijai fantų ir 
pyragaičių. J. G.

realio išvykstama 7 vai. ryto. 
Su savim pasiimti kirvius, piršti
nes, pjūklus. Didesniems me
džiams pjauti bus motorinis pjūk
las. Stovyklavietės išvalymas ap
naikintų vabzdžius, sumažintų 
drėgmę, palengvintų takų tvar
kymą, statybai vietų paruošimą 
ir t.t. Nutraukime šį šeštadienį 
savo įprastus darbus ir pašiurki
me jį šiam svarbiam bendruome
niniam reikalui. Jeigu kas nori 
stovyklos valymą paremti ne dar
bu, o pinigine auka, būsime už ja 
labai dėkingi. Kviečiame skirti 
vietoj vienos darbo dienos $10, 
o kam persunku — pagal išgales. 
Trūkstant lėšų, stovyklavietės 
komitetas negali jų skirti miško 
valymo darbams.

Pr. R.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766 • 5627




