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Išmaldos nepakanka
Išmalda ir elgeta — du glaudžiai susiję dalykai, kadaise ga

na populiarūs Lietuvoje ir kituose kraštuose. Socialinei santvarkai 
■^gerėjant, elgetavimas daugelyje kraštų vienur sumažėjo, kitur iš

nyko, nors ir nevisai. Dar ir dabar net pasiturinčiuose kraštuose 
yra elgetų, kurie vadinami kitais vardais. Jie elgetauja ne dėlto, 
kad būtų visai neaprūpinti, bet dėlto, kad yra tapę dvasiniais in
validais arba savotiškais parazitais, gyvenančiais kitų darbu bei 
vargu. Pastaroji elgetų kategorija verta daugiau bausmės nei iš
maldos, nors duosnūs žmonės dažnai nedaro skirtumo ir šelpia 
visus prašančius didesnės ar mažesnės išmaldos. Tiesa, tai gražus 
mostas, palengvinąs prašančiojo dalią valandai kitai, o gal ir die
nai kitai, bet iš esmės tas mostas neišsprendžia problemos. Iš
malda visuomet yra pripuolamas dalykas, kuriuo niekas pastoviai 
negali pasikliauti. Vienas kitas asketinio nusiteikimo žmogus ga
li ir visą gyvenimą praleisti pasikliaudamas išmalda, bet to nega
li padaryti plačioji visuomenė. Juk išmalda visuomet yra daugiau 
ar mažiau pripuolamas trupinio davimas. Kartais tų trupinių ga
li būti ir daug, o kartais labai mažai ar nė vieno. Taigi nei paski
ras žmogus, nei bendruomenė negali remtis vien pripuolamais iš
maldos trupiniais — jiems reikia pastovios atramos, Įgalinančios 
normalų gyvenimą.

Dirstelėjus i lietuviškosios išeivijos gyvenimą, susidaro Įspū
dis, kad dar žymi dalis lietuviškųjų darbų remiasi pripuolama iš
malda. Tiesa, nevisi. Yra institucijų, kurios yra susidariusios pa
stovų pajamų šaltinį ir juo remia savo egzistenciją. Prie tokių 
galima priskaityti parapijas, vienuolijas, spaudos leidyklas, na ir 
žinoma, ekonominio pobūdžio Įstaigas. Bet juk tai neviskas, nes 
neapima viso lietuvių gyvenimo. Yra dar visa eilė Įstaigų ir dar
bų, kurie palikti išmaldai. Prie jų priklauso pvz. kad ir šeštadie
ninės ar kaikur sekmadieninės mokyklos. Didesnėse lietuvių ko 
lonijose per eilę metų tas klausimas buvo aptvarkytas ir surasta 
pastovių lėšų, nors irgi nepakankamai. Mažesnėse kolonijose tas

• klausimas yra žymiai liūdnesnėje būklėje. Ten, jeigu mokykla 
gyvuoja, tai daugiausia kelių idealistų dėka. Visas jų materialinis 
pagrindas — pripuolamos dovanos ir padėkos. Toliau taip neturė
tų būti. Išmalda yra geras dalykas, bet nepakankamas. Ji gal bu
vo pateisinama prieš penkiolika metų, kai naujiesiems ateiviams 
teko grumtis su Įsikūrimo sunkenybėmis, bet ne dabar, kai dau
gumas yra gražiai prasigyvenę ir lietuviškos mokyklos reikalams 
gali pastoviai skirti didesnę sumą lėšų, šeštadieninės mokyklos 
visose lietuvių kolonijose turėtų baigti elgetų egzistenciją ir per
eiti i normalesni darbą. Ir tėvai* ir Bendruomenė, ir parapija (jei
gu ji yra), ir kitos organizacijos turėtų sudaryti pastovų finansi
nį pagrindą mokyklai, kad ji pajėgtų ir tinkamas priemones Įsigy
ti, ir mokytojus atlyginti, ir patalpų nuomą apmokėti tkuf reikia).

★ ★ ★

Ne tik mokyklos, bet ir kitų kultūrinių darbų neturėtume 
palikti vien pripuolamai išmaldai. Per eilę metų pristeigėm ko
misijų, komitetų, tarybų, fondų, bet visa ta mašinerija nesisuka 
sklandžiai, nes trūksta pastovaus kuro — lėšų. Kad jų lietuvių 
kišenėse yra, netenka abejoti, tiktai gaila, kad* jos išsisklaido to
kiais keliais, kurie bendrųjų lietuvių reikalų nepasiekia. Buvo pa
darytas labai konkretus užsimojimas — rinkti iš kiekvieno dir
bančio tautiečio solidarumo Įnašus po $2 metams. Rodos, tai la
bai nedidelis mokestis, bet, deja, ir tas daugelio nemokamas arba 
nesurenkamas. Ypač nepaslankios tuo atžvilgiu didžiosios koloni
jos. Jeigu pvz. iš 27.000 Kanados lietuvių sumokėtų kasmet po $2 
bent trečdalis, lietuvybei nebereikėtų elgetauti. Tada visas lietu
vių kultūrinis gyvenimas galėtų būti kitaip tvarkomas, šia link
me suka ir Lietuvių Fondas, kuris telkia tūkstantines ir šimtines, 
kad sudarytų pastovų pagrindą lietuviškajai veiklai finansuoti, 
šios linkmės pastangoms reikia linkėti sėkmės, nes jos siekia iš
vesti bendruosius lietuvybės darbus iš elgetos būklės. Pr. G.

Ar Lietuvos reikalai juda?

Bus keičiama imigracijos politika
Kanados imigracijos ir piliety

bės ministeris J. R. Nicholson, pa
kviestas Ontario tautinių grupių 
laikraščių sąjungos, dalyvavo jos 
surengtame bankete Toronto 
King Edward viešbutyje rugsėjo 
25 d. Ta proga ministeris pasakė 
kalbą, kurioje išdėstė savo pažiū
ras į tautines grupes Kanadoje ir 
pareiškė, kad rengiamasi keisti 
imigracijos įstatymą. Jeigu libe
ralų partija bus grąžinta valdžion, 
bus išleista vadinamoji “Baltoji 
knyga”, kurioje bus paskelbti 
Įvairių institucijų bei organizaci
jų pasiūlymai. Ministeris kvietė ir 
tautiniu grupių laikraščių sąjun
gą pateikti savo sugestijas.

Savo kalboje min. Nicholson 
pabrėžė, kad Kanada nėra nei 
dviejų kultūrų, nei dviejų tautų 
kraštas. Kanada esanti daugiatau
tė ir daugiakultūrė šalis Dvi tau
tinės grupės vyravo tik Kanados 
kūrimosi laikotarpyje. Dabar Ka
nada semia savo stiprybę iš Įvai
rių tautų. Dėl to, ministerio nuo
mone. ir Kanados imigracija ne
gali ribotis vien Britanija ar 
Prancūzija. Kanadai reikia pir
moje eilėje Įvairių sričių specia
listų. Jų daugiausia yra V. Euro
poje. Pvz. iš V. Vokietijos kasmet 
emigruoja apie 150.000 asmenų. 
Kanada neskatina didesnės emi
gracijos iš Vokietijos, tik norėtų, 
kad didesnis emigruojančių vo
kiečiu nuošimtis vyktų Kanac|pn, 
kur vokiečiai sudaro trečią savo 
gausumu tautinę grupe, būtent. 
1.300.000. Euronoje dabar nėra 
bedarbių, ir todėl emigracija iš 
Europos šiuo metu yra sumažėju
si. Paprastų darbininkų Kanadai 
netrūksta, todėl esą tenka daryti 
atranka nagai krašto ekonominius 
reikalavimus.

Kanados ateiviams nesą reikalo 
atsižadėti savo tautybės ar kultū

ros bei papročių. Jos čia visos 
priimamos i bendrą gyvenimą, 
kuris panašus ne i “melting pot”, 
bet “mixing pot”. Tokia nuomonė 
esanti dabartinės vyriausybės, čia 
min. Nicholson citavo premjero 

I L. B. Pearsono žodžius, kuriais jis 
nurodė, jog vyravimas dviejų tau
tų Kanadoje tesąs istorinės reikš
mės dalykas. “Dviejų tautų, kaip 
Kanados steigėjų — dalininkų, 
idėja negrąsina nė vienam kana
diečiui. Tai daugiau kvietimas da- 

| lintis Kanados vienybės sampra- 
j ta. kuri oriima mūsų istorinės kil
mės dvilypumo pobūdi ir kartu 
daugelypi augimo charakteri”.

Imigracijos Įstatyme neviskas 
tobula. Ministerio nuomone, pir
miausia reikėtų išimti iš ministe
rio nuožiūros kaikuriu atvejų 
sprendimus ir viską pagristi Įsta
tymo normomis. Antra, reikėtų 
Įsteigti patariamąją imigracijos 
tarybą, kuri atstovautų visuome
nės nuomonę. Trečia, reikėtų per
žiūrėti sveikatos reikalavimus pa
gal dabarties medicinos galimy
bes. Nusikaltėliai ir kraštui pavo
jingi asmenys neturėtų būti Įsi
leidžiami.

Ministeris užsiminė ir apie atei
viu šeimų sujungimą. Esą jis kal
bėjęs su Lenkijos parlamento ats
tovais, kurie dalyvavo tarptauti
nės unijos suvažiavime Otavoje; 
jie pareiškė esą pasiruošę tuo 
klausimu bendradarbiauti su Ka
nados vyriausybe. Apie imigraciją 
iš sovietų okupuotų kraštų ir ga
limybes atvykti Kanadon ten li
kusiems šeimų nariams ministeris 
neužsiminė. Tas klausimas bus iš
keltas taut, grupių laikraščiu są
jungos rengiamame rašte imigra
cijos ministeriui. Be to. pabaltie- 
čiu atstovai tuo klausimu įteikė 
memorandumus.

“Pasaulis juda, tai ir Lietuvos 
reikalai negali stovėti vietoje” — 
neseniai taip kalbėjo kažkuris 
veiksnių žmogus per populiarą 
Jokūbo Stuko radijo valandėlę 
Niujorke. Sunku pasakyti, kiek, 
paguodos tuose žodžiuose. Jeigu 
lietuviškieji reikalai judėtų bent 
tiek, kiek jie šiuo metu juda įvai
riose neramaus pasaulio vietose, 
tai gal daug kas šviesiau atrody
tų. Bet dabar pasiguodimas, kad 
ir mūsų reikalai nestovi vietoje, 
daugių daugiausia reiškia, kad 
jie voš juda.

Viršūnių susitikimas
Gal kaip tik todėl naują paju

dėjimo viltį įžiebė ką tik įvykęs 
mūsų “viršūnių susitikimas”.

Rugsėjo 18 d. Lietuvos Lais
vės Komiteto būstinėje Niujorke 
tarėsi VLIKo ir PLB valdybos, 
dalyvaujant kviestiems lietuvių 
spaudos žmonėms. Pasitarimas, 
kaip teko patirti iš pirmųjų šalti
nių, vyko tarpusavio susipratimo 
ir padėties supratimo nuotaikoje. 
Bendro posėdžio mintį pasiūlė 
PLB valdyba, kuri taip pat pa
siūlė ir pasitarimo darbų tvarką. 
VLIKo valdybos pirm. V. Sidzi
kauskas labai palankiai sutiko pa
siūlymą ir, atrodo, netgi pagei
davo, kad tokie pasitarimai vyk
tų periodiškai.

Politika ir Bendruomenė
VLIKas ir Bendruomenė yra 

skirtingo pobūdžio ir paskirties 
institucijos, kurios viena kitos 
neišskiria, bet daugiau papildo. 
Tai rodo jau šiokia tokia istorija. 
Bendruomenė, nors daugiau rū
pinasi kultūrine veikla, niekad 
nesišalino ir nuo tokio politinio1

Sovietinė Estijos delegacija Kanadoje
Nors niekur nebuvo skelbta, 

sovietinė Estijos delegacija stai
ga atsirado Toronte ir apsistojo 
Lord Simcoe viešbutyje. Dien
raštis “The Globe and Mail” pa
skelbė pirmąsias informacijas 
apie delegacijos atvykimą. Pasi
teiravus pas atsakingus Toronto 
estų veikėjus, sužinota, kad de
legaciją turėjo sudaryti 22 asme
nys, bet atvyko 19. Apie jų atvy
kimą Toronto estai žinojo iš anks
to iš privačių šaltinių, ir jų orga
nizacijų centrai painformavo savo 
bendruomenę apie tos sovietinės 
delegacijos tikslus ir jos sudėti. 
Kai delegacija pasiekė Torontą, 
estai jau žinojo, kaip su ja elgtis. 
Apie delegacijos propagandini 
pobūdi ryškiai bylojo kaikuriu 
aiškių komunistų buvimas. Vie
nas tokių — Randar Hiir yra tik
ras politrukas, dabar dirbąs kul
tūrinių ryšių komitete. Antras
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Estai piketuoja sovietinę kultūrinių ryšiu delegaciją, atvykusia iš Estijos ir apsistojusia Lord Simcoe 
viešbutyje Toronte

ŽYGIO RENGĖJAI PLANUOJA IR DIRBA
Lapkričio 13 dienos laisvės žy

gis i Jungtines Tautas auga die
nomis ir savaitėmis. Jau veikia 40 
komitetų Įvairiose JAV vietovė
se ir vis steigiasi nauji. Taip pat 
pradeda' judėti estai ir latviai. 
Jau gautas pirmasis latvių Įnašas 
žvgiui finansuoti $100 per inž. 
Paegle. Žygio rengėjai Ant. ir 
Gražina Mažeikos, Alg. Budreckis 
buvo nuvykę i šiaurės rytų Pen
silvaniją, kur dalyvavo Lietuvių 
Dienos gegužinėje Sans Souci ir 
skatino tautiečius dalyvauti lap
kričio 13 žygyje. Ten gyvena dau
giausia senosios ateivijos lietu-

Mūsų specialus korespondentas 
Niuj orke

darbo, kuris liečia Lietuvos lais
vės bylą. Kaikuriuose kraštuose 
tam darbui vadovauti yra sudary
tos net specialios komisijos. 
Bendruomenės pastangų vaisius 
buvo ir pernai pasiektas VLIKo 
persitvarkymas. Atrodo nuosek
lu, jog augančiai ir stiprėjančiai 
Bendruomenei su laiku teks vie
nokiu ar kitokiu būdu perimti 
daugiau pareigų, kurios iki šiol 
buvo išimtinai VLIKo žinioje.

Toji mintis pamažu bręsta tiek 
VLIKo, tiek Bendruomenės atsa
kingųjų veikėjų galvose. Tai nuo
seklu ir iš VLIKo pusės. Juk ne 
kas kitas, bet VLIKas yra tikras 
dvasinis Bendruomenės tėvas. 
Jis ją iššaukė gyveniman ir nega
li nesirūpinti tolesniu jos augi
mu.

Tuo tarpu, aišku, netenka 
laukti, kokių naujų organizacinių 
persitvarkymų, nes, kaip išsireiš
kė vienas VLIKo žmogus, dar 
nenudžiūvo parašai, kuriais su
tvirtintas grupių apsijungimas. 
.Tokio reikalo niekas ir nekėlė. 
Šiuo metu abiem bendrinėm mū
sų organizacijom iškyla reikalas, 
kuris ir šitą viršūnių susitikimą 
iššaukė, būtent, pasiinformuoti ir 
susiderinti.

Ryšiai su Lietuva
Kai besikeičiančioje padėtyje 

besiformuojančios nuomonės ima 
blaškyti visuomenės dėmesį skir
tingomis, net priešingomis, link
mėmis, labai svarbu, kad nebūtų 
jokio neąiškumo*Ą/ičiose viršū
nėse. Niekam nekyla abejonių, 

labai ryškus komunistas, dalyva
vęs estų naikinimo būryje, yra 
Eduard Inti. Jis yra buvęs aviaci
jos politruku. Trečias žymus ko
munistų rašytojas, irgi dalyvavęs 
estų naikinime, yra Paul Kuus- 
berg. Jis yra delegacijos sąraše, 
bet i Torontą neatvyko esą dėl 
ligos. Yra ir daugiau toje grupė
je komunistų, bet tie mažiau ži
nomi. Delegacijos sudėtin Įjungti 
mokslo, meno, teatro atstovai. 
Jie bandė Kanadoje užmegzti ry
šius su estų išeiviais naudodamie
si telefonais ir kitais būdais, bet 
pasisekimą turėjo labai menką. 
Estų patrijotų grupė suorganiza
vo piketavimą prie Lord Simcoe 
viešbučio, sekė delegacijos veik
lą ir informavo visuomenę. Di
džioji spauda tai pastebėjo ir Įdė
jo piketininkų nuotraukas.

Sovietinė estų delegacija yra 
numačiusi aplankyti estų koloni-' 

viai. kadaise buvę labai veiklūs, 
bet dabar veikloje apsnūdę. Vis- 
dėlto juose žygininkai rado gyvą 
pritarimą savo užmojui.

Jau pagaminti žygio ženkleliai 
ir platinami no 25 et. Taipgi jau 
atspausti bilietai — 86 svarai 
20.000 dalyvių. Jie bus reikalingi 
iėjimui i Madison Square Garden. 
Kainos: $3, $2 ir $1. Jie bus pla
tinami iš anksto, kad galėtų pirk
ti ir tie asmenys, kurie negalės 
dalyvauti. Ju finansinė parama 
bus simbolinis dalyvavimas mani
festacijoje. Bilietai užsakomi per 
Komitetą Lietuvos Nepriklauso- 

kad išeivijos lietuvių politinė 
kryptis turi būti suaktyvinta, ta
čiau pasiaiškinti dar reikia dėl 
kaikuriu naujų šūkių, kurie pas
taruoju metu vienur daugiau, ki
tur mažiau rodo atskambio. Vie
nas tokių labai jautrių ir jaudi
nančių šūkių — ryšiai su Lietu
va. Tuo klausimu net numatyta 
išsamiau pasiaiškinti vėliau. Jei 
iš vienos pusės galima apgailėti, 
kad toks svarbus dalykas atide
damas, tai iš kitos pusės iš to 
galima daryti išvadą, kad mūsų 
viršūnės rimtai i jį žiūri ir neno
ri tik paviršiumi prasliuogti.

Praktiniai reikalai
Pasitarime buvo apsvarstyti ir 

kaikurie praktiški veiklos reika
lai. Šiuo metu dėmesio centre 
stovi jaunimo rengiamas žygis Į 
Jungtines Tautas lapkričio 13 d. 
Niujorke ir prasidedantys Jauni
mo Metai, kuriuos kitąmet vaini
kuos pasaulinis liet, jaunimo 
kongresas.

Kiek tai liečia tiesiogini Bend
ruomenės ir VLIKo bendradar
biavimą, buvo surasta formulė, 
kad VLIKas, steigdamas atski
ruose kraštuose naujus organus, 
tarsis su PLB, o pastaroji nesi
ims politinės veiklos, neatsiklau
susi VLIKo. Ten, kur jau veikia 
PLB kraštų politiniai organai, 
VLIKas ves politinę veiklą per 
juos.

Pasitarimas pasveikino Euro
pon išvykusi PLB valdybos pirm. 
J. Bačiūrią ir PLB ryšininką 
VLIKe prof. dr. J. Puziną jo 60 
m. amžiaus sukakties proga. Pa
sitarimo išvados paskelbtos atski
ru komunikatu. (v)

jas didžiuosiuose Kanados mies
tuose — Toronte, Winnipege, 
Vankuveryje ir Montrealyje. Pra
džioje buvo norėta pradėti kelio
nę nuo Montrealio, bet dėl kaž
kokių priežasčių kelionės tvarka 
buvo pakeista, ir delegacija pir
miausia atsirado Toronte. Ją ly
di montreališkio kelionių biuro 
“Treasure Tours” agentas T. Po- 
nikovski. Delegacijos narių dau
guma— Įvairūs kompartijos pa
reigūnai.

Ši sovietinė estų delegacija 
yra viešas Maskvos Įrankis, ku
riuo siekiama propagandinių 
tikslų — palenkti patrijotinę estų 
visuomenę išeivijoj savajai impe
rialistinei politikai. Kultūrinių 
ryšių vardu norima skleisti poli
tinę propagandą, naudingą sovie
tinei okupacijai, bet žalingą šio 
momento laisvės kovai.

Lietuva atstovaujama Vatikano santaryboj
Rugsėjo 20 d. iš Lietuvos atvy-i kevičius tebėra ištremti iš savo 

ko i Romą Kaišiadorių ir Pane- vyskupijų ir gyvena izoliuoti, 
vėžio vyskupijų valdytojas kan. i Vysk. P. Maželis yra laisvas, gy- 
Povilas Bakšys, Kauno ir Vilka- vena Telšiuose. Jo sveikata nėra 
viškio vyskupijų valdytojas prel. stipri, nors kiek gali darbuojasi. 
Juozas Labukas ir Vilniaus vys
kupijos valdytojas kan. Česlovas 
Krivaitis. Jie buvo Maskvoje ke
lias dienas sutrukdyti, dėlto i 
Roma atvyko pavėluotai ir nega
lėjo dalyvauti II Vatikano santa- 
rybos IV-tosios sesijos atidaryme. 
Kartu su valdytojais atvyko ir jų 
sekretorius kun. Jonas žemaitis 
ir du žurnalistai pasauliečiai: Pet
rauskas ir Jeskevičius. Visi trys 
valdytojai ir kun. J. žemaitis ap
gyvendinti santarybos sekretoria
to paskirtame jiems bute, seserų 
nranciškiečių vienuolyne. Prel. 
J. Labukas ir kanauninkai P. 
Bakšvs ir C. Krivaitis dalyvaus 
santarvboje svečių teisėmis. I ir 
IT sesi joje dalyvavęs eksperto tei
sėmis kan. J. Stankevičius i šią 
IV-ta sesija nebuvo išleistas. Tain 
pat komunistinė valdžia neišlei
do i santaryba Lietuvos vvskupu: 
Petro Maželio. Vinco Sladkevi
čiaus ir Julijono Steponavičiaus.

mybei Astatvti 29 West 57 St., 
Tenth Floor, New York. N.Y. 
10019, USA.

Madison Square Gerden žygio
i Jungtines Tautas manifested- HI sesijoj Telšių vysk. P. Mažė
jos dalyviams lapkričio'13 d. bus l’ui atstovavo io kancleris prel. 
atidarytas 10 vai. 30 min. iš lyto. Bronius Barauskas, bet i šią se

siją atvykti jis irgi negavo lei
dimo.

Ta pačia diena ir tuo pačiu 
lėktuvu atskrido i santarybą per
nai paskirtas latviu vyskunas Ju
lijonas Vaivods ir kan. Uženovs-- 
kis.

Lietuvos vyskunai — Julijonas 
Steponavičius ir Vincentas Slad-

Programos pradžia — lygiai 12 
vai., pabaiga — 2.30 vai. Eisenos 
pradžia 3 vai. Bus žygiuojama 
nuo MSG 49-tąja gatve iki United 
Nations Plaza, prie 1-os Avė. žy
gio pabaiga apie 5 vai. Aiškina
masi su atitinkama Niujorko poli
cijos Įstaigą dėl eisenos tvarkos 

(Nukelta Į 9 psl.)

Santaryboje taip pat dalyvau
ja vysk. V. Brizgys ir vysk. Pr. 
Brazys. MIC.

Kitos žinios
J.E. vysk. Pr. Brazys savo sek

retoriumi pakvietė kun. Augusti
ną Rubiką. iki šiolei kapelionavu- 
si pas seseles Vokietijoj. Kun. A. 
Rubikas rugsėjo 14 d. atvyko Į 
Romą, apsigyveno pas Tėvus ma
rijonus (Via Corsica 1. Roma) ir 
pradėjo eiti pareigas.

Į Romą yra atvykęs iš Vokieti
jos Valteris Banaitis ir dirba čia 
“Free Europe” tarnyboj. V. Ba
naitis yra apsigyvenęs šv. Kazi
miero kolegijos svečių name “Vil
la Lituania”.

Apie snalio mėn. vidurį į Romą 
atvyks iš Maskvos kun. Mykolas 
Tarvydis. Jau keli metai jis yra 
Šv. Liudviko bažnyčios Maskvoje 
klebonas — administratorius. 
Kun. M. Tarvydis yra Panevėžio 
vyskupijos kunigas: 1932 m. vi
karavo Rozalime, paskui (nuo 
1939) kariuomenės ulonų pulko 
kapelionas, šv. Liudviko bažny
čios Maskvoje administratoriumi 
paskirtas Vilniaus vyskupijos val- 
dvtojo, nes jo jurisdikcijai pri
klauso toji bažnyčia. Kun. M. Tar
vydis yra gavės Vatikano kvieti
mą atvykti į visuotinę Bažnyčios 
santarybą ir dalvauti joje svečio 
teisėmis, rk.

Savaitės įvykiai
INDIJOS — PAKISTANO KARAS, KURIS GRĖSĖ IŠSIPLĖS

TI, BUVO SUSTABDYTAS — abi kariaujančios pusės sutiko pa
sirašyti karo paliaubas, o Kinija, kuri grasino Indijai, irgi susilai
kė. Komunistinė Pekingo vyriausybė paskelbė, kad jos reikalavi
mą išardyti pasienio karinius Įrengimus Sikkim srityje Indija iš
pildė. Indijos gi vyriausybė pranešė jokio reikalavimo neišpildžiu- 
si, tik siūliusi sudaryti mišrią komisiją keliamam reikalui ištirti. 
Taip šis reikalas ir liko neišaiškintas. Kaip ten bebūtų, viena yra 
aišku, kad kol kas Kinija nesuskubo pasinaudoti Indijos — Pakis
tano karu. Pastarasis liko sustabdytas Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos ultimatumo dėka, tačiau praktinis paliaubų vykdymas neina 
sklandžiai: abi pusės puldinėja.®------------ :------------- ■ ..... ■
viena kitą ir skundžiasi Jungt. 
Tautoms. Paliauboms prižiūrėti 
pasiųsta apie 100 stebėtojų, jų 
tarpe nemažai kanadiečių. Pakis
tanas reikalauja, kad Jungt. Tau
tos išspręstų Kašmiro klausimą 
ir tuo būdu pašalintų pagrindinę 
karo priežastį. Jeigu tas nebus pa
daryta, Pakistanas pareiškė išsto
siąs iš JT. Į tarpininkus, be L. B. 
Pearsono, pasisiūlė ir Sov. Sąjun
gos premjeras Kosyginas. Abiejų 
kariaujančių šalių vadai į jo pa
siūlymą atsiliepė palankiai. Ar 
jiedu tuo pasiūlymu pasinaudos, 
dar nežinia. Užsienių diplomatai 
spaudžia Indiją sutikti su ple
biscitu, bet ta nesutinka. Premje
ras šastri pareiškė, esą jei didžio
sios valstybės vers Indiją atsiža
dėti Kašmiro. pastūmės ją i des- 
peracinę poziciją, tačiau Indija 
niekad kašmiro neatsižadės.

Prasidėjo nauja Jungtinių Tau
tų sesija Niujorke. Jos pirminin
ku beveik vienbalsiai išrinktas 
Amintore Fanfani, buvęs Italijos 
užsienio reik, ministeris ir prem
jeras. Jis gavo 110 balsų, o jo 
oponentas jugoslavas K. Popovič 
— tik du. Taip ivyko dėlto, kad 
iš anksto buvo sutarta rinkti so
vietinio bloko atstovą K. Csator- 
day, vengrą, politinio komiteto 
pirmininku. Tai vienas svarbiau
siu komitetu, kuriam 1946 m. 
pirmininkavo D. Manuilsky. Pir
mą kartą po 19 metų vėl išrink
tas tai pareigai komunistas, už 
kuri balsavo ir vakariečiai. Tas 
komitetas turės nemažos reikš
mės sprendžiant Raud. Kinijos 
priėmimo klausimą. Gen. sekr. U 
Thant savo pradinėje kalboje siū
lė priimti Kiniją i JT, o JAV at
stovas Goldberg pasipriešino pa
žymėdamas, kad Kinija žodžiais 
ir veiksmais griauna JT chartą. 
Kinija gi grasina organizuoti re
voliucines Jungt, Tautas. Taigi, 
Jungt. Tautose vyrauja konfliktų 
nuotaikos. Tikimasi, kad popie
žiaus Pauliaus VI atvykimas spa
lio 4 d. pakels JT prestižą ir pri
sidės prie sukūrimo taikos atmos
feros pasaulyje.

Vatikano santaryba — nepoli
tinio pobūdžio Jungtinės Tautos 

Romoje — svarstė religinės lais
vės klausimą, kuris praėjusioje 
sesijoje buvo pradėtas svarstyti, 
bet nebaigtas dėl konservatyvių
jų vyskupų skirtingos nuomonės. 
Šios sesijos pradžioje religinės 
laisvės klausimo svarstymas buvo 
tęsiamas. Už komisijos pateiktą 
deklaraciją pasisakė 1.997 vysku
pai, prieš ją — 222. Galutinis bal
savimas bus vėliau,-kai deklaraci
ja bus peržiūrėta ir pilnai paruoš
ta. Joje bus pasakyta, kad niekas 
negali būti verčiamas elgtis prieš 
savo sąžinę nei sukliudytas laiky
tis jos balso, išskyrus atvejus, kai 
toks elgesys prieštarautų viešajai 
moralei, tvarkai arba kitų asme
nų teisėms, šiuo metu Vatikano 
santaryba svarsto klausimą “Baž
nyčia ir dabarties pasaulis”.

Apribojama imigracija Į JAV. 
Senatas 76 balsais prieš 18 pasi
sakė už imigracijos apribojimą ir 
kvotų panaikinimą. Nauju Įstaty
mo pakeitimu imigracija iš Kana
dos ir P. Amerikos apsiribojama 
iki 120.000 į metus, o iš visų ki
tų kraštų — iki 170.000. Atstovų 
rūmai tuos pakeitimus buvo at
metę, bet vėliau ir jie priėmė, iš
skyrus 120.000 skaičių. Manoma, 
kad ir atstovų rūmai sutiks su se
nato priimtais pakeitimais. Jeigu 
prez. Johnsonas pasirašys kongre
so priimtą Įstatymo projektą, imi
gracija bus tvarkoma pagal ji. 
Kad prezidentas pasirašys, neabe
jojama, nes tas imigracijos pa
tvarkymas buvo jo paties pasiū
lytas. Kanados vyriausybė protes
tavo prieš imigracijos apribojimą 
iš Kanados, bet abejojama, ar i 
tai bus atsižvelgta. Pasak senato
riaus S. Ervin, nėra pagrindo, 
istatvme išskirti viena kuri kraš
tą. “ . ‘’III

Vokietijos parlamento rinki
muose krikščionys demokratai 
laimėjo 245 vietas, socialdemo
kratai 203, laisvieji demakratai 
48. Kancleris Erhardas tikisi dar 
laimėti kelias vietas tose apylin
kėse, kur rinkimai buvo atidėti. 
Kol kas daugumos jis neturi ir be 
laisvųjų demokratų negalės val
dyti.
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9 REIJGIfllAME GYVENIME
* Pasirodė nauja enciklika 

“Mysterium Fidei” (Tikėjimo 
paslaptis), kurioje popiežius 
Paulius VI kalba apie Komuni
ją — Eucharistiją. Prisiminda
mas, kad dabartinės santarybos 
metu buvo ypatingai pabrėžtas 
bendruomeninis Paskutinės Va
karienės pobūdis, jis skatina, 
kad nebūtų nustelbtas Eucharis
tijos garbinimas tabernakulyje 
ir kad nenustotų tinkamos vie
tos Mišios, atnašaujamos kuni
go privačiai. Svarbiausias tačiau 
šios enciklikos tikslas yra per
spėti tikinčiuosius, jog kaikurie 
šių laikų švč. Sakramento pa
slapties aiškinimai nepakanka
mai išsako tikimą tiesą, ir todėl 
gali suklaidinti. Todėl popie
žius ragina nepamiršti Tridento 
santarybos paskelbto tradicinio 
aiškinimo ir pabrėžia, jog Kris
taus kūnas ir kraujas tikrai, o 
nee simboline prasme, yra duo
nos ir vyno pavidaluose po Kon
sekracijos.

* Anglikonų Bendrija Kana
doje patvirtino savo 22-me ge
neraliniame sinode pastangas 
tiesioginiam pokalbiui su Kata
likų Bendrija, priimdama šias 
rezoliucijas: 1. jieškoti tiesiogi
nio pokalbio su Romos Katali
kų Bendrija šioje valstybėje, 
2. sinodo išrinktam anglikonų- 
katalikų santykiavimo komitetui 
pavedama darbuotis plečiant 
gerus santykius tarp anglikonų 
ir katalikų Bendrijų bei gausi
nant tarp jų pokalbius ir susiti
kimus. Be rezoliucijų, tame pa
čiame rašte dar pastebėta, jog 
“nepasitikėjimo ir nepalankaus 
nusiteikimo užtvaros” tarp ka
talikų ir anglikonų “atrodo su
tirpusios”.

* Pasaulio Liuteronų Federa
cija turėjo oficialų pasitarimą 
su Katalikų Bendrija štrasbur- 
ge. Dalyvavo 7 liuteronų ir 7 
katalikų atstovai. Vienas* svar
biausių pasitarimo punktų buvo 
— abiejų pusių bendradarbiavi
mas Įvairiose srityse. Taipgi 
buvo tartasi apie pirmaeilius te
ologinius klausimus, kurie tu
rėtų būti svarstomi katalikų-liu- 
teronų pokalbyje.

* Amerikos katalikai ir orto
doksai turėjo dieną “bandomų
jų” pasitarimų Worcesteryje. 
Vieni ir kiti buvo atsiuntę po 12 
atstovų. Ortodoksams vadovauja 
arkiv. lakovos, o katalikams — 
kard. Shehan. Panašius santy
kius ortodoksai jau yra užmez
gę ir su episkopalais, o katali
kai — su episkopalais, presbite- 
rininkais ir liuteronais.

* Indijos kard. Valerian Gra
cias, kalbėdamas tikintiesiems

Marijos bazilikoje Bombėjuje, 
pareiškė nevažiuosiąs į IV san
tarybos sesiją, kol nepasibaigs 
karas tarp Indijos ir Pakistano. 
Jis kvietė visus maldai, “kad 
Indija sėkmingai apgintų savo 
krašto sienas”. Jis pagyrė In
dijos vyriausybę “drąsiai atlie
kančią savo dalį” valstybės at
žvilgiu ir pridūrė: “Jei laisvės 
išsikovojimas yra skaudus pro
cesas, tai dar skaudesnis yra jos 
išlaikymas”, nes “laisvė nėra 
savyje tikslas, o tik pradžia tau
tinio tobulėjimo”.

* Pasibaigus Lenkijos vysku
pų konferencijai Wroclawe, kur 
visi nutarė prašyti šv. Sostą 
įkurti pastovias vyskupijas vaka
rinėje Lenkijos dalyje, kuri 
anksčiau priklausė Vokietijai, 
katalikiškoji ir pasaulietinė V. 
Vokietijos skauda puolė kard. 
Wyszynskj už pavojingą religi
jos narpliojimą su politika.

* Boeseckendorf kaimelio, 
esančio R. Vokietijoje visi žmo
nės (70 šeimų) dviem grupėm 
(1961 m. ir 1962-63 m.) perbė
go į V. Vokietiją. Kun. Wilhelm 
Scheperjans iniciatyva pabėgė
liams buvo surinkta lėšų ir ne
toli Goettingeno pastatytas to 
paties vardo kaimelis su koply
čia, kurią pašventino vysk. Jan
ssen. Koplyčioje, ant ypatingai 
išpuošto padėklo, padėtas Šv. 
Raštas, išleistas 1691 m., kurį 
kaip didžiausią brangenybę at
sigabeno šie pabėgėliai su savi
mi.

* Kard. Mindszenty plaučiuo
se atrastas kažkoks susirgimas, 
ir jis dabar gydomas Amerikos 
pasiuntinybėje Budapešte.

* Glogowek mieste, Lenkijoj, 
vienuolės buvo išvarytos iš sa
vo lėšomis ir jėgomis pasistaty
to vienuolyno, o vienuolynas 
paverstas valdine mokykla.

* 39 Eucharistiniam Kongre
sui, Įvyksiančiam 1968 m. Bo
gotoje, statomieji pastatai po 
kongreso bus panaudoti žmonių 
butams, mokykloms ir pan.

* Nebraskos atstovas Glenn 
Cunningham kreipėsi į JAV 
kongresą, prašydamas pastaty
ti paminklą kun. E. J. Flanagan, 
“Boys Town” Įkūrėjui, minint 
1967 m. 50 mėtų sukaktį nuo 
šio miesto Įkūrimo Nebraskoje. 
Jei prašymas bus priimtas, vis
ką finansuos federacinė valdžia.

* 60 katalikiškų universitetų 
atstovai iš 27 kraštų turėjo 5 
dienų pasitarimą Tokijo mieste, 
Japonijoje. Popiežius jiems nu
siųstame pasveikinime skatino; 
žengti pirmyn moksle “pilnai 
sutariant su visais pasaulio uni
versitetais”. Kun. J. Stš.

Vokietijos padalinimas ir vo
kiečių išstūmimas iš prieškarinės 
Vokietijos sričių, kūnų žymią da
lį užvaldė Lenkija, išmušė kraštą 
iš politinės pusiausvyros. Federa
cinė Vokietija svajodama atgauti 
prarastas žemes ir atstatyti 1937 
m. buvusias sienas, vengė palai
kyti įprastinius valstybių santy
kius su rytine Vokietija (DDR), 
Lenkija ir kitomis liaudies res
publikomis. Prof. Walter Hal- 
Istemo nuostatas, kuriuo rėmėsi 
Federacinės Vokietijos užsienio 
politika, vertė ne tik santūriai lai
kytis Rytų Vokietijos atžvilgiu, 
bet ir nutraukti santykius su vals
tybėmis, užmezgusiomis diploma
tinius santykius su R. Vokietija. 
Šių metų kai kurie nesusipratimai 
su Jungtine Arabų Respublika (J 
AR) pažeidė Hallsteino nuostatą, 
kad tik Federacinė Vokietija ats
tovauja vokiečiams. Ne Bonnos 
kaikurios politinės klaidos, bet 
minėtas nuostatas vertė jieškoti 
išeities, šiais metais Fed. Vokie
tijos užsienio politikoje įvyko lū
žis: ligšiolinio politinio užsisklei- 
dimo ji bando atsisakyti ir už
megzti santykius su Vidurio Eu
ropa. Santykių pagerinimas su Vi
durio Europa’— Osteuropa, tam
pa nauju šūkiu. Nors prieš rinki
mus partijos sutarė užsienio poli
tikos neliesti, tačiau bendravimą 
su Vidurio Europa, nežiūrint 
skaudžių opų, atsargiai minėjo vi
sos partijos,’ nors jos dar neturi 
aiškios programos kas darytina, 
tačiau jaučia, kad Vokietijos už
sienio politika yra patekusi į akli- 
gatvį.

Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteris Gerhard Schroederis, š. 
m. gegužės mėn. pareiškė, kad 
užsienio politikai visai netinka 
dogmatiškas užsispyrimas. Šie žo
džiai buvo taikyti Hallsteino nuo
statui, kad Federacinė Vokietija 
turi nutraukti santykius su vals
tybe, kuri pripažįsta DDR. Fed. 
Vokietijos užsienio politika, atsi
rėmusi į Hallsteino nuostatą, ne
suranda tvirtos atsparos pagerinti 
santykiams su Vidurio Europos 
valstybėmis, kurios laikomos gin
čo šalimis dėl vokiečių ir jų že
mių apjungimo.

Politinėse painiavose
Net dvidešimtmečiui nuo karo 

praslinkus vokiečiai neaptaria už
sienio politikos tikslų. Jie mėgsta 
išdidžiai prisiminti pagrindinį 
tikslą apjungti vokiečius 1937 m. 
sienose, tačiau nei žingsnio nežen

gė įgyvendinti artimiausio užda
vinio — sujungti padalintai vo
kiečių tautai. Tarp šių kraštuti
numų užtiksime ginčą dėl Oderio 
— Neisses sienos, kurios iki šio 
meto V. Vokietija nepripažįsta, 
čia iškyla dar kitas vokiečių 
prieštaravimas — nervinimasis, 
pvz. dėl Prancūzijos pripažinimo 
Oderio — Neissės sienos ir jieš- 
kojimas būdų glaudžiau ūkiškai ir 
kultūriškai bendrauti su liaudies 
respublikomis. Juk šiais metais 
Federacinės Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijos pasekretorius 
Rolf Lahr Rumunijoj, Bukarešte, 
šnekėjo apie glaudesnį bendravi
mą, kurio Lenkijoj jieškojo Krup- 
po vyriausias direktorius Ber
thold Beitz, Volkswagen vyr. di
rektorius prof. Heinrich Nord- 
hoff ir Max Gruendig, radijo pri
imtuvų to paties vardo įmonės sa
vininkas. Numanu, kad Beitz ir 
kiti vokiečiai š. m. birželio mėn. 
vyko į Lenkiją ne tik dalyvauti 
Poznanės parodoje, bet ir valsty
biniams santykiams švelninti. Fe
deracinės Vokietijos užsienio po
litikos rikiuotojai Įsitikino, kad 
Oderio-Neissės sienos, korta yra 
bereikšmė nūdieniame politinia
me žaidime. Jie laukė net dvide
šimt metų, kad galėtų prieiti 
prie žaliojo stalo ir tą kortą pa
dėtų. Tik šiais metais Bundesta
gas ėmė svarstyti užsienio politi
kos klausimus: kurių priemonių 
imtis vokiečių apjungimui ir sie
nų gynybai? Kokie turi būti san
tykiai su rytine Vokietija (DDR)? 
Ir pagaliau kas daryti su Hall
steino doktrina, kuri šiuo metu 
pačių vokiečių politikų ranko
mis jau veik numarinta? Bonnos 
užsienio politikos rikiuotojų, o 
ypač Gerhard Schroederio, klai
džiojimas nuvedė į politinio pa
simetimo liūną. Vokiečius erzina 
lenkų stiprėjimas Vokietijos val
dytose žemėse ir kardinolo Ste
pono Wyszinskio lankymasis 
Gdanske (Dancige), Wroclawe 
(Breslau) miestuose, jų apylinkė
se ir ypač Silezijos sostinėje tarti 
jo žodžiai: “Kai mes žvelgiame Į 
šio miesto Dievo namus, žinome, 
kad ne vokiečių palikimą mes pa- 
veldėjome. Jų akmenys išreiškia 
ne vokiečių, bet lenkų sielą. Šie 
pastatai ilgai laukė, kol pateko į 
lenkų rankas.”

Vokiečių-lenkų žaidimas
Lenkija, 1956 m. Gomulkai vėl 

grižus prie vairo, bandė santy

kius su Federacine Vokietija 
švelninti. Anuo metu jo santykiai 
su sovietais, naujais Lenkijos 
globėjais, buvo įtempti. Gomul
ka pareiškė, kad 1957 m. sausio 
mėn. įvykę rinkimai buvo tautos 
atsiklausimas įrodyti kam prik- 
klauso naujosios žemės. Jis siūlo 
užmegzti santykius su Federaci
ne Vokietija, nekeliant sienų 
klausimo. Anuometinis užsienio 
reikalų ministeris dr. Heinrich 
von Brentano pareiškė, jog lenkų 
siūlymas nepriimtinas dabarties 
ir ateities požiūriu. Vėliau, kai 
Lenkijos santykiai su sovietais 
pagerėjo, Varšuva diplomatinių 
santykių užmezgimą su Bona są
lygojo jos vakarinių sienų pripa
žinimu. 1959 m. kancleris K. 
Adenaueris, susitaręs su laisvai
siais demokratais ir socialistais, 
pradėjo pasitarimus su Lenkija ir 
Čekoslovakija nepuolimo sutar
čiai pasirašyti. Minėtų kraštų vo
kiečiams pabėgėliams sukėlus 
audrą, pasitarimai buvo nutrauk
ti. Teliko naudotis tarpininkais. 
Juo buvo minėtas Beitz, kuris 
nuo 1960 m. kasmet lankėsi Len
kijoje, siekdamas santykių page
rinimo. 1962.IV.7 savaitraštyje 
“Die Zeit” jis pareiškė: “Bonnos 
vyriausybės tamsumas ir kvailu
mas sutrukdė vokiečių-lenkų san
tykių pagerinimą.” šiais metais 
jis vėl išvyko, lydimas naujų vil
čių, kurias apkarpė rinkimai Vo
kietijoje. Vokiečiai nūnai jau 
bando nutylėti Oderio - Neissės 
sienos klausimą, tačiau lenkai, 
Sov. Sąjungai ir Prancūzijai pri
pažinus Oderio - Neissės sieną, 
darosi reiklesni. Lenkai nori pra- 
varžos j vakarus ir nūnai jos įieš
ko jau ne Bonnoje, bet Paryžiu
je.

G. Schroederio sąlyginis santy
kių pagerinimas su lenkais ir ki
tomis vidurio Europos tautomis 
sulaukė aštrios, net jo partijos 
narių, kritikos. Jis pažeidė Hall
steino doktriną, tačiau vis tebe- 
svyruoja dėl Oderio-Neissės pri
pažinimo. Net Federacinės Vokie
tijos ir Čekoslovakijos santykiai 
palikti atvirais. Kai dr. Hans See- 
bohm pernai paskelbė, kad Miun
cheno susitarimas dėl Sudetų 
krašto tebegalioja, kancleris Er- 
hardas Niujorke 1964.VI.il nu
rodė, kad Vokietija neturinti jo
kių reikalavimų Čekoslovakijai, 
nors Vokietijos mokyklose tebe- 
aiškinama, kad Sudetų kraštas 
turi Vokietijai priklausyti. •

Amžiaus, ligos ir vienatvės Lietuvoje 

palaužtam tėvui mirus, ALFONSUI SKREBONUI 

ir šeimai reiškia gilią užuojautą ir dalinasi skausmu

Volertų šeima

Mielą bendradarbę E. KVEDERIENĘ, 
netekusią Lietuvoje gyvenusios a. a. savo mamytės

E. SEDEIKIENĖS, 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime —

V. Dranginienė A. Mikšienė
O. Indrelienė O. Kanapkienė

Naujas planas: abi Amerikos ir Europa
Krikščionių demokratų vyriau

sybė Čilėje rimtai svarsto planą, 
kurio tikslas — įjungti Pietų 
Ameriką į Atlanto Sąjungą arba 
NATO. Toks ryšys pakeistų visą 
Amerikos Valstybių Organizaci
jos OAS struktūrą ir atidarytų 
duris į didesnį bendradarbiavimą 
su Vakarų Europos valstybėmis; 
per tai tikimasi daugiau ekono
minės pagalbos P. Amerikai su
pramoninti. Tą planą remia Čilės 
prezidentas Eduardo Frei Montal- 
va savo užsienio politikoje; jis 
mano, kad P. Amerika turi susi
jungti su V. Europa ir tuo pat 
laiku tampriau susirišti su JAV. 
Prez. Ed. Frei galvoja, kad, su 
JAV parama, P. Amerika galėtų 
pasikeisti savo pačios politinėje 
struktūroje. _______

Vienas iš Čilės diplomatų pa
sakė: “Deja, Pietų Amerika liko 
užmiršta ir aplenkta tuo metu, 
kai buvo steigiama, formuojama 
atlantinė politika Vakarų Europo
je. Dabar mes darbuojamės šitai 
klaidai atitaisyti.”

Prez. Frei tikisi, jog tas planas 
labai kilnus ir kad jis susilauks 
paramos'ne vien iš JAV, bet ir iš 
P. Amerikos valstybių daugumos. 
Čilės vyriausybė tuo reikalu veda 
derybas su kitų, ypač Vakarų

Europos, valstybių diplomatais, o 
Čilės užsienių reikalų ministeris 
Gabriel Caldos Suberceseaux iš
eis su pasiūlymu P. Amerikai pri
sijungti prie Atlanto Sąjungos. 
Čilės vyriausybės projektai bus 
pateikti artimiausioj P. Ameri
kos užsienio reikalų ministerių 
konferencijoje. Yra kitas projek
tas, siekiąs neutralizuoti P. Ame
rikos respublikas ir sukurti gry
nai P. Amerikos valstybių sąjun
gą, aplenkiant Jungtines Ameri
kos Valstybes.

Pačiu svarbiausiu planu laiko
mas turtingų ir Įtakingų Vakarų 
Europos valstybių Įtraukimas Į 
bendrą ūkinės pagalbos teikimą 
P. Amerikos kraštams, kurie yra 
nuolatinio skurdo varginami ir 
kankinami komunizmo, kylančio 
iš 200.000.000 gyventojų vargo.

Ryšium su ta Čilės vyriausy
bės akcija įvyko prezidento Ed. 
Frei kelionė Į Romą, Vatikaną ir 
Paryžių, kur jis visur buvo nuo
širdžiai priimtas. Prez. Ed. Frei 
manymu, krikščionių demokratų 
sąjūdis turi “revoliucijos, vyks
tančios laisvėje ir demokratinėje 
santvarkoje, pobūdį”. Kaipo toks, 
tas sąjūdis laikomas komunizmo 
ir Castro revoliucijos galimu pa
kaitalu. J. Gs.'

NETEKUSIEMS TURTO LENKIJOJE
Lenkijoj turėto turto dar nebū
dami kanadiečiais, negalės gauti 
kompensacijos, kuri bus svarsto
ma šiose derybose.

Kanados Užsienio reikalu mi
nisteris Paul Martin pranešė, 

,kad netrukus prasidės derybos 
su dabartinės Lenkijos vyriausy-

AMERIKIEČIŲ ŽVALGYBOS KATASTROFA Paruošė VYT. KASTYTIS

KUBOS INVAZIJOS PASLAPTYS

be dėl nusavinto Kanados pilie
čių turto Lenkijoje. Kanados pi
liečiai, kurių turtas buvo nusa- 

i vintas Lenkijoj, kviečiami kreip
tis į užsienio reikalų ministeri
ją iki 1966 m. sausio 1 dienos 
šiuo adresu: Department of Ex
ternal Affairs, Claims Section, 
Ottawa, Ont. Iš ten paštu bus at-

Pavergtiesiems lietuviams atstovauja 
laisvieji

Rugsėjo 21 d. Niujorke prasi-1 
dėjo Pavergtųjų Europos Tautų į 
Seimo XII sesija. Lietuvos dele
gaciją šiai sesijai sudaro: J. Au
dėnas, V. Banaitis, K. Bielinis, 
M. Brakas, J. Brazaitis, K. J. Če
ginskas, P. Karvelis, J. Lansko- 
ronskis, J. Miklovas, B. Nemic- 
kas, V. Rastenis, V. Sidzikauskas, 
E. Turauskas, P. Vainauskas, V. 
Vaitiekūnas ir J. Vilčinskas. De
legacijos pirmininku perrinktas

VLIKo ir LLK prim. min. V. Si
dzikauskas, sekretorium išrinktas 
dr. K. J. Čeginskas. Lietuvos at
stovu generaliniame komitete nu
matytas V. Sidzikauskas, jo pava
duotoju — J. Audėnas. Lietuvos 
delegacijos atstovais komisijose 
numatyti: politinėje — J. Audė
nas, pavd. dr. B. Nemickas; eko
nominėje — P. Vainauskas, pa- 
vad. J. Audėnas, kultūros — dr. 
K. J. Čeginskas, jo pavad. V. Vai
tiekūnas.

MOHAWK
FURNITURE LTD.
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siekė Escambray kalnų. Jų jėgas 
pakirto alkis ir troškulys. Vienas 
po kito jie buvo priversti pasiro
dyti per pelkes einančiuose ke
liuose, kur jų laukė Castro dali
niai. Pirmasis iš vadų į nelaisvę 
pateko Oliva. Jį į savo globą pa
ėmė Plaja Giron karinis komen
dantas majoras Fernandez, su ku
riuo Oliva kadaise buvo tarnavęs 
Castro kariuomenėje. Invazijos 
metu Fernandez vadovavo prieš 
Olivą nukreiptai fronto linijai.

Tai buvo netikėtas senų draugų 
susitikimas iš anksto nepramaty- 
tose aplinkybėse.

— Kaip pats galė jai įsivelti į j

Laimėjimas ir nuostoliai
Plaja Giron užplūdo komunis

tinių kraštų spaudos korespon
dentai ir filmuotojai, kurie pro
pagandinių žodžių jūra į dangaus 
augštybes kėlė Castro triumfą — 
tariamąją pergalę prieš JAV. 
Pats Castro buvo santūresnis:

— Mūsų daliniai turėjo didelių 
nuostolių. Daugiausia dėl to yra 
kalti parašiutininkai, kurie bu
vo nuleisti į užnugarį. Į pagalbą 
iš Matanzas skubėjęs milicijos ba- 
talijohas didelių nuostolių paty
rė dėl orinių puolimų. Daug vy
rų žuvo ant kelio į Plaja Larga, 
nes priešas šį kelio ruožą buvo ,. , . . 
padengęs tiršta kulkosvaidžiu]tokią kvailą avantiūrą. — stebe- 
ugnimi ir minosvaidžiu sviediniu; J05’ Fernandez.
kruša. Tarp Plaja Larga ir Pla‘-Į — Kova prieš komunizmą nė- 
ja Giron mums daugiausia nuos-,ra kvaila. Į nelaisvę jūs manęs 
tolių yra padarę du amerikiečių nebūtumėt paėmę, jeigu nebūtų
F-86 “Sabre” naikintuvai. Paga
liau ir pats Plaja Giron užėmi
mas pareikalavo nemažų aukų — 
priešas čia buvo gerai Įsitvirti
nęs, turėjo daug automatinių 
ginklų ir prieštankinių pabūklų.

Castro dalinių nuostoliai nie
kada oficialiai nebuvo paskelbti, 
šiek tiek aiškumo i daugeli spė
liojimų Įneša vėliau paskelbti 
Castro gydytojų parodymai. Inva
zijos dienomis jie teikė pirmąją 
pagalbą fronte, o vėliau kaiku- 
riems jų pavyko pasitraukti Į 
JAV. Tų gydytojų liudijimu, 
fronto zonoje žuvo 1.250 Castro 
vyrų, nuo žaizdų ir dėl nepakan
kamos medicininės pagalbos mi
rė 400. Sužeistų buvę virš 2.000. 
Taigi, Castro pergalę užtemdė 
neįtikėtinai didelis aukų skaičius, 
kuris liudija gerą brigados pa
ruošimą, puikų apginklavimą, ko
vingumą.

Pats Castro yra prasitaręs, kad 
dėl didelių nuostolių buvo kaltas 
jo karių ir milicininkų nepatyri
mas:

— Išvada yra aiški — mes turi
me skirti didesnį dėmesį karių 
apmokymui ir karininkų paruoši
mui. Labai galimas dalykas, 
nuostoliai būtų buvę mažesni, jei
gu mūsų vyrai būtų turėję dau
giau patirties...

“Iš jūsų išvirsime muilą!”
I Zapatos pelkes pasitraukę 

brigados nariai ir jos vadai nepa-

pasibaigę mano šoviniai...
Į Olivą dideli dėmesį atkreipė 

sovietų laikraščio korespondentė, 
matyt,’ nustebinta fakto, kad jis 
yra negras. Ji norėjo platesnio 
pokalbio, bet i pagalbą Olivai at
ėjo jo draugas Fernandez:

— Duok tai bobšei savo seriji
ni numerį, laipsni, pavardę ir 
nieko daugiau!

Vakarop Olivą aplankė dikta
toriaus Castro dešinioji ranka — 
komunistas Che Guevara su savo 
štabu. Jis pažėrė seriją klausimų:

— Kodėl pabėgai iš Kubos?
— Todėl, kad jūs esate komu

nistai.
— žinai, ką reiškia atsisuki- 

mas prieš mus?
— Kulipką i pakaušį'..
— Ir nebijai mirties?
— Bijau, bet, matai, aš bijojau 

ir dantų gydytojo, kuris man ka
daise ištraukė keturis dantis ...

Po poros dienų į Plaja Giron 
buvo atgabentas brigados vadas 
San Roman ir revoliucinės tary
bos atstovas dr. Artime. Brigados 
vadai tikėjosi ir šilto, ir šalto, 
bet jie buvo traktuojami žmo
niškai, nes, matyt, Castro kari
ninkai savo širdies gelmėse jau
tė pagarbą invazijos metu paro
dytai jų drąsai.

Blogiausio traktavimo susilau
kė brigados eilėse buvę negrai. 
Jie buvo kelioms valandoms pri
rišti prie medžiu, o Castro mili
cininkai tyčiojosi:

— Juodžiai, ką jūs veikiate siMsti klausimų lapai, į kuriuos 
tarp amerikiečių baltųjų tarnų? reikės tiksliai atsakyti. Ministeri-

— Negi nežinote, ką Amerika J°J surinkta medžiaga bus panau-
daro su negrais? d°ta deryboms su Lenkijos vy-

Į nelaiminguosius buvo at-i gausybe tuoj po 1966 m. sausio 
kreipti šautuvų vamzdžiai:

— Mes jus sušaudysime ir iš' 
jūsų lavonų išvirsime muilą ...

— Juodą muilą ...
Priežasčių milicininkų parody

tai neapykantai tenka jieškoti 
Castro propagandinėje linijoje: 
jis skelbėsi esąs negrų išlaisvin
tojas, teisių grąžinimo čempijo- 
nas, o negrai visdėlto su ginklu 
rankoje atsisuko prieš diktatorių 
Castro ir jo sovietinį komuniz
mą. Tai buvo skaudus propagan
dinis pralaimėjimas, kurį Castro 
stengėsi nuslėpti. Laikraščiai bu
vo užversti baltųjų belaisvių nuo
traukomis, juos galėjai matyti 
televizijų ir kinų ekranuose, bet 
nė karto šiuose propagandai 
skirtuose šaltiniuose nebuvo pa
rodytas negras.

Kelionė i Havaną
Belaisvių pervežimą į Havaną 

organizavo viešųjų darbų minis
teris Osmani Cienfuegos ir tos 
pačios ministerijos pareigūnas 
Fernandez Vila. Tam tikslui bu
vo panaudoti didžiuliai amerikie
čių gamybos sunkvežimiai, ko
kiais JAV paprastai gabenamos 
prekės autostradomis. Jų kėbu
las buvo padarytas iš aliumini- 
jaus, sklandžiai užsidarančios du
rys garantavo, kad į vidų nepa
teks pakelės dulkės ir netgi oras 
iš lauko pusės.

Ministeris O. Cienfuegos buvo 
erzlioje nuotaikoje — kiekvieną 
į sunkvežimį lipantį belaisvį jis 
sutiko sarkazmo kupina pašaipa:

— Batistos šuo ... Dvarininkų 
išpera ... Amerikiečių padlai
žys ...

Kai prie sunkvežimio buvo at
vestas Oliva, Fernandez Vila ta
rė ministeriui:

— Sis yra stambi žuvelė mūsų 
tinkle — brigados vado pavaduo
tojas.

— Tokiam mes turėtumėm su
teikti žodį. Kalbėk, žmogau!

— Mano vardas, pavardė, laips
nis ir numeris jau judviem yra 
žinomi, o nuo tolimesnio burnos 
aušinimo mane saugo tarptauti
niai įstatymai...

1 d. Tie asmenys, kurie neteko

PENSIJOS TARNAVUSIEMS 
CARO KARIUOMENĖJE

Iš Toronte gyvenančio notaro 
Oskars Perro gautas pranešimas, 
kad Kanadoje gyvenantieji buvu
sieji Rusijos imperijos kariai ir 
dalyvavę I D. kare gali gauti pen
sijas, jeigu jie yra virš 60 metų 
amžiaus ir Kanadoje yra gyve
nę pastaruosius 10 metų. Tokių 
asmenų, atrodo, yra ir lietuvių, 
ypač senųjų ateivių, tarpe.

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

i

i

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

• Darbas atliekamas 
sąžiningai

— Mes tau parodysim tarptau
tinius Įstatymus! — šūktelėjo Vi
la. — Tu esi mūsų valioj ir ma
lonėj ir turi klausyti ministerio 
įsakymų.

— Užčiaupk savo šunišką snu
ki! — atsikirto Oliva. — Aš tave 
prisimenu kaip didžiausią vagi ir 
kyšininką žemės dalinimo komi
sijoje.

Ministeris Cienfuegos nutrau
kė prasidėjusi ginčą:

— Savo buvusį bendradarbi į 
Havaną išsiųsime su paskutinią
ja belaisvių grupe.

šis ministerio Įsikišimas, gali
mas dalykas, išgelbėjo Olivos gy
vybę. Į pirmąjį sunkvežimį buvo 
sugrūsta šimtas belaisvių. Pasi
girdo protesto šauksmai, kad 
sunkvežimyje jau nėra vietos.

— Mes padarysime vietos! — 
nenusileido ministeris.

— Bet jie neatlaikys kelionės. 
Jie mirs pakeliui, — mėgino pro
testuoti Vila.

— Tegu miršta. Mažiau reikės 
kulipkų tiems, kurie išliks gyvi.

Kai Į sunkvežimį buvo sukimš
ti 149 belaisviai, Ciefuegos įsa

TEL. 536-4767

kė uždaryti duris. Prasidėjo ke
lionė, kuria būtų galėjęs didžiuo
tis Stalinas ir Hitlerio kremato
riumų užvaizdos. Suspausti, kaip 
silkės statinėje, belaisviai ėmė 
trokšti — sandarios kėbulo sie
nos neįleido oro. Mirtis atrodė 
neišvengiame. Tačiau ir visuoti
nėje panikoje atsirado tokių, ku
rie nepametė galvos. Diržų sagti
mis jie pradėjo gramdyti aliumi- 
nijaus sienas — buvo padaryta 
didesnių ir mažesnių skylių, ku
rios iš esmės neišsprendė oro pa
pildymo problemos, bet atgaivin
davo kiekvieną prie jų Įstengusį 
prikišti nosį. Belaisviai pakaito
mis per šias skyles į savo plau
čius traukė už aliuminijaus sie
nų esančią gyvybę — orą.

ši gerokai Dantės pragarą pri
menanti kelionė truko aštuonias 
valandas. Nė karto šoferis nesu
stabdė sunkvežimio, ir Castro 
milicininkai neatidarė durų. Kai 
pagaliau jos buvo atidalytos Ha
vanoje, devyni belaisviai buvo 
mirę, o dešimtas numirė jau iš
keltas iš sunkvežimio.

(Bus daugiau)

1964.VI.il
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Dėmesio istoriniam jaunimo kongresui!
Kaip šiandieną gyvena Guzenko?

Keliolikos metų diskusijų ir il
go galvojimo vaisius jau visai re
alizuojasi. Beliko vos keletas sa
vaičių iki pirmojo Kanados lie
tuvių jaunimo kongreso. Daug 
darbo įdėjo jaunieji mūsų drau
gai, besiruošdami šiai ypatingai 
šventei, nes ne tik mes, bet ir jie 
patys jaučia, kad nuo gero pasi
sekimo šio kongreso priklausys ir 
jų vienoks ar kitoks apsisprendi
mas lietuvybės reikalu. Būtų tik
rai tragiška, jei pirmieji jų ban
dymai, daugiausia savo jėgomis, 
pasirodyti plačiau mūsų visuome
nėje jiems atneštų nusivylimą. 
Tada kelio atgal tikrai jau nebe
būtų ir kitos panašios šventės ne- 
besuorganizuotume ir į ją jauni
mo nebesukviestume. Kas gi 
mums reikia daryti, kad ši pirmo
ji šventė tikrai pasisektų? Atsa
kymas labai trumpas ir aiškus: 
nestovėkime rankų sudėję ir ne
sakykime, kad ilgojo savaitgalio 
metu dar daug darbo galima pa
daryti vasarvietėje ar apie na
mus. Gerai įsidekime sau į gal
vą, kad nei namų paskutinis pa
ruošimas žiemos sezonui, nei va
sarvietės uždarymas nepabėgs, gi 
jaunoji karta nuo mūsų gali pa
bėgti ir jos daugiau nebesusigrą- 
žinsime. Kažin ar labai tada bus 

' malonu sėdėti vieniems vasarvie
tėse ir gražiai išdekoruotuose na
muose žinant, kad mūsų vaikai 
juose lietuviškai gal nebekalbės. 

. Važiuokime tad į jaunimo kongre
są patys ir vežkimės savo vaikus. 
Organizuokime jiems ekskursi
jas autobusais ar traukiniu. Tas 
juos dar daugiau sujungs; jie 
liks draugai ir grįžę į savo gyve
namas vietas. Pati svarbiausia

Kanados jaunimo kongreso informacija
Kongresas įvyks spalio 8-10 

dienomis Toronte, Kanadoje.
Pamaldos sekmadienį, spalio

10 d.', bus laikomos visose Toron
to liet, bažnyčiose jaunimo inten
cija. Centrinės pamaldos katali
kams — Prisikėlimo bažnyčioje
11 vai.; šv. Jono Kr. bažnyčioje
— 11 vai. Evangelikų pamaldos 
įvyks Alhambra bažnyčioje, Al
hambra ir Bloor St. kampas, 1.30 
vai. p.p. Jas laikys kun. Alg. Ži
linskas.

Trys valandos su jaunimu, šeš
tadienio jaunimo popietei nusta
tytas oficialus pavadinimas: “3 va 
landos su jaunimu”. Sceninėje 
programoje dalyvaus devynių 
apylinkių jaunimas su geriausio
mis savo, kaip mėgėjų, pajėgo
mis. Pasirodymą pradės Toronto 
jaunimo dramos mėgėjų grupė, 
pastatydama naujausią Algirdo 
Liansbergio scenos vaizdelį 
“Barzda”. Režisuoja R. Vašto- 
kas; vaidina: R. Petrauskas, L. 
Gustainytė, A. Stirbys, A. Petru
lienė, G. Beresnevičius, R. Stir
bys, V. Staškevičius, A. Bušins- 
kas, A. Jasiukonis, A. Kryžanavi- 
čiūtė. Be to, dar pasirodys To
ronto taut, šokių grupė “Ginta
ras”.

Wellandas bus atstovaujamas 
akordeono ir klarneto muzikos, 
išpildomos P. Remezaičio.

Windsoras atsiųs dainininkes
— N. Giedriūnaitę, A. Tautkevi- 
čiūtę, D. Kozulytę, akomp. D. Ja- 
nuškaitę.

Montreal™ programa apims ke- 
, lias sritis; dainuos V. Vaupšaitė, 

P. Vaupša ir D. L. Blauzdžiūnai- 
tės; pianinu skambins R. Pieši- 
na; savo poeziją skaitys K. Bar- 
teška. Pabaigai skautų vyčių tau
tinių šokių grupė pašoks tauti
niu šokiu.

Sudburiui atstovaus A. Kusins- 
kis su akordeono muzika ir 
kanklininkės V. E. Skvereckaitės, 
Z. Griškonytė, I. Glizickaitė.

Delhi jaunimas atliks melo
deklamaciją: R. Augustinavičiū- 
tė, S. Steigvila ir akomp. B. Au- 
gaitytė.
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Toronto miesto planas su nurodymais vietų, kuriose vyks jaunimo kongresas. Patartina išsikirpti.

apylinkių valdybų pareiga: nieko 
nelaukiant imtis iniciatyvos ir to
kias ekskursijas organizuoti; pra
nešti visas žinias, kurių reikala
vo Kongreso Rengimo Komitetas. 
Laiko nėra daug, tačiau jo pa
kaks, jei toliau nebelauksime.

Tegu būna šis pirmasis Kana
dos lietuvių jaunimo kongresas 
tikrai istorinis. Tolimesnių apy
linkių lietuviai, kuriems neįma
noma patiems atvykti ar savo vai
kų atsiųsti, siųskime sveikinimus 
kongreso dalyviams. Įamžinkime 
Kanados lietuvių jaunimo pastan
gas siųsdami kad ir kuklią auką 
kongreso išlaidų padengimui ir 
Kanados lietuvių jaunimo stipen
dijai įsteigti. Jei kiekvienas iš 
mūsų paaukosime vienos valan
dos uždarbį metuose, tai Kana
dos krašto valdyba galės Kana
dos lietuvių jaunimo stipendiją 
duoti jaunuoliui ar jaunuolei, ku
ri suteiks galimybę studijuoti 
žmogų, jaunuolį, šeimą ir pasitai
kančius sunkumus. Tuo ir mes 
būsime prisidėję prie mūsų jau
nosios kartos formavimo. 6 gal 
tokios stipendijos gavėjas bus tas 
jaunuolis ar jaunuolė, kuri įžiebs 
amžiną ugnį, liudijančią mūsų rū
pestį lietuvybės išlaikymu.

Tad važiuokime visi į pirmąjį 
Kanados lietuvių jaunimo kongre
są Padėkos Dienos savaitgalyje 
ir reiškime padėką bei džiaugsmą 
jaunajai mūsų kartai, kad ji dar 
gyva lietuvybei, kad ji dar gyva 
Lietuvai!

Dr. P. P. Lukoševičius, 
pirmininkas

Iz. Mališka,
sekretorius

Londonas — Rodney atvyks su 
jaunimo choru; dirigentas — 
kun. B. Pacevičius, akompaniato- 
rė — K. Brazlauskaitė.

Hamiltonas užbaigs tą įdomų 
jaunimo pasirodymą su savo an
sambliu “Gy^ataru”.

Meno parodoje, kuri rengiama 
Prisikėlimo par. muzikos studi
joje, dalyvauja šie jaunieji me
nininkai: iš Montrealio — G. Ado
monis, D. Aneliūnaitė, R. Barteš- 
kaitė, R. Piešina ir G. Vazalins- 
kas; iš Toronto — R. Astrauskas, 
A. Batūraitė, S. Jaškevičius, R. 
Juknevičius, V. Malkauskas, R. 
Renkauskaitė; iš St. Catharines
— R. Paulionis; iš Delhi — J. 
Stonkus; iš Otavos — K. Vilšins- 
kas.

Nakvynių reikalas pasikeitė. 
Mūsų kongreso svečiai nakvos ne 
Lord Simcoe viešbutyje, kaip 
anksčiau buvo skelbta, bet Roy
al York — iškilmingiausiame To
ronto viešbutyje. Kainos: pavie
niam asmeniui — $6.50, dvigu
bas kambarys — $9.50, trigubas
— $12.50. Užsisakant pažymėti: 
“Lithuanian Youth Convention, 
student rates”. Tas pačias kainas 
gali gauti ir suaugę, pažymėda
mi tą patį. Yra labai svarbu, kad 
užsakymai pasiektų viešbutį ne
vėliau spalio 2 d. Viešbučio ad
resas: Royal York Hotel, Front 
St., Toronto, Ont., Canada. Gali
ma kreiptis ir per nakvynių ko
misijos pirmininką stud.* H.' Ste
ponaiti, 187 Dunn Avė., Toronto 
3, tel. LE 3-2522.

Bilietų kainos į kongreso pa
rengimus: spalio 8 — penktadie
nio jaunimo šokiai — $1.; spalio 
9 — šeštadienio: sceninė progra
ma — suaug. $2, jaun. $1; ba
lius — suaug. $3, jaun. $2; spa
lio 10 — sekmadienį: sol. L. šu
kytės ir pianisto T. Gurevičiaus 
koncertas — suaug. $2, jaun. $1; 
banketas — suaug. $5, jaun. $4.

Galima bus pirkti ir vieną 
bendrą bilietą, tinkantį į visus 
parengimus: suaugusiems $10, 
jaunimui $7.

Informacinė komisija
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Hamiltono tautinių šokių grupės “Gyvataras” šokėjai dalyvaus Kanados lietuvių jaunimo pirmo
je kongreso sceninėje programoje • _

Kelionė lėktuvu i Lenkija^
V. VAIDOTASParduodami butai

Butai yra pigūs, jeigu pra val
džios name. Yra dar kooperatyvi- 
niai namai, kur pirkėjas už butą 
sumoka kooperatyvui du trečda
lius jo kainos ir per ilgus metus 
moka kooperatyvui likusį trečda
lį buto kainos. Mano giminaitis, 
pas kmų gyvenau Varšuvoj, turi 
iš kooperatyvo nupirktą 3-jų kam
barių butą; gyvena vienas. Jis 
yra inžinierius, dirba miesto val
dyboje. Kitas mano kaimynas iš 
Lietuvos, veterinarijos gydytojas, 
irgi yra nupirkęs sau 5 kambarių 
butą iš kooperatyvo užmiestyje. 
Jo šeima 6 asmenų; ant sklypo 
augina daržoves, šalia yra pušy
no miškas, geležinkelio stotis, as
falto plentas, susisiekimas su 
miestu geras, turi savo automo
bilį. Prieš 2 metus su šeima jis 
persikėlė iš Kauno. Sako, kad 
Varšuvoj gyventi laisviau, negu 
okupuotoj Lietuvoj.

Buvusiame Dancige
Apžiūrėjęs atstatytą Lenkijos 

sostinę, traukiniu važiavau į 
Gdanską (Dancigą) pas savo švo- 
gerį, kuris 1948 m. su visa šeima 
buvo išvežtas į Sibirą, į Krasno
jarsko sritį. Ten išbuvo 8 metus 
dirbdamas miške, kur prarado 
savo sveikatą. Jo kaimynas, pabė
gęs į Lenkiją, padarė visai jo šei
mai dokumentus imigruoti iš Si
biro į Lenkiją. Jon atvykę apsi
gyveno Gdanske. Iš pradžių pri
siglaudė pas tą kaimyną, kuris 
padarė jam dokumentus, o pas
kui gavo butą iš trijų kambarių 
ir virtuvėlės 6 žmonių šeimai*. 
Tam name nėra centrinio šildy
mo, o jiį bute nėra vonios nei pa
togumų.'

Važiuojant traukiniu iš Varšu
vos į Gdanską 150 km. neteko 
matyti apleistos žemės, visur au
go gražūs javai rėžiuose, tik kur 
nekur bulvės nuo lietaus buvo su
puvusios. Tarp rėžių ežių nėra — 
vieno savininko žemė susiglau
džia su kito lygia linija. Kolcho
zų Lenkijoje nėra. Stambesnių 
ūkių žemė išdalinta bežemiams 
ir mažažemiams, kurie patys ja 
dirba.

Gdanskas yra senas Hanzos 
miestas iš 15 š. Jo sena architek
tūra yra savotiška, originali ir 
graži, todėl karo sugriauti namai' 

atstatyti tokie, kokie jie buvo 
anksčiau. Gdanskas ilgus šimtme
čius buvo stipri tvirtovė, jos sie
nų griuvėsiai dar išsilikę iki šių 
dienų. Didžiuliai tvirtovės vartai 
nuo paskutinio karo nukentėję 
jau baigiami atstatyti. Priemies
čiuose dabar statomi 8-9 augštų 
modernūs namai. Gdanskas turi 
labai gražų jūros paplūdimį, tik 
šiais metais dėl šalto ir lietingo 
oro visai neteko per 2 mėnesius 
juo pasinaudoti.

Netoli Gdansko yra jau iš 
prieškarinių laikų žinomas Euro
poje kurortas Sopotas, kuris turi 
platų ir toli į jūrą išsikišusi me
dinį tiltą ir didelį, modernų vieš
butį vasarotojams. Toliau už So
poto yra lenkų po I D. karo pa
statytas prekybinis uostas Gdy
nia ir prie jo. — naujas, moder
nus, nemažas miestas, kuris ne
turi senamiesčio; gatvės plačios, 
tiesios, apsodintos medeliais ir 
gėlėmis. Restoranai, kavinės ir 
krautuvės didelės su vitrinomis, 
skoningai ir gražiai įrengtos.

Gdanske yra 16 bažnyčių. Be
veik visos jos yra senos, savotiš
kos architektūros ir labai dide
lės. Nė viena bažnyčia nėra užda
ryta ar paimta kitiems tikslams. 
Sekmadieniais lankymas bažny
čių yra vidutinis; lanko žmonės 
senesnio amžiaus ir motinos su 
mažais vaikais. Aukos bažny
čioms yra mažos, kadangi lanky
tojai neturtingi.

Dar ir dabar daug lenkų grįžta 
iš Sibiro, iš rytinių kresų ir ma
žiau iš Lietuvos. Gauti leidimą 
emigruoti į Lenkiją yra labai sun
ku, trunka metais, kol jį gauni; 
reikia turėti užtarėjų ir pažinčių.

Kelionė i Liubliną
Apžiūrėjęs tą senovinį miestą 

ir jo apylinkes, nuvažiavau iš 
Gdansko per Varšuvą į Liubliną 
pas savo kitą giminaitį, kuris bu
vo atvažiavęs manęs pamatyti į 
Varšuvą ir būtinai prašė atvykti 
jo vardinėsna į Liubliną, vienin
telį didesnį lenkų miestą, visai 
nuo karo nenukentėjusį, nes ten 
buvo įsikūrusi pirmutinė lenkų 
valdžia, Stalino remiama, šis gi
minaitis irgi 1948 m. buvo iš Lie
tuvos išvežtas į Sibirą ir po 8 me
tų emigravo į Lenkiją.

šitoje kelionėje įvyko mažas 
incidentas, kuris parodė, kaip 
lenkai gerbia ir globoja turistus 
iš Amerikos ir juo labiau iš Ka
nados. Gdanske nupirkau du 
traukinio bilietus — vieną į Var
šuvą, kitą iŠ Varšuvos į Liubliną 
ir dar trečią, taip vadinamą 
“pliacovką”. kur pažymėta: vago
no raidė, vienutės ir vietos nr. 
Vagono koridorius buvo pilnas 
keleivių; aš padaviau visus savo 
bilietus prieš mane stovinčiam 
ponui, prašydamas jį pasakyti, 
koks yra mano vietos nr., nes be 
akinių negaliu jos surasti. Jis pa
žiūrėjo į bilietus ir sako, kad aš 
stoviu prie savo vienutės ir pirma 
vieta nuo durų yra mano. Bema
tant mano bendrakeleiviai atpa
žino, kad esu iš Amerikos ir pra
dėjo klausinėti apie gyvenimą 
Kanadoje. Tuo tarpu Įėjo kon
duktorius bilietų tikrinti. Aš, iš
kratęs visas kišenes, bilietų ne
radau ir pareiškiau konduktoriui, 
kad turėjau 3 bilietus, daviau 
juos nepažįstamam, kad surastų 
mano vietą, ir dabar neatsimenu, 
ar jis man juos grąžino. Priešais 
mane sėdinti ponia tuojau paliu
dijo, kad ji girdėjo ir matė, kaip 
aš daviau 3 bilietus tam ponui,

Lygiai prieš 20 metų, rugsėjo 5 
d., Igor Guzenko paliko Sov. Są
jungos ambasadą Otavoje, kartu 
išsinešdamas iš jos eilę svarbių 
dokumentų, kurie atskleidė sovie
tų šnipų lizdus laisvajame vakarų 
pasaulyje. Sukakties proga Kana- 
nados spaudoje tilpo eilė straips
nių apie šiandieninį jo gyvenimą, 
kurių dalis čia pateikiama skaity
tojams.

Korespondento vizitas
Žilstelėjęs vyras kalbėjo man 

apie savo sūnų ir dukrą augštojoj 
mokykloj, dėstė, jog norėtų vie
ną dieną pasistatyti ultramoder- 
nų namą, panašų į viešbutį, kuria
me mes pietavome. Išskyrus kie
tą akcentą, jis atrodė panašus į ei
linį Ontario prov. mažo miestelio 
pilietį, gyvenantį tik savo šeimai. 
Tai buvo Igor Guzenko, kuris 
1945 m. rugsėjo 5 d. (tuo metu jis 
buvo 26 m. amž), paslėpęs po 
marškiniais 109 slaptus dokumen
tus, išėjo į Charlotte gatvę Otavo
je.

Tai buvo drąsus jo gyvenimo žy
gis, nes paliko savo kraštą kuria
me gimė, savo mokytoją tėvą, ku
ris išleido ji į architektus. Jis pa
sirinko naują gyvenimą, kuris jį 
išgarsino, davė šiek tiek pajamų, 
bet taip pat atnešė ir pavojų, ka
dangi šešių mėnesiu laikotarpyje 
vakarų pasaulis sužinojo, kokias 
karines paslaptis turi Sov. Sąjun
ga. Karališkoji komisija nagrinė
jusi 20 šnipinėjimo bylų Kanado
je, vieningai pareiškė, kad Igor 
Guzenko pasitarnavo ne tik šio 
krašto vyriausybei, bet ir jo gy
ventojams.

Gyvena Ontario miestelyje
Šiuo metu buv. raudonosios ar

mijos leitenantas Igor Guzenko 
yra 46 metų amžiaus, smulkesnės 
išvaizdos kaip anksčiau. Jis gyve
na mažame Ontario prov. mieste
lyje, saugomas Kanados policijos. 
Jis turi kitą pavardę, pasiaiškini
mą dėl neangliško akcento ir be
darbio “amato”.

Užklaustas, ar jis tą patį antrą 
kartą padarytų, I. Guzenko atsa
kė: “Tai, ką aš padariau 1945 m., 
nebus užmiršta dar ir po manęs. 
Vaikščiodamas Rideau kanalo pa
krantėmis aš galvojau, kad pavy
kus komunistų konspiracijai, 
žlugtų ne tik visas laisvasis pasau
lis, bet ir visa žmonija. Aš žino
jau, kad rizikuoju gyvybe, tačiau 
tai kartą pergyvenus atsiranda 
noras ir toliau likti gyvu”.

Agentai bandė surasti
1948 m. išduotas Kanados pilie

tybės pažymėjimas nedavė jam 
tos pačios laisvės ir tų pačių tei
sių, kokiom naudojasi I. Guzenko 
kaimynai. Kad jis yra “specialus” 
žmogus, I. Guzenko sumini “Sa
turday Evening Post” liepos mėn. 
laidoj tilpusi straipsni, kuriame 
JAV buv. komunistas (vėliau su
imtas FBI) rašo, esą buvo siųstas 
i Kanadą patikrinti “this guy” 
Igor Guzenko. Sovietai tą komu
nistų agentą buvo pasiuntę i vie
ną Ontario miesteli, tačiau nuro
dytoj vietoj jo nesurado.

Kanados policija kartais Guzen- 
kų šeimą saugo ištisas 24 valan
das. Dabar, kaip sako pats Guzen
ko, tą apsaugą jis gaudavęs ret
karčiais, “šoferio” ar “tarno” as
menyse. Bet kaimynai tai paste
bėjo, tad tuos tariamus tarnus te
ko atšaukti. I. Guzenko mano, 
kad paslaptis yra geriausias tar
nas”, neatkreipiąs žmonių dėme

iš 
ir

kuris tuoj surado mano vietą ir 
išėjo. Tokiu būdu laimingai at
važiavau į Varšuvą ir tuojau nu
ėjau prie langelio pirkti bilieto 
į Liubliną, bet bestovint eilėje 
mano traukinys išėjo, o sekantis 
eis už 3 valandų. Pavalgiau pie
tus ir pirkdamas laikraštį įkišau 
ranką į švarko kišenę, kur lai
kiau smulkius pinigus. Ten radau 
visus tris bilietus. Pirktą bilietą 
į Liubliną grąžinau kasininkei ir 
gavau atgal sumokėtus pinigus. 
Tuo' incidentas laimingai bai
gėsi.

Žydų naikinimo stovykla
Pas savo giminaitį Liubline pa

gyvenau kelias dienas. Jis apro- 
man visą miestą, kuris iš tikrųjų 
yra gražus, gerai išplanuotas ir 
visai mio karo nenukentėjęs. Ne
toli jo apžiūrėjom žydų išnaikini
mo stovyklą “Meidanek”. Tokių 
stovyklų iki šiol nebuvau matęs* 
Ji turbūt užima keleto šimtų hek
tarų plotą, atviram lygiam lauke, 
be medžių, beveik visa užstatyta 
mediniais barakais iš geros me
džiagos, nes jie ir dabar, po 20 
metų, visai gerai išsilaikę. Sto
vyklos negriauna — laiko kaipo 
muzėjų ir kaipo įrodymą gestapo 
žiaurumų. Lankytojus vedžioja 
prityrusios vadovės, kurios duo
da reikalingus paaiškinimus ir 
parodo įdomesnes .vietas. Apžiū
rėjęs tą nekaltų žmonių žudymo 
stovyklą su jos didžiulėmis dujų 
kameromis ir krematoriumais*, 
kiekvienas lankytojas išeina 
jos pilnas šiurpulingų minčių 
jausmų.

Lenkijos karalių mieste
Iš Liublino nuvažiavau į Kro

kuvą, kur jokio giminaičio nei 
pažįstamo neturėjau, todėl reikė
jo viešbučiuose jieškoti sau kam
bario. Tik ketvirtame viešbutyje 
radau laisvą kambarį ir padaviau 
tarnautojai savo užsienio pasą. 
Ji pavartė mano pasą ir paprašė 
dolerių į zlotus iškeitimo kvito. 
Pasirodo, kad aš tokį kvitą gavau 
tik atskridęs į Varšuvos aerodro
mą už savo dolerius, įmokėtus 
Toronte. Aš buvau įspėtas to kvi
to nepamesti, nes jis bus man 
reikalingas grįžtant namo. Kad jo 
nepamesčiau bevažinėdamas, pa
likau Gdanske, kur laikinai apsi
stojau pas švogerį.

Išėjęs iš viešbučio pašaukiau 
taksį, šoferis buvo krokuvietis ir 
gerai žinojo miesto žymesnes vie
tas. Pirmiausia nuvežė jis mane 
į Vavelio pilį ir išvedžiojo po vi
sus jos rūsius, kur palaidoti len
kų karaliai. Apžiūrėjom taip pat 
senovinį prekybos centrą Sukie- 
nice, pervažiavom visą Krokuvos 
senamiestį. Mano vadovas pasiū
lė pamatyti visai naują miestą 
“Nowa Hutą” netoli nuo Kroku
vos, kur per trumpą laiką išdygo 
modernus darbininkų miestas su 
didžiausia Lenkijos plieno liejyk
la. Numatytos buvo aplankyti se
novinės druskos kasyklos Vielič- 
ka, čenstakavos vienuolynas ir 
kurortas Zakopanė, bet šių planų 
teko atsisakyti dėl šalto ir lietin
go oro, kokio nebuvo Lenkijoje 
per paskutinius 53 metus — bir
želio mėnesį reikėjo krosnis kū
renti. Daugelyje vietų pasodintos 
bulvės supuvo.

Marienburgo pilis
Pailsėjęs Gdanske su giminai

čiu nuvažiavau netoliese pažiūrė
ti kryžiuočių pilies ir tvirtovės 
Marienburgo, dabar lenkų vadi
namo “Malbork”. Nuo antro pa- 

(Nukelta į 9 psl.) 

sio. Jis nusijuokė, kai spaudoje 
buvo rašoma, kad jo žmona Svet
lana, kurią jis pažino Maskvoje 
studijuodamas architektūrą, savo 
rankinuke nešiojanti revolverį. 
Tai netiesa, nes kaip tik toks 
daiktas sukelia žmonėse įtarimą 
ir didžiausią dėmesį.

Knygos ir lėšos
Prieš dešimt metų Igor ir Svet

lana prabangiai gyveno. Tada pa
sirodė jo parašytos apysakos, fil
mai ir knygos apie jo pabėgimą iš 
Sov. Sąjungos ambasados. Jie gal
vojo nuvažiuoti į JAV, pamatyti 
didelius miestus, krautuves. Deja, 
katė “perbėgo kelią”, ir jie kai
myninės valstybės neaplankė.

I. Guzenko didžiuojasi savo 
knyga “The Fall of Titan”, kurio
je aprašo stalinines dienas, va
dindamas jas nakties teroru. Ši 
knyga laimėjo generalinio Kana
dos gubernatoriaus premiją 1954 
m. ir knygų klubas išrinko ją sa
vo nariams.

Jo žmona Svetlana, kasyklų in
žinieriaus duktė, 1966 m. išleido 
knygą “Before Igor”. Joje aprašo 
savo jaunystės dienas, savo moti
ną, kurios giminystės ryšiai sieja 
su lietuvių kilmės T. Kosciuškos 
šeima.

Leidiniai, filmai, Guzenkoms 
davė apie $50.000 pajamų. Bet 
šiandien, kaip jis sako, jie'gauna 
tik $50 i mėnesį kiekvienam šei
mos nariui iš Kanados vyriausy
bės ir $100 iš nežinomo Kanados 
geradario.

Nemokėjo investuoti
Guzenko sako, kad dabar jis 

esąs beveik “broke”, nes nemokė
jęs investuoti pinigų. “Aš. nega
liu sakyti, jog esu geras pinigų 
investuotojas. Esu šnipas, slaptų 
šriftų aiškintojas, apysakų rašyto
jas, bet jokiu būdu ne investuoto
jas”.

Praėjusį pavasari Svetlana bu
vo nuvykusi i Otavą prašyti vy
riausybę didesnės paramos šei
mai, bet iki šiol nesulaukė jokio 
atsakymo.

Tikrumoje, pasak Guzenko, vie
nintelis kelias gauti pinigui,, yra 
darbas, bet tai lygu savižudybei! 
čia jis nurodė du pabėgėlius iš už 
geležinės uždangos, kurie raudo
nųjų agentų buvo nužudyti V. Vo
kietijoj.

Jis didžiuojasi savo vaikais, 
ypač 21 m. amž. sūnumi, studijuo
jančiu inžineriją, tačiau nesako, 
kiek vaikų turi. “Mano krautuvi
ninkas gali mane atpažinti” — 
trumpai atsakė korespondentui.

Iki 1957 m. Igoris ir Svetlana 
nieko nesakė savo vaikams apie 
pabėgimą, o dabar jie viską žino 
ir tuo labai didžiuojasi. Jie savo 
tėvams yra “akys ir ausys”.

Sovietų Sąjunga dabar
Apie šiandienini Sov. Sąjungos 

gyvenimą buv. raudonosios armi
jos leitenantas, šnipas, slaptų raš
tų šifruotojas sako: “Po Stalino 
mirties gyvenimas Sov. Sąjungoje 
truputį palengvėjo, tačiau ten vis- 
tiek nėra laisvės ir labai lengva 
grįžti į Stalino laikus. Tiesa, nėra 
masinių suėmimų, tačiau vergijos 
rėmai ir dabar tebėra. Sov. Sąjun
ga yra kalėjimas. Anksčiau jis bu
vo dažomas juodai, o šiandien — 
baltai. Kaliniai gal ir turi daugiau 
šviesos, prižiūrėtojai netokie žiau
rūs, tačiau vistiek jis palieka ka
lėjimu.

Paruošė K. Baronas

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
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 Rcncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, PsJJJLM.NJH.
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NUTEISTI PARTIZANAI
Augščiausiojo teismo išvažiuoja

moji sesija Kaune nubaudė du buvu
sius partizanus — Česlovą Stašaitį 
ir Antaną Džiaugi kalėti po 15 metų. 
Skelbiama, kad jie 1944 m. pabaigo
je buvo įstoję | partizanų būrį, vei
kusi Čekiškės ir Ariogalos apylinkė
se. Partizanai buvo užėmę Čekiškės 
miestelį, kur jie mirties bausmėmis 
nubaudė eilę komjaunuolių ir kom
partijos aktyvistų. Nuo jų rankos 
krito Čekiškės vlsč. žemės ūkio ko
misijos pirmininkas Jonas Krasaus
kas, jį pakeitęs Benediktas Balsys, 
kompartijos aktyvistai Zenonas Ba- 
kanauskas, Pranas Balsys ir kt. Lik
vidavus partizaninį judėjimą, Anta
nas Džiaugys ir Česlovas Stašaitis 
pakeistomis pavardėmis slapstėsi 
Latvijos teritorijoje. Nors komunis
tinėje Lietuvos spaudoje daug buvo 
rašyta apie partizanams suteiktą 
amnestiją, šių dviejų buvusių parti
zanų nubaudimas po 20 metų nuo 
anų įvykių aiškiai rodo, kad amnes
tija buvo tik kompartijos triukas
partizanams iŠ miškų išsivilioti. .

“RAMBYNO” ŽYGDARBIS
Rugpjūčio pabaigoje prie šetlando 

salų siautė smarki audra. Buvo gau
tas pranešimas, kad 12 mylių atstu
me nuo sahi krantų skęsta danų lai
vas “Brigite Freisen”. Netoli tos 
vietos'tuo metu buvo Lietuvos žve
jybinio laivyno vilkikas “Ramby- 
nas”, kurio įgula po 22 valandų sun
kių grumtynių su jūros bangomis 
skęstantį danų laivą atvilko į Ang
lijos uosta Lerviką. Pasižymėjusių 
“Rambyno” įgulos narių tarpe mini
mi: kapitonas V. Michaninas, jo pir
masis padėjėjas P. Paulauskas, radi
jo stoties vedėjas V. Roščickis, boc
manas Vladimiras Zagorskis, dailidė 
Viktoras Kuznecovas, jūrininkai Ge
nadijus Aleksejevas is Jurgis Ju- 
rašis.

NAUJAS “POETAS”
Užsienyje gyvenančių lietuvių ko

munistų darbus registruojantis “Tie
sos” skyrius “Toli nuo tėvynės”, ku
ri redaguoja prisiekęs komunistas 
Antanas Zokas, atrado naują “po
etą” Petrą Samašką, gyvenantį ar 
gyvenusį Kanadoje. Kadangi ta jo 
“poezija” daug gražiau atrodo prozo
je, taupydami vietą sulaužom pos
mus ir eilutes: “Nusibodo Kanada, 
kuri aukso šalis vadinama, kame vi
sagalis doleris nustato žmogaus liki
mą. Kame Lietuvos sūnus iki pat 
mirties priverstas vergauti, nes netu
ri kitos išeities...” Po tokios grau
džios uvertiūros P. Samaška prisime
na sovietų okupuotą Lietuvą: . Ka
me knygynai, menas, sportas, ap- 
švieta klestėja, kame darbininkai 
savo kūrybos vaisiais naudojas. Ka
me išnaudotojų ir prakaito parazitų 
jau nėra, kame kilni laisvė, lygybė 
bei draugiškumas yra...” Savo na
ivų šedevrą kompartijos propagan
dai Kanados nekenčiantis P. Samaš
ka užbaigia “pakamiu” nusilenkimu 
sovietinam okupantui Lietuvoje: 
"... Kame emblema kūjis-pjautuvas 
raudoną vėliava puošia, kame bro
liai, sesutės s^u tobulą ateitį ruo
šia ...” Ir suprask žmogus, kad nori, 
nebūdamas poetu, kaip tarp kūjo ir 
pjautuvo galima kurti tobula atei
tį!...

LENKŲ KNYGOS VILNIUJE
Vilniuje buvo suorganizuota lenkų 

knygos dekada, kurią atidarė minis- 
terių tarybos valstybinio spaudos ko
miteto pirm. F. Bieliauskas, žodi 
taipogi tarė ryšių su užsienio šali
mis draugijos pirm. L. Kapočius, 
Rašytojų Sąjungos valdybos sekr. 
A. Pocius ir lenkų prekybos įmonės 
“Ars polonia” atstovė Sabina Kanė. 
Pagrindinė pasakytųjų kalbų min
tis — broliškieji Lietuvos ir Lenki
jos santykiai.

VILNIAUS KATEDROS 
VARGONAI
Nuo 1956 m. senojoje Vilniaus 

katedroje veikia dailės muzėjus — 
paveikslų galerija, šio dievnamio iš
niekinimą dar labiau sustiprino 
1963 m. pradėti koncertai pastato 
viduje. Jie, girdi, gerokai padidinę 
galerijos lankytojų skaičių. Galeri
jos vedėjas V. Pečiūra paskutiniuo
ju metu nutarė, kad buvusiam diev- 
namiui visdėlto geriausiai tinkanti 
vargonų muzika. Katedroje 1889 m. 
Juozapo Radavičiaus pastatyti var
gonai šiandien jau yra pasenę ir ne
tinkami koncertams. Iš Potsdamo 
buvo pakviestas žymios vargonų sta
tybos firmos direktorius, kuris, ap
žiūrėjęs senąjį J. Radavičiaus kūri
nį, pareiškė, kad jo firma gali var
gonus restauruoti nesugriaudama jų 
pirmykštės formos. Jis taipogi buvo x 
nuvykęs į Kauno katedrą, kur dar 
tebenaudojami kiti to paties J. Ra
davičiaus pastatyti vargonai. Jų 
konstrukcijos, vamzdžių apdailos 
tikslumo, darbo kokybės, šio vokie
čių specialisto nuomone, galėtų dar 
ir šiandien pavydėti geriausieji var
gonų statytojai.

PARDAVĖJOS ŠYPSENA
Jurbarko rajono milicijos parei

gūnas R- Dapkus, rajoninio laikraš
čio “šviesa” red. pavad. J. Jarmala- 
vičius ir “Tiesos” koresp. J. Meš
kauskas Jurbarko parduotuvėse mė
gino jieškoti besišypsančios parda-

vejos. Parduotuvės vedėja Irena 
Blažienė, pardavėjos Ona Zabelina, 
Judita Pališkienė ir Elena Jankū- 
nienė jiems pareiškė, kad jos jau 
yra užmiršusios šypsotis: “Sakot, la
bai svarbu kultūringai aptarnauti 
pirkėjus? Suprantam. Bet pas mus 
jokios kultūros nei sau, nei kitiems. 
Dirbam be pietų pertraukos, be po
ilsio dienų ir niekaip negalim išeiti 
atostogų, nors pagal grafiką turė
jom ilsėtis gegužės, birželio mėne
siais. O argi mes galime atrodyti 
švarios, tvarkingos? Pačios tampome 
cukraus ir kruopų maišus, o kiek 
prisiplūkiam, kol iš rūsio atsigabe
nant įvairias dėžes iki prekystalio. 
Chalatai štai kokie — gėda viena...” 
Šypsotis užmiršusios pardavėjos be 
eilės aptarnauja klientus, perkan
čius rūkalus, vyną, degtinę ir alų, 
o kitiems tenka laukti eilėje. Alus 
geriamas parduotuvėse, nes visame 
Jurbarke tėra viena valgykla ir vie
nas restoranas. Didžioji parduotu
vių dalis užgriozdota tuščiomis dėžė
mis. V. Kst.

g HAMILTON®
VILNIAUS DIENA. — Hamiltono 

moksleiviai ateitininkai ruošia Vil
niaus Dieną spalio 3 d. Jie nori susi
pažinti su Vilniaus miesto praeitimi, 
miesto gyventojais lietuviais ir kaip 
jie kovojo už savo teises lenkų val
džios metais. Šios dienos programa: 
visas ateitininkiškasis jaunimas ren
kasi 10 vai. ryto pamaldoms į Jauni-, 
mo Centrą. Iš ten bendrai visi eina į 
pamaldas. Prašomi visi susirinkti 9.45 

>val. Mišių metu visi priima Komuniją. 
Visi dalyvauja su uniformomis. Po 
pamaldų visi renkasi į Jaunimo Cent
rą bendriems pusryčiams. Po pusry
čių Vilniaus Dienos proga kalbės vil
nietis K. Baronas. Po to bus trumpa 
meninė dalis. Kviečiami visi tėveliai 
ir ateitininkai sendraugiai su šeimo
mis dalyvauti bendruose pusryčiuose 
ir pabuvoti kartu su atžalynu.

ATEITININKIŠKASIS JAUNIMAS 
po vasaros atostogų pradėjo savo veik
lą. šio jaunimo eilės kas metai vis di
dėja. Yra sudaromos atskiros grupės: 
jaunučiai nuo 1 iki 4 skyriaus, jaunes
nieji moksleiviai nuo 5 iki 8 skyriaus 
ir vyr. moksleiviai nuo 9 iki 13 gimna
zijos klasės. Kiekviena grupė turi sa
vo globėjus, šiais metais su ateitinin- 
kiškuoju jaunimu dirbs: L. Stanevi
čiūtė, D. Latauskaitė — jaunučių glo
bėjos; E. Gudinskienė, T. Mureika — 
jaunesniųjų moksleivių globėjai; T. 
Verbickaitė, J. Pleinys — vyr. moks
leivių globėjai. Kuopos dvasios vadas 
— mons. dr. J. Tadarauskas; jis yra 
ateitininkiškojo jaunimo vyriausias 
globėjas ir rėmėjas, kurio dėka šis 
jaunimas gali savo veiklą taip gražiai 
išvystyti. Jam tenka didelė padėka ir 
pagarba. Taip pat džiugu, kad jauni
mas, jau čia baigęs mokslus, jungiasi

I
 Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠĖKUS mokoma 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

MOLSON EXPORT 
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Kanados labiausiai perkamas alus

DIDINGAS
ALUS 

didžiam krašte
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LONDON, ONT.
KUN. 1, DANIELIUS sulaukė gra- 

žaus 80 metų amžiaus. Ta proga Ka
talikių Moterų Skyrius užprašė Šv. Mi
šias. Klebono kun. B. Pacevičiaus ini
ciatyva parapijiečiai suorganizavo su
kaktuvininkui pagerbimą, kuris, kun. 
J. Danieliui paskutiniu momentu su
negalavus, negalėjo įvykti. Sukaktu
vininkas pasižymi labai gera sveika
ta, bet teisingai yra sakoma: nėra tai
syklės be išimties... Kun. J. Danie
lius neseniai persikėlė čia gyventi iš 
Langtono, Ont., kuriame jis kurį lai
ką paskutiniaisiais metais gyveno. Čia 
atvykęs aplankė mūsų bažnyčią, pasa
kė gražų pamokslą ir pasidžiaugė pa
rapijos sustiprėjimu. Kun. J Danie
lius apie 12 metų vadovavo Londono 
liet, pamaldoms. Čia gyvena ir pirma
sis jų vadovas bei organizatorius kun. 
V. Rudzinskas. Taigi dabar čia yra 
abu buvusieji Londono dvasinių rei
kalų tvarkytojai, o taip pat, žinoma, 
ir dabartinis klebonas kun. B. Bacevi
čius, kuriam atitenka visi parapijos 
rūpesčiai.

Linkime kun. J. Danieliui sulaukti 
šimtinės sukakties, kun. V. Rudzins- 
kui pasveikti, o kun. B. Pacevičiui ir 
toliau tokiu pat sėkmingumu rūpintis 
parapijos klestėjimu. D. E.

Kanados vakarų ūkininkas džiaugiasi derlinga žeme

į šį garbingą ir kilnų darbą padėti sa
vo broliams bei sesėms išlikti lietu
viais ir gerais katalikais. Vienas jų 
yra Tadas Mureika, šiais metais bai
gęs Toronto universitete farmaciją. 
Tadas M. buvo Hamiltono moksleivių 
ateitininkų kuopos narys, o vėliau vei
kė Toronto studentų at-kų draugovė
je. Linkime jam sėkmės šiame darbe.

Tėveliai, kurie norėtų, kad vaikai 
įsijungtų į ateitininkų organizaciją, 
prašomi kreiptis pas J. Pleinį telef. 
JA 7-4876 arba spalio 3 d., sekmadie
nį, norinčius įsijungti prašom atvykti 
į Vilniaus Dieną.

“AUKSINĖS ŽĄSIES” filmas visai 
jau baigiamas. Šiame filme vaidina ir 
mums gerai žinoma hamiltonietė akto
rė E. Dauguvietytė-Kudabienė. Filmo 
premjera bus Čikagoje gruodžio 4 d. 
McCormick mažajame teatre, kurio 
premjeroje dalyvaus aktorė E. Dau
guvietytė-Kudabienė. 

■*

AUKURAS, vad. aktorės ir režisorės 
E. Dauguvietytės-Kudabienės, po Ka
lėdų stato vaikams pasaką “Užburtoji 
dėžutė”.

DRAMOS FESTIVALIS, kuris turė
jo įvykti Čikagoje lapkričio mėnesį, 
dėl tam tikrų priežasčių neribotam 
laikui atidėtas. Šiame dramos festiva
lyje “Aukuras” ruošėsi dalyvauti su 
J. Griniaus istoriniu, veikalu “Gulbės 
giesmė”. < Darbas vyko pilnu tempu, 
artistai repetavo, dailininkas piešė de
koracijas. Šis darbas vyks ir toliau. 
“Aukuras” visvien yra numatęs šį di
dingą ir gražų istorinį veikalą pastaty
ti, kurio premjera numatoma gavė
nios metu.

SPAUDOS BALIAUS paruošiamieji 
darbai jau vyksta. Numatoma įdomi ir

įvairi programa. Ateitininkų sendrau* 
gių skyriaus valdyba deda visas pa
stangas, kad tretysis spaudos balius 
Hamiltone būtų įspūdingas ir gražus. 
Kviečiami visi iš anksto lapkričio 6
— šeštadienį rezervuoti spaudos ba
liui, kuris įvyks gražioje ir erdvioje 
Jaunimo Centro salėje. J- P.

LIET. NAMŲ RUDENS BALIUS 
ruošiamas lapkr. 26 d., penktadienį, 
gražiausioje ir prabangiausioje Hamib 
tono centre esančioje salėje —Town 
Casino. Lietuviškoji studentija ir 
gimnazijose besimokantis lietuviškasis 
jaunimas bus įleidžiami nemokamai. 
Balius rengiamas penktadienį todėl, 
kad tai dienai šią puikią salę pavyko 
gauti už $150. Už šeštadienį reikėtų 
mokėti virš $400. Pakvietimai, kurie 
kartu yra ir įėjimo bilietai, jau pra
dedami platinti ir gerieji tautiečiai 
maloniai prašomi juos įsigyti iš ank- 
to.

ALYVĄ UŽSISAKĖ per LN Kultū
ros Fondą J. Sadauskas ir tuo būdu 
Fondą parėmė $15, kuriuos LN gau
na kaip komisą iš alyvą pristatančios 
bendrovės. Nuoširdus ačiū! Kviečiame 
visus lietuvius tuo būdu paremti Liet. 
Namus. Skambinkite St. Bakšiui JA 
94662.

MARIJA LIŠKAUSKIENĖ po ilges 
nės ir sunkios ligos šiuo metu gyve
na ir sveiksta senelių namuose, 47 
Forest St., kambarys 1.

ONUTEI IR POVILUI SAVICKAMS 
rugs. 18 d. būrys jų draugų surengė 
15 m. vedybų sukaktuvinę staigmeną
— vienu metu su dovanomis, užkan
džiais ir gėrimais iš visu kraštų stai
ga suskridę į jų puikią rezidenciją. ( 
Oficialią dalį gražiai pravedė J. Ja- 
nuškevičus. šia proga savo sveikini
mus ir nuoširdžius linkėjimus sukak
tuvininkams savo trumpose kalbose 
išreiškė L. Silinskienė, p. Vaitkuvie
nė, VI. Antanaitis, V. Agurkis, J. Ša- 
rapnickas iš St. Catharines, p. Vait
kus iš Toronto, p. Šukaitis, VI. Sta- 
bingis ir LN v-bos, visų LN narių ir 
savo vardu — St. Bakšys. Visiems da
lyviams nuoširdžiai padėkojo Pov. ir 
Onutė Savickai. Šią puikią staigmeną 
suorganizavo VI. ir Genutė Stabingiai. 
Linkime mieliems p. Savickams šia 
proga ilgiausių metų! Sk. Si.

WELLAND, Ont.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO

JŲ VEIKLA. — Wellando apylinkė
je stipriai reiškiasi Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubas “Lituanica”. 
Žiemą ir pavasarį buvo ruošiamos 
medžioklės, kurių metų nevienas 
zuikelis neteko kailinių. Entuziastin- 
gesni medžiotojai nepasitenkina Wel
lando apylinkėmis — pasiekia net 
ir gana tolimas šiaurės sritis. Buvo 
rengiami taip vadinami “priziniai 
šaudymai” tarp klubo narių, kurių 
metu medžiotojai, surinkę daugiau
sia taškų, laimėjo prizus. Š. m. su
rengti du priziniai šaudymai: pir
mam šaudyme I prizą laimėjo Alf. 
Stanevičius (Hamilton), II — K. 
Stankevičius (Welland), III — P. 
Šidlauskas (Welland). Antrame šau
dyme I prizą laimėjo p. Sinkus, sen. 
(Welland), II — K. Stankevičius

Be to, mūsų klubas rengia draugiš
kas rungtynes ir su kanadiečių klu
bu “Sport Club”. Tarpklubinėje me-

RINKLIAVA ŠALPAI. — Skelbia
ma liet, visuomenei, kad .Š. Fondo 
komitetas š. m. spalio mėnesį skiria 
metinei pinigų rinkliavai, žinome, jog 
aukos reikalingos mūsų tautiečių pa
ramai užjūryje ir dalis vietos šalpai. 
Aukos ir pinigo vertė kas metai ma
žėja, todėl liet, visuomenė prašoma 
nuoširdžios ir stiprios aukos. Nema
nome graudenti širdžių apeliuoda
mi į Jūsų jausmus, nes šalpos reika
lu per eilę metų buvo daug kalbėta 
ir rašyta, šis klausimas visiems jau 
pakankamai žinomas ir suprantamas, 
juo labiau jis ryškės, jei prisiminsi
me netolimą praeitį, kai patys buvo
me šelpiami mums nežinomų ir sve
timų rankų. Savuosius šelpti mūsų 
pačių pareiga. Aukos visur bus ren
kamos praeitų metų tvarka.

Asmenys, kviečiami padėti aukas 
rinkti, prašomi neatsisakyti.

Drabužių ir kitų gėrybių rinklia
va, pagal jau peskelbtus pranešimus, 
truks iki lapkričio 1 d. Visuomenė 
prašoma su tokiomis aukomis ne
laukti paskutinių dienų ir tuo neap
sunkinti mūsų darbo.

Š. Fondo informacija

J. A. Valstybės
PLB VALDYBOS PIRM. JUO

ZAS J. BAČĮCNAS ir ponia rug
sėjo 16 dieną iš New Yorko iš
plaukė į Europą aplankyti Europos 
lietuvių ir rūpintis Jaunimo Me
tais bei koncertu.

BIRUTĖ PRAKAPIENĖ, gail. se
suo, buv. “T. Ž.” administratoriaus 
Jono Prakapo žmona, nuo rugsėjo 
1 d. paskirta vieno skyriaus vedėja 
Kem Memorial ligoninėje Kalifor
nijoj.

DIRIG. VYT. MARUOSIUS IR 
MUZ. BERTULIS, Klaipėdos konser
vatorijos mokslo kolegos, rugpjū
čio 15 d. buvo susitikę Putname, 
šv. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyne. Kas svarbiausia — abu 
ten atsirado vienu tikslu: muz. J. 
Bertulio krikšto duktė Aušrelė Va
siliauskaitė kaipo seselė Imelda, 
tą dieną, atlikusi vienuolyne novi
ciatą, padarė pirmuosius įžadus; gi 
dirigentas Vytautas Marijošius ap
lankė į tą vienuolyną anksčiau įsto
jusią savo dukrelę sės. Ignę.

INŽ. IR DIPL. MIŠKIN. V. ŽE

džioklėje daugiausia zuikių nušovė 
Vikt. Pivoriūnas (Port Colbome), 
laimėdamas I prizą; II prizą laimė
jo P. Šidlauskas, š. m. buvo sureng
tos dvi tarpklubinės medžioklės; pir
mojoj “Sport Club” nušovė 1 zuikį, 
bet antrojoj mūsų klubo medžioto
jai nušovė 7 zuikius, tuo būdu lai
mėdami š. m. pereinamąją taurę, ku
rią abu klubai bendromis lėšomis 
įsigijo.

Birželio 5 d. buvo suruoštas tra
dicinis “Kartūnų balius”, kuris pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Už gra
žiausias kartūno sukneles I prizą lai
mėjo J. Zubricikenė (St. Cathari
nes), II — S. Zubrickienė (St. Catha- 
rines), III — O. Grigaitienė (Hamil- Arcadia, Calif., šią vasarą dalyva-
ton). Buvo renkama ir kartūnų ba
liaus karalaitė. Gražiausia ir dau
giausia besirūpinanti lietuviškais rei
kalais buvo išrinkta stud. Jūratė 
Balsaitė (Niagara Falls). Loterijoje 
meškeriojimo komplektą arba $75 
laimėjo Mrs. Railton. Laimingą lo
terijos bilietą pardavė K. Blužienė, 
laimėdama $10 prizą. Be to, buvo 
duodamas ir įėjimo prizas. Baliaus 
metu veikė turtinga loterija, dau
giausia suaukota pačių klubo narių. 
Buvo gauti trys laimės staliukai iš 
p. Radvilų (Port Colborne), p. Sin
kų (Wellend) ir p. Jasiulionių (Wel
land). Brangų tualetinio stalo kom
plektą paaukojo p. Vitkauskai (Wel
land). Aukotojams klubo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja. Didelė padėka 
priklauso V. Babeckui, kuris svečius 
linksmino su savo garsiuoju orkest
ru. Baliaus pasisekimas priklauso 
nuo klubo narių, kurie savo nenuils
tamu darbu ir energija pagelbėjo 
valdybai tokį grandiozinį parengimą 
suorganizuoti. Valdyba visiems prisi- 
dėjusiems savo darbu ir aukomis 
taria nuoširdų ačiū.

Vasaros metu klube veikimas 
kiek sustojo, bet rudenio veikla ža
dama atnujinti. Pirmas darbas — 
suruošti prizinį žuvavimą, kuris nu
matomas spalio pradžioj.

Klubo valdyba

MAIČIO sūnus Kęstutis Vincas Že- 
maitis, neseniai Romoje, Italijoje, 
buvo įšventintas kunigu. Rugsėjo 
19 dieną įvyko jo primicijos Čika
goje, lietuvių jėzuitų koplyčioje, o 
vaišės — Jaunimo Centre. Tą pobū
vį jaunam kunigui surengė Čika
gos ateitininkai sendraugiai. Primi
cianto tėvai gyvena Čikagoje.

EIMANTAS JONAS VI NT AR
TA S, dabartiniu metu atliekąs ka
rinę prievolę JAV kariuomenėje, 
buvo atvykęs aplankyti Čikagoje sa
vo tėvų A. ir V. Vintartų. E. J. Vin. 
tartas paskirtas į kariuomenės in
žinerijos mokyklą. Jo senelis, Lie
tuvos kariuomenės pulk, leitenan
tas, buvo karo inžinierius; bolševi
kų iškankintas grįžęs Lietuvon mirė.

KELIANT LIETUVIŲ FONDO 
mintį, dera pacituoti šiuos žodžius 
iš Lietuvių Fondo v-bos rašto: “Juo 
Lietuvių Fondo kapitalas bus dides
nis, juo rečiau ■ klabinsime savo 
tautiečių duris ir kišenes, jieškoda- 
mi paramos vienam ar kitam svar
biam reikalui”.

KUN. AUGUSTINAS SABAS, sa
lezietis, rugsėjo 12 d., Čikagoje, Vy-
čių salėje, artimųjų ir pažįstamų 
buvo pagerbtas sidabrinio kunigys
tės jubilėjaus proga.

KUN. J. BOREVIČIUS, SJ, sep
tynis mėnesius išbuvęs Australijoj, 
kur vietos lietuviams vedė misijas, 
sugrįžo Čikagon. Kelionės metu Tė
vas Borevičius aplankė ir Tolimuo
sius Rytus.

DR. PETRAS DAUŽVARDIS, 
Lietuvos gen. konsulas Čikagoje, 
šiomis dienomis minėjo savo 40 me
tų sukaktį Lietuvos konsulinėje tar
nyboje.

KUN. J. ZANEVIČIUS - ŽANE, 
54 metų, mirė rugpjūčio 12 d. Stre
ator, I1L, ligoninėje po įvykusios 
automobilio nelaimės. Jis buvo Šv. 
Jono parapijos klebonu Lostante. 
Buvo kilęs iš Pennsylvanijos. Ku
nigu įšventintas prieš 26 metus.

DR. VYTAUTAS GRAKAUSKAS,

vo pasaulio chemikų suvažiavime 
Miunchene, Vokietijoje; skaitė re
feratą iš savo specialybės. Ta pa
čia proga aplankė Madridą, Pary- 
žiu ir kit. Europos miestus.

Britanija
ANGLŲ DIENRAŠTIS “THE 

MANCHESTER GUARDIAN” pa- 
teikė žinių apie “pasiaukojantį” pi
lieti. Jonas Tomkus buvo paskelb
tas žuvusiu I D. kare ir už didvy
riškus žygius anglų vyriausybė su
teikė jam pomirtinį karo medalį. 
Negana to, Rotherdham miestelis 
pastatė jam paminklą su atitinka
mu įrašu. O dabar pasirodė, jog 
Tomkus nėra žuvęs ir tebegyvena 
toje apylinkėje. Paklaustas, kodėl 
anksčiau neatsiliepė, atsakė: “Ne
norėjau, kad miestelis be reikalo 
išmestų pinigus, pakeisdamas užra
šą ant paminklo”...

LONDONO LIETUVIŲ CHORAS 
rugsėjo 4 d. turėjo išvyką į Nottin- 
ghamą. Pakvietė LAS Nottingha- 
mo skyrius. Tą dieną nottinghamie- 
čiai minėjo Tautos šventę, tai ir 
tautiečiai buvo suvažiavę iš aplinki
nių lietuviškų kolonijų. Paskaitą 
skaitė kun. J. Kuzmickis, o visą 
meninę dalį išpildė Londono miš
rus choras ir vyrų oktetas, vado
vaujamas J. Černiaus.

Rugsėjo 5 d. PLB Anglijos kraš
to v-ba suruošė Londone Tautos 
šventės minėjimą. Jis buvo pradė-
tas iškilmingomis pamaldomis, ku-
rias atlaikė vysk. V. Brizgys. Pasi
baigus pamaldoms minėjimas buvo 
tęsiamas parapijos salėje, šventės 
proga kalbėjo min. B. K. Balutis, 
vysk. V. Brizgys ir prel. L. Tulaba. 
Meninėje dalyje pasirodė soL J. 
Liustikaitė, kuri padainavo solo ke
letą šventei pritaikytų dainų. Tiek 
bažnyčioje, tiek ir vėliau salėje da
lyvavo visas Lietuvos pasiuntinybės 
personalas ir gausiai atsilankė Lon
done ir jo apylinkėse gyvenantieji 
tautiečiai.

LONDONE keletą dienų viešėjo 
svečias iš Australijos J. Doniela; 
susipažino- su lietuvių gyvenimu ir 
aplankė Londono muzėjus.

ŠKOTIJOS LIETUVIAI gražiai 
pagerbė Glasgovo lietuvių choro 
vedėją Joaną Serafinaitę. Ji yra gi
musi Škotijoje ir nuo 1935 metų 
skambiomis dainomis skaidrina 
niūrias lietuvių išeivių dienas, šie
met, minint jos muzikinio darbo 30 
m. sukaktį, Škotijos lietuviai, atsi
dėkodami už jos didelį pasišventi
mą, suruošė pagerbimo pobūvį, pa
sveikino gėlių puokštėmis ir apdo
vanojo gausiomis dovanomis.

Australija
JUOZAS GAIŽIŪNAS iš Hobarto 

loterijoje laimėjo 10.000 svarų. Pa
sinaudodamas’šiuo laimikiu, jis pla
nuoja aplankyti savo gimines ir pa
žįstamus Amerikoj.

TASMANIJOS “THE MERCU
RY” paskelbė žinią, kad Mt įsa ka
syklose dirbęs lietuvis Jokūbas Klu- 
sys, 55 metų, nusišovė.

Italija
ŠV. TĖVAS PAULIUS VI bend

roje audiencijoje, tarp kitų lietu
vių, priėmė Nekaltai Pradėtosios 
M. Marijos lietuvaičių seserų kon
gregacijos JAV viršininkę seserį 
Mariją Auguste. Paruošė Pr. AL
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Kanados valstybinė sveikatos ša, kad šiais metais daug dau-

Toronto įdomybės kitur atvykusius seniai matytus
Toronte iš Sault Ste. Mane, Vienas tokių seniai

Ont pasiekėme lėktuvu, nes tai drau^ huvo montreaUe- 
greičiausia ir palyginti pigu. Iš 
S. Ste. Marie, (hit., tarptautinio
aerodromo Torontas pasiekiamas 
per 1 vai. 15 min., o jei keliauja 
šeima, tai šeimos galvai kaš
tuoja 25 dol., o visiems sekan
tiems šeimos nariams tik po 18 
dol. 25 et. Toronte turėjome ge
rus vadovus — O. Balsienę ir V. 
Paulionį, Hamiltone — P. Z. Sa
kalus, tačiau per kelias dienas 
neįmanoma pilnai ne tik Torontą, 
bet ir Hamiltoną apžiūrėti. Vien 
Toronte vykstančioje Kanados 
metinėje parodoje galėtum pra
leisti kelias dienas, tačiau, kelis 
kartus jau anksčiau toje parodo
je buvę, pasitenkinome geru 
pusdieniu. Patys įdomiausieji pa
rodoje matyti objektai buvo auto
mobilių skyrius, spalvota televi
zija, įvairiose enciklopedijose 
esanti apie Lietuvą medžiaga, 
Miss Canada ir daug kitų dalykų.

Besižvalgant pačiame Toronte 
nepamirštamą įspūdį palieka nau
ji didžiuliai pastatai. Jei mūsų 
mieste matome 4 ar 5 augštų gy
venamų namų pastatus, tai To
ronte net galvą užvertęs suskai
tai 15-20 augštų. Ypatingai gra
žus, savotiškai keistas ir vertas 
pasižiūrėti yra naujas rotušės 
dviejų bokštų pastatas. Jeigu mū
sų Sault Ste. Marie, Ont., 70.000 
“didmiestyje” grožimės ir di
džiuojamės naujomis bei erdvio
mis parduotuvėmis bei plazomis, 
tai Toronto Yorkdale plazoje 
lengvai sutilptų visos mūsų mies
to plazos... Didelė, retai kur 
Kanadoje pasitaikanti naujenybė 
— Toronto požeminis traukinys, 
kertąs ši didmiestį iš pietų į šiau
rę, kuriuo susisiekimas yra labai 
patogus, greitas, pigus ir neklai- 
dus, nes kiekviename vagone 
virš durų yra planas su visomis 
stotimis. * -■

Pas Hamiltono tautiečius
Iš Toronto į Hamiltoną netu

rint savo automobilio yra labai 
patogus susisiekimas autobu
sais, kursuojančiais kas valandą. 
Kelionė užtrunka apie valandą 
laiko. Atvykus Į Hamiltono auto
busų stoti labai menką įspūdį 
palieka senoki ir prastos išvaiz
dos pastatai. Tačiau privažiavus 
pakiliąją miesto dalį, kurioje 
gyvena mūsų Hamiltono draugai 
P. Z. Sakalai, gali kaip ant delno 
matyti visą miestą, o tada ir pa
sikeičia nuomonė apie šį 276.000 . 
gyventojų centrą, kuriame Įsikū- 
rusi gausi lietuvių kolonija, vie
na pačių veikliausiųjų bei pa- 
pavyzdingiausiųjų visoje Kana
doje. Iš šios pakiliosios miesto 
dalies, kuri palaipsniui vis graži
nama bei puošiama, toli tarp di
delių pastatų matosi mažas švie
sus plotelis: tai Hamiltono lietu
vių nuosavybė, tuščias sklypas 
nuomojamas automobilių pasta
tymui ir nekantriai laukiąs savo 
savininkų ginčų pabaigos bei ga
lutinio sprendimo.

Iš mažos lietuvių salelės į Ha
miltoną atvykusiam didžiausią 
Įspūdį, be jokių abejonių, palie
ka mons. dr. J. Tadarausko vado
vaujama “lietuvybės tvirtovė” 
(ar bent “atsparos punktas”!) — 
lietuvių bažnyčia ir Jaunimo 
Centras, kurių gali pavydėti kiek
viena lietuvių kolonija visoje š. 
Amerikoje. Monsinjoras J. T. ne
sigailėjo daugiau valandos laiko 
savo kūrybos bei planų Įsikūniji
mo aprodymui ir paaiškinimui. 
Tarp kitko, Jaunimo Centro sta
tybą Įvykdė jau senokai iš mūsų 
miesto atsikėlęs rangovas Anta
nas Liaukus, kuris savo versle vis 
kyla augštyn.
' Be vieno kito gerokai prasimu- 

šusio tautiečio (Kronas, Valevi
čius), kurie žinomi ne tik Hamil
tone, bet ir visoje Kanadoje, pasi
rodo čia esama net kelių tautie
čių sėkmingai besiverčiančių 
restoranų verslu, tačiau dauguma 
tautiečių — naujų kanadiečių 
dirba fabrikuose, ligoninėse ir 
kitose darbovietėse. Toks yra 
skirtumas, kad keturiskart dides
niam už S. S. Marie Hamiltone 
yra daug didesnis darbų pasirin
kimas. Gaudami panašų atlygini
mą čia daug pigiau perka vaisius 
(pakeliui iš Hamiltono i St. Cath
arines teko pravažiuoti garsųjį 
vaisių plotą), daržoves, mėsą ir 
visą eilę kitų gaminių. Vienu žo
džiu, čia pigesnis pragyvenimas, 
geresnis klimatas, didelė lietuvių 
kolonija. Daugelis mūsų prieš 12- 
15 metų padarėme klaidą, nepa
sirinkdami apsigyvenimui nuola
tine vieta tokį Hamiltoną ar kitą 
panašų didesnį centrą, tačiau da- 
6ar jau pervėlu ir neįmanoma tą 
klaida atitaisyti. Nekalbant apie 
įspūdingus gyvenamų namų blo
kus ir atskirus gražius pastatus. 
Hamiltone dar vienas dalykas lie
ka atmintyje, tai “uolų sodas” —

tis Vincas KaČergius, kurio ne
buvau matęs nuo 1945 m. Kiek 
vėliau Lietuvių Dienoje sutikau 
prof. J. Puziną su ponia — pa
žįstamus iš Vokietijos Detmoldo - 
Augustdorfo laikų; buv. kapitoną 
Klivečką iš Niujorko ir seną bi
čiulį Leoną Dautartą iš Klevelan- 
do.

Lietuviškos pamaldos ir pa
mokslas tai nėra toks paprastas 
dalykas tokiems, kurių kolonijo
se nėra lietuvio kunigo, ir aš be
veik sutinku su vieno tautiečio 
nuomone, kad giliausiai širdį bei 
sielą pasiekia Dievo žodžiai tik 
gimtąja kalba... šį kartą di
džiausią įspūdį pamaldose paliko 
Čiurlionio Ansamblio giedojimas 
ir ypatingai gražus, gaila, neatpa
žinto solisto balsas (? J. Paulio- 
nio, Red.).

Po pamaldų tolimesnį draugų 
jieškojimą sutrukdė lietus. Dėl 
tos pačios priežasties, nenorėda
mi sušlapti, nedalyvavome tarp 
Čikagos ir Niujorko vykusiose 
futbolo rungtynėse. Kadangi dar 
buvo likę apie 3 valandas ligi iš
kilmingo akto ir koncerto pra
džios, tai nusprendėme dar kartą 
nuvykti prie Niagaros krioklių. 
Dėl lietaus ir didelio automobilių 
susigrūdimo (trys eilės judančios 
vėžlio žingsniu!) Niagaroje net iš-

v drauda žadama įvesti po Daria- giau suimta marijuanos varto-
lipti negalėjome. Pavalgę pietus mente rinkimų. Ji apimtų visus tojų. Didelė prekyba vyksta To- 
viename prie Niagaros restorane kanadiečius ir kainuotų apie ronto “bytm" ” -1- ” ’ 
grįžome į šv. Kotrynos miestą $600 mil. kas metai. Pusę visos ville Village, 
paskutinei Lietuvių Dienos pro- sumos padengtų valstybės iždas, tojų daugiausia yra 19-30 metų poatostoginę v 
gramos daliai, kuriai po kelių va- Atskiros provincijos tokiam pla- grupėje. įvairino dr. Algirdo Greimo paskaita,
landų pasibaigus jaučiausi labai nui nelabai noriai pritaria. Iki Kanados šiaurės reikalams sutraukusi apie 200 klausytojų, kaip 
keistoje nuotaikoje, kurią sunku šiol tik viena Saskačevano pro- yra įkurta net atskira minime- kad retai pasitaiko mūsų tarpe. Sve- 

iskinti. Tai buvo nuovargio, vincija turi valstybinę sveika- rįja — Ministry for Northern čias iš Prancūzijos, prieš tai Niujor- 
j* (jrau(įą Federacinė vyriau- Affairs, kurios ministeris pra- ko lietuviams kalbėjęs grynai lietuvi!-

sybė pranešė įsteigsianti fondą ėjusią vasarą važinėjo po Sibirą, ka tema, Jaunimo Centre lietė dau- 
medicinos personalo paruoši- Grįžęs jis visur rašė ir gyrė Si- riau pasaulinės politikos klausimus, 
mui, tyrimams, ligoninėms. Tam biro miestus ir sukurtą pramo- Jo paskaitos tema Čikagoje buvo •— 
fondui ji paskyrė $500 milijonų, nę. Labai teisingai tuo reikalu “Prancūzija, Europa ir pasaulis šian- 
kurie bus sutelkti per 15 metų, pasisakė Montrealio “La Pres- 
Provincijų vyriausybės šiam pla- se”; “Argi iš tikrųjų reikia pa- 
nui pritaria, bet sako, kad tai ‘ —............... —
permaža suma.

Kvebeko premjeras Jean Le
sage lanko Vakarų Kanados pro
vincijas ir visur yra mielai su
tinkamas. Kaikas' spėlioja, kad 
Lesage gali tapti liberalų parti
jos vadu, kai Pearsonas pasi- darbo jėga ir žmonių gyvybė- 
trauks. Pagal tradiciją, po ang- mis.” Tai vienintelis laikraštis 
lų kilmės liberalų partijos vado taip teisingai apibūdinęs padėtį.

Didžiausios pasaulyje nikelio 
kasyklos yra Sudbury, Ont. Ka
syklos yra vis tobulinamos. Pas
kutiniu laiku numatyta net $79 
mil. kasyklų praplėtimui bei 
pagerinimui.

Duff Roblin, Manitobos pro- Kaikurie net į užjūrio kraštus buvo 
vincijos rnin. pirmininkas, atsb nuvažiavę. Būrelis čikagiečių su Cika- 
sakė būti kandidatu Į federacinį goję esančio amerikiečių kelionių biu- 
parlamentą. Jo kandidatūros la- ro ruošiama ekskursija rugsėjo 9 d. 
bai norėjo konservatorių parti- buvo nuvykę į Vilnių. “Terros” krau- 
jos vadas J. Diefenbakeris. Kai- tuvės ir knygų leidyklos savininkas 

(Nukelta į 6 psl.) Vladas Civinskas plačiai keliavo po

ir išai 
liūdesio ir kažkokio nepasitenki
nimo mišinys. Nors girdėjome 
gerus kalbėtojus, tačiau šiais lai
kais ilgesnės kalbos niekada ir 
niekur nėra pageidaujamos ir ne
bus populiarios. Pats Čiurlionio 
Ansamblis — kito tokio puikaus 
lietuviško vieneto tikrai niekur 
nerasime, tačiau šio vakaro pro
grama man atrodė permažai įvai
ri. Petraukos metu vaikščioda
mas koridoriuje, girdėjau kaiku- 
riuos tautiečius kalbant, kad sa
lė nevisai tinkama koncertui ir, 
esą, rengėjai galėję pamarginti 
programą, pakviesdami daugiau 
solistų, tautinių šokių grupę ir 
pan. Kritikuoti, žinoma, lengva, 
o ką nors nuveikti yra sunku.

XI-tos Kanados Lietuvių Die
nos rengimo komitetas, užversda
mas tos neeilinės dienos istorijos 
lapą, įrodė visoms mūsų mažes
nėms kolonijoms, kad net mažu
tė 200 tautiečių kolonija, turinti 
gerus norus ir sutelkusi savo pa
stangas, gali sėkmingai surengti 
Kanados Lietuvių Dieną.

J. Skardis

visada sekdavo prancūzų kilmės 
liberalas.

Kanados importas iš Britani
jos labai sumažėjo ir dėlto Bri
tanijos vyriausybė grasina su
mažinsianti prekybą su Kanada. 
Britanijai Kanada parduoda žy
miai daugiau, negu iš jos perka. 
1964 m. skirtumas buvo net 564 
milijonai dolerių.

Narkotikų vartojimas Kana
doje kas metai didėja didmies
čiuose. Toronto policija prane-

Lietuvių Dienoje

Lietuvių Dienos pamaldas dar ge
rą pusvalandį prieš jų pradžią.

mėgdžioti sovietus? Kas čia to
kio, kad Kanados šiaurė dar ne
apgyventa, nes juk mūsų gyven
tojų skaičius yra 10 kartų ma
žesnis. Svarbiausia, kodėl pa
mirštama, kad ta Sibiro pramo
nė buvo sukurta priverstinio

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS BULAITIS

Svečias mokėjo publiką sudominti 
naudodamas įvairias frazes bei paly
ginimus. Jis čia užsiminė ir apie JAV 
politiką, kuria yra siekiama taikos ir 
gerovės. Kalbėtojo nuomone, politiko
je sentimentai neturi reikšmės, o tik 
karinė, ekonominė, finansinė jėga. 
Amerikiečiai turi nusistatę savo poli
tiką ir daugumui krašto gyventojų tai
kos bei gerovės politika patinka. Ne
žiūrint kas kokias demonstracijas čia 
berengtų, politika dėl to nebus kei
čiama. Po paskaitos buvo ir diskusi
jos. Programą pravedė Karolis Drun-

Europą su savo dukromis Kristina ir 
Beatriče, kurios baigė gimnaziją Ir 
pradės studijuoti. Šie keliautojai bu
vo sustoję ir Londone, kur aplankė 
lietuvių įstaigas. Vyt Grybauskas, š. 
Amerikos liet, krepšinio rinktinės tre
neris, buvo nuvykęs į Prancūziją, ku
rioje prieš persikeldamas Amerikon 
gyveno. Jis ten buvo gražiai sutiktas, 
o tame mieste, kur anksčiau trenira
vo prancūzų krepšininkus, buvo ypa
tingai pagerbtas. Kazys Kuniutis, ku
ris dirba kaip ’Northwestern universi
teto botanikos sodo tarnautojas, dvi 
savaites viešėjo Europoje ir aplankė 
Romą, Miuncheną, Paryžių. Vatikane 
jis buvo priimtas bendroje turistų au
diencijoje popiežiaus Pauliaus VI-jo. 
Tai, žinoma, tik maža dalis kėliau-

ČIKAGOS LIETUVIAI MĖGSTA 
KELIAUTI, ypač vasaros mėnesiais.

The Canada Pension Plan
KA JIS DUOS?

Štai kq Kanados pensijos planas 
duos žmonėms, kaip Stepas 
Sawchuk, 45 metų amžiaus 
geležies fabriko darbininkui, 
kuris uždirba $110 per savaitę 
($5.720 j metus)

Jei Stepas pilnai dirbs iki 65 
metų amžiaus, gali tikėtis 
mėnesinės pensijos iš Kanados 
Pensijų Plano $104.17 ir iš 
senatvės pensijų fondo — $75, 
iš viso — $179.17 į mėnesį. 
Kai ir jo žmona gaus senatvės 
pensiją, tai ju mėnesinės pajamos 
pakils iki $254.17.
Jeigu Stepas taptų invalidu po 
1970 metų, tai gautų invalidumo 
pensiją $103.13 į mėnesį; 
žinoma, jeigu būtų mokėjęs 
atitinkamus įnašus iki savo 
invalidimo.

Jei Stepas, tapęs invalidu, turėtų 
vaikų, jaunesnių kaip 18 metų 
arba 25 metų, kurie tebeeina į 
mokyklas, tai pirmieji keturi jo 
vaikai gautų kiekvienas po $25 
kas mėnesį, o kiti vaikai — po 
$12.50. Taigi, jei Stepas turi 
penkis savo išlaikomus vaikus, 
iš viso gaus $215.63 į mėnesį.
Jeigu Stepas, mokėjęs 
atitinkamus įnašus iki mirties, 
mirtų po 1967 metų, jo žmona

yra jaunesni$112.50, jeigu 
kaip 18 metų a 
dar pilnai eina į mokyklas. 
Stepo mirties atveju jo žmona

Kanados Pensijų Plano 
išmokėjimų vertė nemažės. 
Tie išmokėjimai greičiausiai bus 
didesni nei čia nurodyti, nes jie 
bus suderinti su besikeičiančiu 
pragyvenimo lygiu bei atlyginimų 
dydžiu dar prieš išmokant.
Kiek tas {danas kainuos Jums?
Jeigu Jūs, kaip pavyzdžiui 
Stepas, esate darbininkas ir 
uždirbate $5.720 per ištisus 
metus, tai pradedant sausio 
mėnesiu mokėsite $1.77 į savaitę 
iki jūsų įnašai už ištisus metus 
pasieks $79.20.
Jūsų darbdavys mokės tokią 
pačią sumą.

CP-15C

PASIRODĖ NAUJAS “LITUANUS” 
ŽURNALO NUMERIS, kuris yra lei
džiamas anglų kalba meno, mokslo ir 
politinėms problemoms nagrinėti. 
Nors žymima, jog žurnalas eina 4 kar
tus metuose, tačiau išėjęs numeris tu
ri “Spring” datą — taigi yra pirmasis 
šių metų numeris. Neseniai buvo vyk
domas šiam žurnalui paremti piniginis 
vajus, bet, matyt, jo piniginiai reika
lai nėra tokie geri, kad taip daug vė
luojama. žurnalo išvaizda nebloga. Ge
rai, kad pakeistas jo formatas: iš žur
nalinio pereita prie knyginio. Be Įvai
rių rašinių, duodama ir poezijos bei 
dailės darbų. Žurnalo redaktorius — 
dr. T. Remeikis.

Taip pat Čikagoje išėjo ir naujas 
“Metmenų” (jaunosios kartos žurna
las) nr. 9. Jame daugiausia vietos ski
riama tragiškai žuvusiam poetui Algi
mantui Mackui atžymėti

IŠ ŠIO SEZONO KULTŪRINIU 
ĮVYKIŲ Čikagoje norisi išskirtinai 
paminėti jauno kompozitoriaus Da
riaus Lapinsko (iš Europos) kūrinių 
koncertą, kuris įvyks spalio 24 d. 
Prieš tai šio kompozitoriaus koncertas 
bus ir Niujorke.

Lietuviai Kanados 
sostinėje Otavoje

VASARAI PASIBAIGUS bendruo
meninė veikla grįš į įprastinę vagą. 
Šią vasarą apyl. v-bos rūpesčiu turėta 
organizuotų išvykų, iš kurių paminėti
na: išvyka į dr. A. Šidlauskaitės “Ven
tos” stovyklą, kuri buvo suderinta su 
Toronto Maironio šeštad. mokyklos 
ekskursijos atsilankymu į Otavą, Mont- 
realio ir Otavos lietuvių bandomasis 
susitikimas, išvykos pas p. Leverius 
— Campbell’s Bay, Que., ir p. Povi- 
lonius — Richmond, Ont. .

Vasaros metu pasigedome įprastinių 
kartą į mėnesį lietuviškų pamaldų. 
Kun. dr. V. Skilandžiūnas,. mūsų dva
sios vadovas, gyvenąs gana atokiai 
nuo Otavos, vasaros metu turi papil
domų tiesioginių pareigų, todėl nega
li rūpintis lietuviškaisiais reikalais.

Kun. Viktoras tikisi, gal ir netoli
moje ateityje, būti vėl arčiau ar net. 
pačioje Otavoje. Jis nuolat primena ir 
puoselėja mintį, kad kaip nors bendro
mis jėgomis būtų įsigyta bendra lie
tuviška pastogė. Džiugu yra konstatuo
ti faktą, kad esama tokių žmonių, 
kaip kun. Viktoras, kuris, pramatyda
mas mūsų visokeriopas galimybes ir 
negalavimus ateity, iškelia Šiandienei 
veiklai konkretų projektą, kuris gal 
nevienam iš mūsų atrodytų esamose 
sąlygose ir neperdaug realiu, bet bend
ram lietuviškam reikalui jis yra la
bai reikšmingas.

LIETUVIU FONDAS. — Juk nepa- 
slaptis, kad daugeliui mūsų įstojimas 
į jį yra tarsi neperžengiama siena. 
Sunku kaikąm ne dėl finansinio neiš
galėjimo, bet dėl ryžto stokos. Dažnas 
mūsų jieškome pateisinančių priežas-. 
čių atidėlioti ir tuo išvengti reikalo 
paremti vieną iš nedaugelio tikrai di
dingų ir prasmingų ateičiai lietuviška
jam reikalui projektų.

Mūsų apylinkėje šie reikalai pusėti
nai rieda pirmyn. Iki šiol iš šios apy
linkės yra gauti 7 įnašai. Paskutinysis 
priklauso dr. A. Šidlauskaitei, kuri 
prasmingam reikalui visada atranda 
ir laiko, ir galimybių.

Kartais apylinkei lyg ir stinga kon
krečiai veiklai prasmingų darbų. Sa
koma, kad ruošiami minėjimai netur 
įvairumo, vienodoki; čia sumani v-ba 
per tam tikrus paįvairinimus galėtų 
siekti ir didesnio užsibrėžto tikslo. 
Pvz. Montrealis ruošia jaunimui sto
vyklavietę — tai didelis ir reikšmin
gas projektas; kita vietovė nori įsigyti 
sau pastogę
ti ir kitokio pobūdžio didesnių pro
jektų — pvz. sudaryti didesnę sumą 
pinigų kokiai premijai, kurios vertę 
ir prasmę justų lietuviškoji išeivija.

ARTĖJA KANADOS LIETUVIŲ 
PARLAMENTO — TARYBOS suva
žiavimas. Mūsų apylinkė didžiuojasi 
galėdama pasiųsti net 2 išrinktus at
stovus: dr. Mariją Ramūnienę ir dr. 
inž. A. Jurkų, neskaitant apyl. v-bos 
pirmininko, kuris pagal statutą taip 
pat dalyvauja pilnateisiu nariu.

Reikia manyti, kad jie atsiveš su 
savimi ir tam tikrų konkrečių sumany
mu bei pasiūlymų.

DIDELI UŽDAVINIAI laukia ry
šium su Kanados šimtmečio iškilmė
mis. Čia mūsų centriniams organams 
— krašto v-bai teks parodyti nema
žai apsukrumo, kad mes neliktume 
kur nors netoli galo. Tokių ir pana
šių minčių nuteikti mes pasitinkame 
darbingą]) rudens metą.

šis skelbimas yra vienas iš visos 
eilės paaiškinimų, kuris parodo, 
kaip Kanados Pensijų Planas 
gali būti pritaikomas paskiriems 
atvejams.

Duotas su
Kanados sveikatos ir socialinės 
gerovės ministerio
The Honourable
JUDY LaMARSH sutikimu.

irgi didinga. Gali bū-



Kcį galvoja dabarties jėzuitai? Gausus vyresniųjų skaučių sąskrydis .
Dabartinėse krikščionybės re

formose pirmaeilį vaidmenį atlie
ka jėzuitai — gausiausias ir stip
riausias katalikų ordinas. Ryšium 
su vykstančiomis reformomis, Ro
moje įvyko jėzuitų ordino vado
vaujančių asmenų konferencija, 
kuri svarstė savo uždavinius besi
keičiančiame dabarties pasaulyje 
ir išrinko naują vyriausią vadą — 
ordino generolą ispaną P. Arru- 
pe, kuris yra ne tik teologijos, fi
losofijos, bet ir moderniųjų gam
tos mokslų žmogus, ilgai gyvenęs 
Japonijoj, Hirošimos premiesty- 
je, kur buvo numesta pirmoji ato
minė bomba. Būdinga, kad nauja
sis generolas pradėjo savo naują
sias pareigas neįprastu būdu — 
spaudos konferencija. Pasikvietęs 
žurnalistus Romoje jis leidosi 
klausinėjamas. Savo paaiškini
mus jis pradėjo šiais sakiniais: 
“Tiksliausiai mane apibūdino 
Maskvos radijas. Jis sakė, kad aš 
noriu būti naujuoju šventu Igna
cu. Tai tiesa, bet, deja, menkas 
mano asmuo niekad nepasieks to
kių viršūnių”.

Kai žurnalistai paklausė naują
jį generolą apie popiežiaus Pau
liaus VI jiems duotą uždavinį ko
voti su ateizmu, išgirdo tokį atsa
kymą: “Taip, jėzuitai turi susi
durti su ateizmo ii* materializmo 
griūtimi pasaulyje. Bet tai reiškia 
religinę veiklą, kuri niekad netu
rėtų būti vedama agresyviai, kaip 
tai tikintieji darė praeityje. Ypač 
nereikia priešintis asmenims. 
Ateizmas pasaulyje nėra tokia pa
baisa, kurią reikia sunaikinti.

Kasdieniniame gyvenime susitin
kame su netinkmčiaisiais—ateis
tais, su asmenimis, turinčiais dva
sinių ir medžiaginių problemų. 
Kaip Paulius VI savo enciklikoje 
sako, reikia užmegzti dialogą su 
netikinčiaisiais, dialogą, pilną tak
to, supratimo, švelnumo, visada 
prisimenant, kad tikėjimas yra 
Dievo dovana. Su tokiais žmonė
mis reikėtų elgtis, kaip su vyšnių 
žiedais”.

— Ar nemanote, kad šiais lai
kais modernieji apaštalai perdaug 
nuvertina dvasines, antgamtines 
priemones, ir dėlto yra nelabai 
sėkmingi? — paklausė žurnalis
tas.

— Taip, toks pavojus yra, bet 
reikia saugotis ir kito pavojaus, 
būtent, nieko neveikti ir tikėjimą 
uždaryti zakristijoj... Apaštalas, 
norįs turėti įtakos savo aplinkai, 
turi būti labai veiklus, nors jis tu
ri neužmiršti, kad veikimas tėra 
malonės priemonė, kuri išlaikoma 
malda ir vienybe su Dievu.

Kitas žurnalistas pajudino gar
saus mirusio jėzuito Teilhard de 
Chardin klausimą. Mat, šis iškėlė 
tokių naujų idėjų, kurias labai 
entuziastingai sutiko gamtos 
mokslų žmonės, bet smerkė kai- 
kurie teologai ir filosofai. Tėvas 
Arrupe atsakė:

— Tėvas Teilhard labai daug 
rašė, bet nuolat grįždavo prie sa
vo idėjų, jas permąstydavo ir tai
sydavo. Vienu kuriuo klausimu 
yra daug tekstų, kartais skirtingų 
ir net priešingų. Daugelis jo raš
tų, kurie dabar atspausdinti, ne-

buvo skirti viešumai. Tai buvo 
tik bandymai, jiąžkojimai, kuriuo
se vieni dalykai nebuvo dar pa
kankamai subendrinti, o kiti neto
bulai išreikšti. Be to, yra dvipras
mybių ir klaidų, kurios tikriausiai 
nebuvo norėtos tėvo Teilhard de 
Chardin. Jis norėjo likti absoliu
čiai ištikimas Bažnyčios moky
mui. Jos gali Imti išaiškintos ta 
aplinkybe, kad autorius dirbo iš 
dalies mažai ištirtoje srityje, nau
dojosi nauju, neišbandytu meto
du. Jis nebuvo nei teologas, nei 
filosofas specialistas. Tad supran
tama, jis galėjo ir nematyti visų 
savo idėjų susipynimų bei išvadų. 
Vis dėlto reikia pasakyti, kad 
Teilhard de Chardin veikaluose 
pozityvūs elementai yra daug gau
sesni nei negatyvūs arba abejoti
ni. Jo pasaulio vizija turi geros 
įtakos krikščionių ir nekrikščio
nių mokslo pasaulyje. Tėvas Teil
hard yra vienas didžiausių moder
niojo pasaulio mintytojų, ir todėl 
jį lydi toks pasisekimas. Jis ban
dė atlikti didelį darbą: suderinti 
mokslo ir tikėjimo pasaulį. Jis sa
vo darbą pradėjo moderniu meto
du (fenomenologiniu) ir jį vaini
kavo dvasine doktrina, kurioje 
Kristus yra ne tik kiekvieno krikš
čionies gyvenimo centre, bet ir 
pasaulio evoliucijos centre... Dėl
to nėra įmanoma paneigti T. Teil- 
hardo minties lobių mūsų lai
kams.

Vienas jautriausių klausimų 
naujajam jėzuitų generolui buvo 
patiektas žurnalisto, kuris klausė 
jo nuomonės apie “pažangiuosius 
katalikus”.

PASKAITOS, GYVOS DISKUSIJOS, NAUJOS IDĖJOS, VAIŠĖS, LAUŽAS, LINKSMAVAKARIS
Rugsėjo 18 ir 19 d. Toronto 

Prisikėlimo par. muzikos studijo
je įvyko vyresniųjų skaučių su
važiavimas, praėjęs su gražiausiu 
pasisekimu. Iš viso tame suvažia
vime užsiregistravo 66 kandida
tės, vyresnės skautės, paskauti- 
ninkės ir skautininkės. Ne tik 
skaičius dalyvių buvo didelis, bet 
ir įvairus: iš Montrealio, Čikagos, 
Londono, Deep River, Hamilto
no, Buffalo ir Toronto.

Sąskrydis oficialiai buvo atida
rytas Kanados rajono vadeivės s. 
I. Meiklejohn, kuri perskaitė v. 
s. O. Zailskienės sveikinimą.

kontraversinę temą “Ar tokia ša
ka, kaip vyresnės skautės, iš vi
so reikalinga?” Moderate buvo 
Jūratė Batūraitė. Ji pabrėžė, kad 
nuomonės šiose diskusijose nebū
tinai turi būti asmeniški įsitikini- 
nimai. Vienoje pusėje buvo Dalia 
Skrinskaitė ir Jūratė čeponkutė, 
kitoje — gynėjos Nijolė Ščepa-

navičiūtė ir Rūta Gvildytė. J. če
ponkutė perskaitė savo argumen
tus, nurodydama, kad vyr. skau
tė nukenčia dėlto, kad jinai pri
pranta prie savo aplinkos ir pa
skęsta joje. Toliau jinai teigė, 
kad veikloje pastebimas užsida
rymas nuo kitų tautybių ir net 
nuo mokslinės pažangos. Išoriniai

— Jei pažangieji katalikai nu
rodo žmones, kurie daro sociali
nes neteisybes, paplitusias visame 
pasaulyje, ypač tuose kraštuose, 
kurie dar vystosi, kur ūkiniai su
sikirtimai yra labai aštrūs ir net 
žiaurūs, — mes būsime su jais 
(pažangiaisiais), žinoma, sociali
nių enciklikų Leono XIII ir Jono 
XXIII rėmuose. Bet antra vertus, 
“katalikais pažangiaisiais” vadi
nami ir tie, kurie, niekindami so
cialinę katalikų doktriną, jieško 
sprendimų antikrikščioniškose ir 
materialistinėse teorijose. Su to
kiais jėzuitai negali sutikti. Jie 
turi aiškiame dialoge parodyti 
pranašumą krikščioniškos doktri
nos, kuri siekia Įvykdyti teisingu
mą laisvėje. Pr. G.

Pirmoji paskaita
Po pietų sekė ps. I. Gražytės 

paskaita ^‘Pagrindinis skirtumas 
tarp skaučių ir vyr. skaučių veik
los tunto ribose”. Paskaita buvo 
įdomi ne tik jaunesnėms, bet ir 
vyresnėms dalyvėms. Dr. I. Gra
žytė paskirstė skautišką veiklą į 
tris dalis: tikslus, priemones ir 
rezultatus. Vyr. skaučių tikslai 
— paruošimas vadovių, analiza
vimas jaunesniųjų programos bei 
jos pritaikymas individui, išmo
kimas išreikšti savo mintis disku
sijos būdais. Priemonės skautiš
koje veikloje yra įvairios. Me
džiaga turėtų būti imama iš įvai
rių šaltinių — lietuviškų ir ang
liškų. Jinai siūlė atmesti dideles 
vyresniųjų skaučių draugoves ir 
organizuoti mažas grupeles, ku
rios susidarytų pagal įvairius in
teresus — socialinius, kultūri
nius ir t.t. Grupėse kiekviena vy
resnė skautė būtų aktyvi dalyvė 
ir siektų savo asmeninės išraiškos 
pagal grupės interesą.

Po paskaitos įvyko įdomios dis
kusijos, kuriose ps. I. Gražytė 
taip pat siūlė praplėsti veiklą už 
lietuviškų ribų — daugiau eiti į 
tarptautinę plotmę.

Moters asmenybė
Filisterė Dalia Tallat-Kelpšaitė 

iš Čikagos skaitė įdomią paskaitą 
“Vyresnės skautės kultūriniame 
ir visuomeniniame gyvenime”.
Jinai pabrėžė reikalingumą ugdy

Lietuviu jėzuitų provincijos vyresnysis Tėvas Bruno Markaitis su 
Kanarijos provincijos vyresniuoju grįžta iš audiencijos pas popie
žių Paulių VI, kuris buvo priėmęs jėzuitu vyresniųjų suvažiavimo 
dalyvius

1000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO
Atsidėkodama už didžiulę parama, kurios iš savo klientų susilaukė per 

pastaruosius DEVYNERIUS METUS, LIETUVIŲ PREKYBOS BENDRO
VĖS VADOVYBĖ vėl nusprendė atiduoti savo klientams 1000 SIUNTINIŲ 
UŽDARBĮ. Nepaisydama, kad sovietinės įstaigos pastarosiomis savaitėmis 
pakėlė muitus, mes siūlome SAVO KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽ
DARBIO SENOMIS KAINOMIS, šiais metais irgi parinktos siuntiniams 
specialiai Anglijoje gamintos medžiagos.

KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 1, kurį sudaro:
1. 4 jardai dvigubo pločio afgaiino moteriškai eilutei arba suknelei ir si

jonui, rojai, žalios ar vyno spalvos
2. 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
3.1 didelė spalvota šilkinė skarelė
4.1 pora moteriškų ar vyriškų kojinių.

Normali šio siuntinio kaina KITUR būtu $50.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK JAV $29.00, 
Kanados — S31.25, sterlingais — 10.5.6, įskaitant visus mokesčius.
KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 2 (dvigubas siuntinys nr. 1), kurį sudaro:

1. 8 jardai dvigubo pločio afgaiino 2 moteriškom eilutėm arba 2 suknelėm 
ir sijonam rojai, žalios ar vyno spalvos

2.6 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
3.2 didelės spalvotos šilkinės skarelės
4. 2 poros moteriškų ar vyriškų kojinių

MŪSŲ KALĖDINĖ KAIN/l BE UŽDARBIO YRA TIK JAV S49.00, 
Kanados - $52.90, sterlingais -17.6.0, įskaitant visus mokesčius. Taigi, 
dar papildomai sutaupoma JAV $9.00, Kanadoj $9.72, sterlingais 3.3.9. 
KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 3, kurį sudaro:

1.3V4 jardų gabardino ar flanelės vyriškai ar moteriškai eilutei tamsiai 
mėlynos, pilkos ar rudos spalvos

2.3 jardai medžiagos vyriškam, moteriškam ar 2 vaikiškiems apsiaustam, 
tamsiai mėlynos, mėlynos, kupranugario, pilkos ar rudos spalvos

3.4 jardai plaunamo aksomo moteriškai eilutei arba suknelei ir sijonui 
vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos

4. 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms, suknelėms
ir kt. juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos

5. 3 jardai balto poplino bliuzėms. marškiniams, apatiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $95.00.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK JAV $55.00, Ka
nados — $59.40, sterlingais 19.9.6, iškaitant visus mokesčius.
KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 4, kurį sudaro:

1.6% jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškom ar moteriškom eilutėm tam
siai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos

2.8 jardai afgaiino 2 moteriškom eilutėm arba 2 suknelėms ir 2 sijonam 
rojai, žalios ar vyno spalvos

3.8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškom eilutėm arba 2 suknelėm ir 2 
sijonam vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos

4.4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms ir kt. juo
dos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos

5.3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140.00.___
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK JAV $75.00, Ka- 
nados — $81.00, sterlingais — 26.11.3, įskaitant visus mokesčius.
Kaip ir visada, KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO gali už

sisakyti betkas, vistiek, ar būtų mūsų klientas, ar kitų firmų. Norėdami 
duoti visiems VIENODAS GALIMYBES, mes nusprendėme APRIBOTI UŽ
SAKYMUS — TIK PO VIENĄ SIUNTINĮ KIEKVIENAM, O KAD NEBŪ
TŲ NUSIVYLIMO, UŽSAKYMUS PRAŠOM SIŲSTI TUOJAU.

Priiminėsime po $1.00 ar 10 šil. užstato iš tų, kurie norės sau užsitik
rinti KALĖDINI SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, ir lauksime iš jų galutinio už
sakymo iki 10 savaičių.

Jei kas paprašys, mes ORO PASTŲ nemokamai pasiųsime į betkurį 
pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius.

Be kita to, kas gali, prašom rašyti mums anglų kalba.
Mes garantuojame:

1. Kiekvienas siuntinys bus pristatomas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime 

kitą.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, dėlto gavėjui ne
bereikės nieko primokėti.

4. VMS
341 LADBROKE GROVE LONDON, W. 10 ENGLAND

VIENUOLYNAS 
PRIE ATLANTO

REPORTAŽAS IŠ 
KENNEBUNKPORTO

Nors prie vartų lentelėje esąs 
užrašas sako, kad čia vienuolynas, 
bet įėjus į vidų pasirodo didžiulis 
dvaras. Toliau pušynuose ir gė
lių klombose skęsta rūmai, kiek 
arčiau i kairę, didžiuliais langais 
po parką dairosi nauja gimnazija, 
šalia jos medžiuose slepiasi sve-, 
čių namai. Nuo vandenyno pusės 
atbėga didžiulis būrys jaunų gim
nazistų. Jie įraudę lenktyniauda
mi grįžta' iš popietinės mankštos 
pamokų. Gimnazijos patalpoj de- 
žuruoja T. Leonardas Andriekus. 
Po parką vaikšto vienuoliai - mo
kytojai, jų tarpe geras pažįsta
mas, Toronto Prisikėlimo parapi
jos įkūrėjas T. Bernardinas 
Grauslys. Labai malonu vėl su
tikti tą darbštųjį visiems gerai pa
žįstamą asmenį. Jam išvykus, to
rontiškiai ilgai pasigedo jo tau
rios asmenybės, jo įdomių pa
mokslų.

T. Bernardinas šypsosi pama
tęs buvusius parapijiečius, sveiki
na atvažiavus į Atlanto pakrantę 
ir domisi Prisikėlimo parapijos 
statyba. T. Bernardinas vedžioja 
po parką, rodo šv. Pranciškaus 
gyvulėliais ir gėlėmis apsuptą 
statulą, veda prie kryžiaus - kop
lyčios, kainavusios $80.000. Ap
žiūrėjus plečiamos koplyčios pa
matus, T. Bernardinas veda į vi
dų, kur Įrengtoje koplyčioje ne 
tik ankšta pravažiuojantiems, at
ėjusiems pasimelsti svečiams, bet 
čia vos besutelpa savieji moki
niai. Šalia esąs priėmimų kam
barys — tikras mūzėjus sū tapy
bos kūriniais, retais kilimais, 
brangiomis vazomis, indais ir ki
tomis senomis vertybėmis. Visa 
tai buvę palikta buvusio savinin
ko.

Užkandžiaujant, iš kambarių la
birinto pasirodo pažįstamas T. 
Rafaelis šakalys. Vėl malonus su
sitikimas, sveikinimasis ir pra
ėjusių dienų prisiminimas Toron
te. T? Rafaelis prisipažįsta, kad 
jis čia irgi beveik svečias. Jis, 
kaip sakalas, skraido po visas lie
tuviškas kolonijas ar tai misijų, 
ar tai gimnazijos reikalais, šiuo 
metu jo laukia didesnė kelionė į 
Kanados lietuvių jaunimo kong
resą Toronte.

Gražioji pranciškonų vietovė 
apima 60 akrų, yra ant Atlanto 
pakrantės, 50 mylių nuo Bostono. 
Vasarą čia labai daug atostogau
tojų, svečių ir pravažiuojančių.

Atsisveikinant buvęs klebonas 
T. Bernardinas ir T. Rafaelis pra
šė perduoti torontiškiams geriau
sius linkėjimus.

S. Pranckūnas

ti visuomenėje kultūringą moti
ną. Asmeninis ugdymas yra stip
riausias vyresnių skaučių amžiaus 
laikotarpyje, kuriame vyksta gy
venimo tikslų pasirinkimas ir sa
varankiškumo pasireiškimas. Fil. 
D. Tallat-Kelpšaitė pabrėžė, kad 
skautybė turi didelę įtaką į mo
ters asmenybę. Pati skautybės 
ideologija, kuri remiasi įstatais, 
įsakymais ir šūkiais, nurodo vyr. 
skautei gyvenimo vagas.

Visos dalyvavo diskusijose
Visos dalyvės sekė šias dvi įdo

mias paskaitas ir diskusijas, ku
rias paruošė “Vaidilutės” drau
govė. Vėl visos buvo įtrauktos į

Viršuje: Kanados vyresniųjų skaučių suvažiavimo dalyvės v.s. Gai- 
liūnaitė ir ps. dr. Ilona Gražytė pokalbio metu. Apačioje: s. Elena 
Šakienė iš Buffalo aiškina veiklos klausimus. Nuotr. S. Dabkaus

“Time”
Savait. žurnalas “Time” 4 pus

lapių straipsnyje apie popiežių 
Paulių VI gana įdomiai apibū- 
na jo savybes bei veiklos aplin
kybes. Jis esąs labai nusižeminęs 
žmogus, bandąs išlaikyti popie
žiaus prestižą ir visur jieškąs 
tvarkos bei pusiausvyros. Lygi
nant su Jonu XXIII, kuris buvęs 
intuicija apdovanotas pranašas, 
atidaręs visus langus ir duris 
Bažnyčioje, nesirūpindamas ir 
galbūt pilnai nesuprasdamas vi
sų pasekmių, Paulius VI stovi 
kaip atsargus visa analizuojąs

savaitraštis apie po
technikas, tiesa, palikęs tuos lan
gus pravirus ir toliau, tačiau vi
są laiką besižvalgąs į termomet
rą; kad bažnyčioje nepasidarytų 
šalta. Iš kitos pusės, lyginant su 
Pijum XII, kuris buvo išgarsėjęs 
mokytojas, daug kalbėjęs įvai
riais klausimais bei daręs daug 
sprendimų, Paulius VI atrodo pa
siekęs to popiežiaus darbštumo, 
tačiau turįs savyje kažką moder
naus, būtent: nenorą daryti per
daug tvirtinimų bei sprendimų.

žurnalas pateikia taipgi daug 
kritikos iš Įvairių šaltinių apie da-

S. DabkusKanados vyresniųjų skaučių suvažiavimo metu reikėjo ir kietai pagalvoti...

Kanadoje;
(Atkelta iš 5 psl.)

kas mano, kad D. Roblin galėtų 
būti J. Diefenbakerio įpėdiniu.

Kada jaunuoliai gali legaliai 
vartoti alkoholinius gėrimus?

EXPRESS
MAISTO SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
Geriausi Amerikos maisto gaminiai 

GREIČIAUSIAS PRISTATYMAS 
Garantuotai žemiausios kainos 

40 sv. kvietinių miltų _____ $22.80
20 sv. cukraus-------- -------- .$17.70
20 sv. ryžių---------------------- $17.70
20 sv. taukų---------------- ...$25.80
Type 417________ ________  $34.75
10 sv. cukraus, 10 sv. miltų, 10 sv. 

ryžių, 10 sv. taukų 
Visos kainos 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 išskaitymų, 
pasirašyti pakvitavimai. 

. 9 rubliai už $ 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

Kanados policijos vadų suvažia
vime buvo pasiūlyta, kad am
žiaus riba būtų 16 metų. Beveik 
visi policijos vadai tam pasi
priešino, nes ir dabar policija 
turi daug vargo su girtuokliau
jančiais jaunuoliais, šiuo metu 
amžiaus riba yra 21 metai.

Torontas tampa pasauliniu 
didmiesčiu. Prieš savaitę atida
ryta nauja rotušė yra miesto 
pasididžiavimas. Nors miestui ir 
kainavo $31 mil., tačiau išleis
tų pinigų negaila. Tuoj po ati
darymo T. Eaton bendrovė, ku
ri turi daugelį senų pastatų pa
čiame miesto centre, paskelbė 
išleisianti net $260 mil. nau
jiem pastatam, kurie pakeis vi
są miesto centro vaizdą prie 
naujosios rotušės. Daug kas 
tvirtina, kad Eatono centras bus 
modernesnis už Rockefellerio 
centrą Niujorke. Eatono b-vė 
norėtų nupirkti senąją miesto 
rotušę.

Kanadiečiai Afrikoje steigia 
mokyklas ir jose moko. Prieš 
keletą savaičių Afrikon išvyko 
60 savanorių iš Kanados uni
versitetų, kur jie dirbs džiung
lėse tarp vietinių gyventojų. 
Tai kanadiški “peace corps”. 
Dauguma studentų liko dirbti 
Kenijos valstybėje, kiti — Ru
andoje, Burundi ir Malagasijoj.

Automobilių kainos Kanadoj, 
nežiūrint padarytos su JAV su
tarties, nesumažėjo. Pasirašyto
ji sutartis padėjo tik automobi
lių bendrovėm, kuriom suma
žinti muito mokesčiai. Artėjant 
rinkimam, konservatoriai tą 
faktą išnaudoja savo propagan
dai.

ženklai, kaip kaklaraištis ir t.t., 
nepritinka suaugusiai moteriai, 
nes — perdaug vaikiška.

Gynėja R. Gvildytė pabrėžė, 
kad skautybė ugdo mergaitės as
menybę ir praplečia jos iniciaty
vą. šis laikotaipis užpildo tarpą 
tarp vaikystės ir moterystės, čia 
visom yra vietos ir darbo, ar jos 
būtų vadovės, ar ne. žmogaus in
dividualumas nenukentės nuo 
veiklos. Be to, veikla reikalinga 
kaip išsiblaškymas nuo mokslo. 
Gynėjos taip pat pabrėžė, kad in
telektualinė veikla priklauso nuo 
pačių vyresnių skaučių, kurios 
sueigose gali nagrinėti temas, 
diskusijas ir t.t.

šis programos punktas buvo 
įdomiausias, ypač jaunesnėm, ku
rios aktyviai, su šypsena ir tvirtu 
nusistatymu dalyvavo diskusijose. 
Galutinis visų dalyvių nutarimas 
buvo tas, kad vyresnės skautės 
kaip šaka yra reikalinga.

Laužas, pamaldos, užbaiga
šeštadienį vakare įvyko laužas, 

arbatėlė ir šokiai, muzikos studi
jos grindys linko nuo skautiškų 
ratelių ir žaidimų.

Sekmadienį visos vyr. skautės 
dalyvavo Mišiose Prisikėlimo baž
nyčioje. Po Mišių “Birutės” 
draugovė pavaišino visus skaniais 
pietumis. 2 v. p.p. s. M. Vasiliaus
kienė skaitė paskaitą “Vyresnių
jų skaučių skautavimo esmė, bū
das ir tikslas”, ši paskaita buvo 
taikyta daugiau vyr. skautėm 
virš 25 metu.

Paskutinis ir gal aktualiausias 
punktas buvo vyresnių skaučių 
programos diskutavimas, kuriam 
vadovavo ps. R. Žilinskienė. Da
lyvės, išsiskirsčiusios į mažesnes 
grupeles, svarstė projekto punk
tus ir paruošė pasiūlymus, kaip 
programą pagerinti.

Savaitgalis greitai prabėgo. Jis 
buvo pilnas naujų idėjų, links
mumo ir rimtų diskusijų. Šis są
skrydis liks visoms vyr. skautėm 
kaip malonus prisiminimas.

Giedrė Rinkūnaitė

■ VK

bartinį šv. Tėvą, tačiau sykiu jį 
ir įvertina pripažindamas jo pa
stangas daryti visa, ką gali ir 
kaip gali. Jis iškelia pateisinan
čias priešastis; esą Paulius VI bu: 
vo išrinktas tuo metu, kai kitas 
buvo pradėjęs Katalikų Bendri
jos reformas. Jis esąs žinomas 
kaip pažangos šalininkas, tačiau 
savo pasiruošimu, temperamentu 
ir tautybe linkęs į konservatizmą. 
Dirbdamas kurijoj neturėjęs pro
gos. pamatyti tikro gyvenimo. Jis 
esąš plačios širdies ir didelio pro
to, tačiau labai atsargus sprendi
muose, o kaip italas — mėgstąs 
tradicijas. Todėl jį gerai pažįs
tant, reikėtų stebėtis ne jo atsar
gumu, bet pažangumu. Ir šiuo 
metu jis yra pažangiųjų šalinin
kas italų akyse, tačiau laikomas 
konservatyviu tokiuose kraštuo
se, kaip Olandijoje.

Visa tai turint prieš akis, gali
ma suprasti kaip sunku yra to
kiam žmogui klausytis iš vienos 
pusės pažangiųjų olandų, o iš ki
tos — Anglijoj atsiradusios “Lo
tynų Mišių Draugijos”, prancūzų 
dešiniųjų bei daugelio italų vys
kupų nepasitenkinimo reformo
mis.

Visdėlto popiežius Paulius VI, 
atrodo, padarys tai ko Jonas 
XXIII nebūtų sugebėjęs, būtent: 
užbaigti II Vatikano santarybą be 
jokio ypatingo skilimo tarp atsi
naujinimą skelbiančių ir jam be
sipriešinančių grupių. Tai sunkus 
darbas, ir todėl “Time” korespo- 
dento manymu, popiežiui Pau-
liui gali atitekti titulas, kuris iš 
pradžių buvo taikomas Jonui 
XXIII, būtent, “pereinamasis po
piežius”.

Tai vertinimas, einąs iš neka- 
talikų sluogsnių. “Time” žurnalo 
bendradarbiams, žinoma, nėra 
įmanoma pilnai įsijausti į popie
žiaus poziciją, ir todėl jų vertini
mas priimtinas kritiškai.

J. Stš.

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

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

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5*1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės
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TRIS M. K. ČIURLIONIO LAIŠKUS 
paskelbė Varšuvoje išeinantis litera
tūros laikraštis “Vspulčesnost”. Jie 
rašyti broliui Povilui ir B. Volmanie- 
nei. Laikraštis taipogi pateikia keletą 
M. K. Čiurlionio meno darbų nuo
traukų ir D. Lubienskos rašinį apie 
žymųjį menininką. Paryžiaus žurnale 
* XX e Siecle” paskelbtas ilgokas H. 
Berlevio straipsnis “Tshourlianis”, ku
riame jis nagrinėja M. K. Čiurlionio 
kūrybą, atmesdamas kaikurių kritikų 
nuomonę, jog Čiurlionis buvęs abstrak
taus meno pradininkas. Autoriaus nuo
mone, Čiurlionio paveiksluose vyrau
ja ne abstraktizmas, bet pastangos su
daiktinti svajonių pasaulį. Rašinyje 
daug vietos skiriama Čiurlionio atvy
kimui į Varšuvos dailės mokyklą 
1904 m. ir profesorių nuostabai, kai 
jis jiems parodęs savo kūrybos aplan
kus.

SESELE ALOYZA, buv. Lietuvių 
Aušros Vartų parapijos Argentinoje 
mokyklos vedėja ir mokytoja, da
bar mokytojaujanti seselių kazimie- 
riečių mokykloje Kordoboje, prisidė
dama prie Š. Amerikos ir Argenti
nos kultūrinio bendradarbiavimo pla
no, suorganizavo 19 jaunuolių gru
pę, kuri išvyko studijouti į Š. Ame
riką.

UŽ. BR. KVIKLIO knygą “Mūsų 
Lietuvą”, kad ji būtų išleista ketu
riais tomais, balsavo 99,13 procentų. 
Taigi, beveik visi. ■~~

“DAINAVOS” ANSAMBLIS, vado
vaujamas muz. P. Armono, pradėjo 
21-ąjį darbo sezoną. Į ansamblį įsto
jo visa eilė naujų narių. Sukaktuvi
nis “Dainavos” koncertas su muziki
nio scenos veikalo “Nemunas žydi” 
spektakliais bus sausio 15 ir 16 d.

“REJUVENATION OF SIEGFRIED 
IMMERSELBE” — Igno Šeiniaus 
romaną Manyland leidykla išleido 
anglų kalba. Knyga pasipuošusi dail. 
P. Lapės aplanku, turi 248 psl., įriš
ta į kietus viršelius.

VILNIAUS KRAŠTO SĄJUNGA 
spalio 10 d. Čikagoje rengia Vilniaus 
Dieną, kaip ir kiekvienais metais, 
priminti ir įsąmoninti mūsų jauni
mą, kas buvo ir yra mums Vilnius.

PROF. DR. ALGIRDAS GREIMAS 
Jaunimo Centre, Čikagoje rugsėjo 
17 d. skaitė paskaitą “Prancūzija, 
Europa ir pasaulis šiandien”. Kaip 
iš ankstyvesnės paskaitos Niujorke 
rugsėjo 3 d. matyti, dr. A. Greimas 
turi savotišką požiūrį į politinius 
laukus. Jo manymu, tikra politika 
yra kompromisų politika — kompro
misų su savimi ir su kitais.

VYT. ALANTAS, gyv. Detroite, 
parašė keturių veiksmų komediją 
“Žmonos portretas”. Detroito dramos 
sambūris, pradėdamas naują sezoną, 
ruošiasi šios komedijos premjeriniam 
spektakliui lapkričio 6 d. Lietuvių 
Namuose. Režisuoja Z. Arlauskaitė- 
Mikšienė. Pr. AL

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
M. K. ČIURLIONIO 90 metų gimimo 

sukakčiai paminėti spausdinamas dail. 
A. Krištopaičio paruoštas jubilėjinis 
plakatas ir specialus atminimo ženk
lelis. Menotyrininkas Vyt. Landsber
gis parašė knygą “Pavasario sonata”, 
kurią puošia Čiurlionio paveikslų re
produkcijos. M. K. Čiurlionio dailės 
muzėjuje Kaune planuojamas paskai
tų ciklas apie didįjį dailininką ir kom
pozitorių. Specialiame koncerte muzė- 
jaus patalpose Čiurlionio muzikinius 
kūrinius atliks didelio garso sušilau-j:

kęs styginis kvartetas. Minėjimus ža
dama surengti ir su Čiurlionio gyveni
mu susijusiose vietovėse — Druskinin
kuose ir Varėnoje. Leningrade bus 
prikalta paminklinė lenta prie namo, 
kuriame kadaise gyveno Čiurlionis.

VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 
operos tenoras, kuris praėjusio sezono 
metu keturis mėnesius tobulinosi gar
siajame Milano operos teatre “La 
Scala”, šį sezoną kartu su sovietų 
jaunųjų dainininkų grupe į Milaną 
siunčiamas šešiems mėnesiams. Vil
niaus operos scenoje jis atliko du 
“La Scaloj” paruoštus vaidmenis: Her
cogą — G. Verdi operoje “Rigoletto” 
ir Rudolfą — G. Puccini “Bohemoje”. 
V. Noreika turi malonaus tembro, ly
rinio atspalvio tenorą, savo natūraliu 
grožiu gerokai pranašesnį už V. Adam- 
kevičiaus ir V. Česo, kuriems šiuo 
metu tenka pagrindinis operos vaid
menų krūvis.

MAIRONIO NAME KAUNE veikian
tis muzėjus ruošiasi atžymėti rašytojos 
Sofijos Pšibiliauskienės — Lazdynų 
Pelėdos 100 metų gimimo sukaktį. Pa
ragiuose, jos gimtinėje, bus surengta 
speciali paroda, kuriai medžiagą renka 
ne tik kaimiečiai, bet ir Šiaulių “Auš
ros” istorijos - etnografijos muzėjaus 
kolektyvas. Kauno literatūriniam ma
žėjui vadovauja J. Kulikauskas.

Į TARPTAUTINĮ KINO festivalį 
Airijoje pasiųstų sovietinių filmų tar
pe yra ir Lietuvos kino studijos kūri
nys — dokumentinis filmas “Saulės 
pasakos”, skirtas lietuviškajam vitra
žui ir jo kūrėjams. Šį spalvotą filmą 
pagamino režisorius A. Grikevičius ir 
filmuotojas A. Digimas.

VAIKŲ DAILĖS DARĘŲ PARODAI 
“Vaikų menas”, kuri organizuojama 
JAV, pasiųsta apie 70 Lietuvos mažų
jų menininkų darbų. Jie bus išstatyti 
sovietiniame parodos skyriuje. Paro
dos lankytojai taipogi galės susipažin
ti su Lietuvoje išleistais elementoriais 
ir vaikams skirta grožine literatūra.

LATVIŲ POETO JANIO RAINIO 
100 m. gimimo sukaktis paminėta Lie
tuvoje. I lietuvių kalbą yra išversti 
geriausi J. Rainio lyrikos pavyzdžiai, 
teatrų scenas pasiekė jo dramos 
“Pūsk, vėjeli” ir “Aukso žirgas”. Prie 
pastatų, kuriuose Vilniuje ir Panevė
žyje yra tekę gyventi šiam latvių poe
tui, prikaltos paminklinės lentos. 
Latvijoje surengtose J. Rainio jubilė- 
jaus iškilmėse Lietuvos rašytojams at
stovavo K. Korsakas ir E. Matusevi
čius.

PROF. LIUDVIKAS STROLIS, lie
tuviškos keramikos veteranas, atžymė
jo 60 m. amžiaus sukaktį. Dailę jis 
studijavo Kauno meno mokykloje, o 
tvirtus keramikos kūrybos pamatus 
įgijo Paryžiaus dekoratyvinio meno ir 
dailiųjų amatų valstybinėje konserva
torijoje. Lietuvos nepriklausomo gy
venimo metais dėstė Kauno meno mo
kykloje ir vadovavo dailiosios kerami
kos skyriui. Pokaryje kurį laiką yra 
buvęs Kauno taikomosios ir dekoraty
vinės dailės instituto vadovu, o šiuo 
metu ruošia busimuosius keramikus 
Vilniaus dailės institute. Su savo ke
ramikiniais darbais — servizais, vazo
mis, lėkštėmis, indais, bereljefais, pa
noraminėmis vitrinomis yra dalyvavęs 
tarptautinėse parodose Europoje ir 
Amerikoje. Kaikuriuos jo darbus įsi
gijo dailės muzėjai užsienio kraštuo
se. Jo kūrybai būdingas meistrišku
mas, gilus formos pojūtis, originalu
mas, liaudies keramikos tradicijų pa
mėgimas. V. Kst.

Šiaurės žvaigždė” ketvirtoji 
Mykolo Vaitkaus atsiminimų 
knyga. Jei prie atsiminimų pri
skirti ir “Keturis Ganytojus”, tai 
bus jau penktoji. Nuostabus mū
sų mielo rašytojo ir poeto darbš
tumas bei kūrybiškumas. O jis 
juk ne jauniklis — jau sulaukęs 
virš 80 metelių.

Sakoma, kad stilius tai žmo
gus. Taip pat sakoma, kad eise
na tai žmogus. Vadinasi, kaip 
stilius liudija žmogų, taip ir ei
sena parodo ne tik jo fizinę, bet 
ir dvasinę būseną. Yra žmonių, 
kurie eina sunkiai vilkdamiesi, 
vos nuo žemės kojas atplėšdami. 
Ir vėl yra žmonių, kurie, rodos, 
neina, bet plaukte plaukia, tarsi 
jų kojos žemės nesiektų, o kū
nas neturėtų jokio svorio. Atsi
menu kan. M. Vaitkų nuo 1925 
m. Atsimenu jo grakštutę, leng
vutę eiseną po Kauno katedrą - 
baziliką. Jau tada ir vėliau pagal
vodavau: tas kunigas turi būti la
bai gyvo proto, lakios vaizduotės, 
kūrybiškas asmuo. Kai dabar 
skaitau jo atsiminimus, tarsi ma
tau gyvą Mykolą Vaitkų. Jis la
bai aiškiai jaučiamas savo raš
tuose. Jo rašymas judrus, gy
vas, grakštus. Jis tarsi plaukte 
plaukia žodžių ir sakinių srovėj. 
Lengva su juo keliauti atsimini
mų laukuose. Jis žino ir saiką ir 
laiką, atsimena gerai asmenis, 
įvykius, iškelia tokių Įdomių 
smulkmenų, kad stebiesi žmogus 
— kaipgi begalima po tiek metų 
tai atsiminti?

Taigi, nuostabi ta jo atmintis. 
Jis atsimena ne tik daugybę as
menų su jų vardais ir pavardė
mis, bet kartu keliais sakiniais 
nupiešia jų išvaizdą, atskleidžia 
jų asmenybę. Jis tarsi kelte pri
kelia praeitį, tolimą praeitį, pa
versdamas įvykius ir žmones gy
vais, lyg visa tai vyktų tavo aky
se.

Mykolo Vaitkaus atstiminimai 
jau nebėra tik atsiminimų litera
tūrinis žanras. Jie įeina į tikra 
prasme dailiosios literatūros sri
tį, duodami augštos meninės ver
tės beletristikos.

Būdingas Mykolo Vaitkaus at
siminimų neasmeniškumas. Jis 
niekur savęs į priekį nekiša, nie
kur savo asmens ar vaidmens ne
pabrėžia. Priešingai, jis savo at
siminimuose daugiau kalba apie 
kitus, o ne apie save. Sau jis kar
tais nepagaili ir “durnos galvos” 
ir kitokių visai neužtarnautų 
epitetų.

Mykolo Vaitkaus atsiminimai, 
kad ir lengvai skaitomi, bet turi
ningi. Tai ne tuščio iš tuščio pils
tymas arba lengvutis plepėji
mas. Atsiminimai nėra paviršu
tiniški, skysti. Didelis autoriaus 
humanistinis, filosofinis ir teo
loginis išsilavinimas, įvairių sri
čių žinių gausa teikia skaitytojui 
ir gausiai medžiagos pamąstyti, 
protą praturtinti ir pasigrožėti.

Apie ką gi kalba autorius savo 
“Šiaurės žvaigždėj”? šiaurės 
žvaigžde jis vadina buvusį Petra
pilį, dabartinį Leningradą, čia 
jis mokėsi dvejus metus Dvasinė
je Katalikų Akademijoje, į kur 
buvo siunčiami gabesni kunigai 
iš Lietuvos ir Rusijos pagilinti 
studijų. Atsiminimai apima ir ki
tus porą metų, kai autorius per-

Maironis, K. Jaunius,-vysk. Pr. 
Bučys, muzikas č. Sasnauskas ir 

sikėlė dar pastudijuoti į Austri
jos Innsbrucką.

Prieš važiuodamas į Petrapilį 
autorius aplankė Vilnių, kur ap
sistojo vyskupo Edvardo Roppo 
rūmuose. Nerado namuose to 
vyskupo, nes buvo išvykęs į Pet
rapilį. Pateko M. Vaitkus (tada 
dar nekunigas) į tuos vyskupiš
kuosius namus savo sesers vyro 
J. Vojevodskio dėka, kuris ten 
tarnavo. Autorius aprašo vaiz
džiai, gyvai ne tik vyskupo rūmų 
įnamius, bet ir patį to meto Vil
nių su visomis įdomybėmis.

Daug daugiau vietos skirta at
siminimuose Petrapilio akademi
jai, jos studentams, profesoriams 
(čia autorius kalba apie tokius 
lietuvių tautai nusipelniusius as
menis, kaip arkiv. Jurgis Matule
vičius, arkiv. Pr. Karevičius, J.

kt.). Randa savo vietą ir įvertini
mą akademijos vadovybė, lenkai 
profesoriai. Vedžioja mus auto
rius po Petrapilio cerkves ir baž
nyčias, po muzėjus ir meno ga
lerijas, net po ligoninę.

Innsbrucko teologijos fakulte
te autorius kartu mokėsi su bū
simu Lietuvos prezidentu Alek
sandru Stulginskiu. Įdomi jų ke
lionė į Austriją, įdomiai pavaiz
duoti tos garsios mokslo įstaigos 
profesoriai, įvairių tautų studen
tai, galop kelionė į Lietuvą.

Duok, Dieve, sveikatos auto
riui ir daugiau tokių įdomių at
siminimų.

Mykolas Vaitkus, ŠIAURĖS 
ŽVAIGŽDĖ. Atsiminimai III. 
Išleido Nida, Londone, 297 
psl., kaina $2.

Rašytojas kun. Mykolas Vaitkus, neseniai išleisdinęs atsiminimų 
knygą “Šiaurės žvaigždė”

SENIEJI PARGAMENTAI KANADOJEi

JAUNŲ MOKINIŲ “DAIGELIAI”
“Daigeliai” yra Čikagos Augš-: Baltimorės, Cicero, Klevelando ir 

tesniosios Lituanistikos mokyklos Greito mokyklos; o antroji da- 
tradicijos tęsinys. Kaip jų pirm- lis — Čikagos Augštesniosios Li- 
takūnai “Gintaras”, “Sakalų Ke- tuanistikos mokyklos 15 metų 
liai”, “Tėvynės Pašvaistės”, “Jau- veiklą- .

taip ir “Drugeliai” yra mūsų jau- kiekviename puslapyje jauti sun- 
nosios kartos talento veidrodis.1 kius bepradedančių rašytojų 
Kun. A. Kezio.SJ, nuotrauka, ku-: žingsnius,’ taip antroje dalyje 
ri puošia šio leidinio viršelį, ir B. i kiekvienas puslapis atskleidžia 
Brazdžionio Įžanginiai žodžiai —'vargus ir rūpesčius tų žmonių,

nystės Žiedai” ir “Mūsų Metai” Kaip pirmoje dalyje beveik

Brazdžionio Įžanginiai žodžiai —'vargus ir rūpesčius tų žmonių, 
“Maža žolelė iš kietos velėnos ką-, kurie negailėdami nei laiko nei 
las” duoda labai aiškų vaizdą, ko sveikatos, nepašykštėdami fizinės 
skaitytojas gali tikėtis šiame met-į bei moralinės paramos, atsiekė 
raštyje, kuriame bendradarbiau- San gražių rezultatų švietimo ir 
ja virš 40 mokyklos mokinių. Ka- auklėjimo srityje.
dangi apie pusė tų bendradarbių Į Pavartyti “Daigelius” yra tik- 
pasirodo spaudoje tik pirmą kar- ras malonumas. Be mokinių raši
tą, tai nėra jokios abejonės, pa
ties direktoriaus ir metraščio glo
bėjo J. Masilionio žodžiais ta
riant, “Kad pusės bendradarbių 
kūrybiniai bandymai dar tebėra 
tikri daigeliai, gležni ir trapūs, 
biją šalnos ir neatsargaus praei
vio kojos”. Džiugu, kad šių dai
gelių tarpe yra matyti ir gražiai 
paaugusių ir sustiprėjusių mede
lių. Kaip pavyzdžius galima pa
imti E. Aglinskaitės “Rytas skau
čių paukštyčių stovykloje”, Ž. Bi- 
laišytės “Kanadoje ir Lietuvoje”, 
B. Indreikaitės “Maironis ir 
mes”, V. Naručio “Partizanai”. 
Šie rašinėliai, premijuoti verti
nimo komisijos, sudarytos iš lie
tuvių k. ir literatūros mokytojų, 
rodo, kad lietuvių jaunimo tarpe 
netrūksta talento, -kuris mūsų 
spaudai taip reikalingas.

“Daigeliai” yra padalinti i dvi 
dalis: pirmoji dalis apima moks
leivių kūrybą, kurioje dalyvauja

nių, įvairių statistinių duomenų, 
“Daigelių” puslapius puošia dau
gybės nuotraukų, čia galima pa
matyti ne tik susirūpinusių mo
kinių, mokytojų bei Įvairių ko
mitetų veidus, bet ir linksmus 
abiturientus, gaunančius mokyk
los baigimo atestatus, chorus, ba
leto grupes ir daugybę kitų kul
tūrinio veikimo grupių nuotrau
kų. Lietuviai, kuriems rūpi jau
nosios lietuviškos kartos auklėji
mas, randa “Daigelius” ne tik 
įdomius, bet ir duodančius nau
jos vilties ateičiai.

“DAIGELIAI” 1. moksleivių metraš
tis 1964-1965. 2. Č.A.L.M. 15 m. 
veiklos apžvalga. Čikagos Augštes- 
niosios Lituanistikos Mokyklos Tė
vų Komiteto leidinys, Galinda 
Press, . Ine. 1965, 6802 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio 44103. Met
raščio adresas: 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

P.B.

DVI LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS
Lietuvių enciklopedija anglų 

kalba planuojama pradėti leisti 
1967 m. pradžioje. Paruošiamieji 
darbai numatomi pradėti 1966 
metų pradžioje. Enciklopedija 
apims 6 tomus, kiekvienas jų tu
rės po 608 - 640 psl.; bus atspaus
ta ant labai gero popieriaus kie
tais viršeliais. Visų tomų kaina 
— $90. Jie bus išleisti per 5 me
tus. Leidėjas J. Kapočius jau da
bar kreipiasi į LE prenumerato
rius ir visus tautiečius kviesda
mas iš anksto užsisakyti planuo
jamą liet, enciklopediją anglų 
kalba. Prenumeratoriai esąs vie
nintelis šaltinis, Įgalinąs tokio 
masto darbą, kuris darosi kaskart 
vis reikalingesnis. Jis bus pravar
tus patiems lietuviams, ypač š.

Amerikoje gimusiems vaikams, ir 
svetimtaučiams, jieškantiems me
džiagos apie Lietuvą. Svetimtau
čių literatūroje apie Lietuvą už
tinkama daug klaidų, nes nėra 
tinkamų ir svetimtaučiams pri
einamų šaltinių, ši enciklopedi
ja anglų kalba galės užpildyti tą 
spragą.‘

Lietuvių enciklopedija lietuvių 
kalba jau baigiama leisti. Prenu
meratoriai jau gavo 32-ą tomą; 
iš viso bus 35 tomai. Į paskutinį
jį tomą bus sudėti papildymai ir 
patikslinimai. Jis išeis 1966 m. 
Enciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius visam savo darbui gavo 
popiežiaus Pauliaus palaiminimą 
bei gražų Įvertinimą.Du piemenys, ganydami avis 

prie Juodosios jūros, atrado pa
slėptus pergamentus, sudėtus Į 
tam tikrus indus. Juose surašyti 
labai seni kaikurie šv. Rašto teks
tai. Pirmuosius pergamentus su
rado piemenys 1947 m., jieškoda- 
mi pasimetusios avies. Vėliau to
se pačiose vietose buvo atrasta vi
sa eilė kitų pergamentų ar jų da
lių. Keturiolika tokių pergamentų 
bus rodomi visuomenei valstybi
niame Otavos muzėjuje ir karališ
kajame Ontario muzėjuje, o po to 
Londone Britų Muzėjuje. Toronte 
tuos pergamentus galima bus pa
matyti nuo š. m. spalio 26 iki lap
kričio 15 d. Vienas svarbiausių 
pergamentų, kuriame surašytos 
psalmės, yra 12 pėdų ilgio. Tai

antras savo pilnumu pergamentas 
iš visu rastųjų prie Juodosios jū
ros.

Kartu su minimais pergamen
tais bus rodomi ir kiti su jais su
siję daiktai, kaip rašalinė, indai, 
kuriuose buvo laikomi pergamen
tai ir pan. Juos naudojo essenų 
religinė bendruomenė (žydų sek
ta), kuri gyveno krikščioniškosios 
eros pradžioje. Mokslininkai, ku
rie tyrė tuos pergamentus, sužino
jo daug naujo apie šv. Raštą, tų 
laikų literatūrą, religiją ir Pales
tinos politiką. Visa tai nukelia i 
praeiti — 2000 metų atgal.

Įėjimas i Ontario muzėjų — 25 
et. suaugusiems; studentams ir 
vaikams — nemokamas. Papil
domas mokestis pergamentų pa
rodos metu nebus imamas.

Atsiųsta
Skautų Aidas. 1965 m. nr. 7. Leidžia 

LSS tarybos pirmija. Vyr. red. A. Sau- 
laitis. Adr. Old Colonial Rd. Oakville, 
Conn., 06779, USA. Prenum. met. $3, 
atskiras nr. 40 ct.

Lietuvių Dienos. 1965 m. rugsėjo m. 
Vyr. redakt. B. Brazdžionis. Leidėjas 
A. F. Skirius. Adresas 4364 Sunset 
Blvd. Hollywood, Calif. 90029. USA. 
Atskiro nr. kaina 65 ct.

Saleziečių Balsas 1965 m. nr. 1-2 
(63-64). Leidžia Lietuviai Salezie
čiai. Red. kun. Pr. Gavėnas,- SDB. 
Adresas: Istituto Salesiano Lituano, 
Castelnuovo D. Bosco (Asti) Italia. 
Prenumerata metams $1.

Metmenys. Jaunosios kartos kultu-

paminėti
ros žurnalas. Nr. 9, 1965. Redaguoja 
dr. Vyt. Kavolis, technikinis red. Vyt. 
Vepštas, dailės priežiūra Vyt. O. Vir- 
kau. Administratorius R. Vaitys, 615 
Hinman Ave., Evantson, Ill., USA.

Ateitis, nr. 6, 1965. Sis nr. skirtas 
VII ateitininkų kongreso aprašymui 
ir pagrindinėm paskaitom. Adm. adr. 
5725 So Artesian Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Laiškai Lietuviams nr. 8, 1965 m. 
rugsėjis. Tėvų jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros mėnesinis 
žurnalas, šis nr. skirtas religinei prie
spaudai Lietuvoje nušviesti. Adresas: 
2345 W. 56-th St., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

Rytų Prūsijos srityse gyveno lietuviai
DR. MARTYNAS ANYSAS

Karaliaus ir generolų atsišaukimai
Karaliaus Pričkaus Viliaus paliepimas 

draudžia Prūsijoje apgyvendintiems kolonis
tams pabėgti iš savo ūkių. Pabėgėliai bau
džiami kūno arba mirties bausme (1723). 
Vėliau tas paliepimas pagriežtintas ta pras
me, kad pabėgusį ir pagautą baudžiauninką 
valsčiaus teismas turi nuteisti mirti, tuojau 
pakarti ir tik pomirties bausmės įvykdymo 
sprendimas turi būti pasiunčiamas į Karaliau
čių patvirtinimui. Pabėgėlį pristačiusiam mo
kama 10 dolerių dovana (1736). Atrodo, kad 
tais laikais Prūsijos valstiečių padėtis buvo 
gana bloga, nes 1739 m. skelbiamas naujas 
karališkas įsakymas, draudžiantis valstiečiams 
bėgti iš Prūsijos į Lietuvos žemes. Bėgliams 
grasinama mirties bausme.

Septynerių metų karo pradžioje skelbia
mas Prūsijos kariuomenės vado generolo 
Lehwaldto atsišaukimas į gyventojus, kad jie 
•neklausytų maskolių carienės kvietimų keltis 
į “maskolišką karalystę”, nes ten viešpatau
janti nepakenčiama priespauda ir dėl menko 
nusikaltimo jie gali patekti į Sibirą. Tas, ku
ris sulaužys ištikimybės priesaiką karaliui, 
trumpesniam arba ilgesniam laikui praslin
kus, bus baudžiamas kaip nepaklusnus bei 
nepatikimas pavaldinys (išleistas 1757 m. sto
vykloje Vėluvoj).

Iš Prūsijos istorijos žinoma, kad rusų ca- 
rienė Elzbieta septynerių metų karo proga 
Rytų Prūsiją buvo priskyrus! prie Rusijos ir 
iš visų luomų priėmusi ištikimybės priesaiką 
(Huldigung). Karui dar nepasibaigus, carie- 
nė Elzbieta mirė ir į sostą įžengė, po jos vyro 
nužudymo, vokiečių kilmės Kotryna II, dide
lė Friedricho II garbintoja. Kariniai veiks
mai buvo sustabdyti ir sudaryta taika.

Ryšium su sudalyta taika generolas von 
Soltikow pranešė žinią, kad “didde župonė ir 
Cecorėnė visų Moskolų Catharina II”, norin
ti laikyti su Prūsijos karaliumi sudarytą tai
ką, ir todėl paliepė pranešti, kad visi gyven
tojai nuo paklusnumo carienei atleisti, o tos

karalystės valdžia vėl sugrąžinta Prūsų kara
liui. Pasirašė: Woyeikow, Cecorėnės visų 
Moskolų, mano maloningos Župonės genero
las (1762 m.). J

Potvarkiai, liečią kasdieninį gyvenimą
Karams pasibaigus, Prūsijoje įvedamas ta

bako monopolis (1765). Net užsienyje esanti 
kariuomenė turi vartoti savo krašte augintą 
tabaką. Paliepimas iš 1780 m. sako, kad Prū
sijos karalius nepatenkintas, kad paprasti 
žmonės duoda skundus prieš žinomus įstaty
mus, prieš rašytus teismo sprendimus ir pa
kartotinius nuteisimus. Kadangi tokių skun
dų įteikėjų atsiranda labai daug, karališku 
paliepimu nustatomos bausmės skundėjams: 
sunkių darbų kalėjimas vieneriems metams 
arba kūno bausmė. Taip pat baudžiami ir 
skundų rašytojai bei visokie patarėjai (rodi
ninkai).

1791 m. potvarkiu atšaukiama Prūsijos 
karaliaus duotoji laisvė kaimiečiams Lietuvo
je malti savo grūdus, kur jie nori. Kadangi 
Gumbinės kameros žemėse esą malūnininkai 
skundėsi, kad šis potvarkis jiems nuostolin
gas, karališkoji laisvė atšaukiama ir ateityje 
kaimiečiams uždraudžiama malti grūdus na
minėmis girnomis; turi malti pas jiems skir
tą malūnininką. Naminės girnos turi būti 
pristatytos dvarams arba valdiškai vietai su
naikinimui. Už malimą namuose nustatomos 
piniginės ir kūno bausmės.

Keista yra 1744 m. paskelbta gromata dėl 
naikinimo žvirblių ir varnų. Ji buvo paskelb
ta jau 1721 m., o dabar pakartota. Kiekvie
nas būras (kaimietis) turi kasmet pristatyti 
dvylika, butelninkas — aštuonias, liuosinin- 
kas, kumetis, kerdžius ir malūnininkas — po 
šešias žvirblių galvas. Nesuprantama, kaip 
anais laikais galėjo atsirasti tokia daugybė 
žvirblių. Sis potvarkis primena prieš dešimtį 
metu komunistinėje Kinijoje įvykdytą karą 
prieš žvirblius.

Išleistas paliepimas iškelti duonkepių 
krosnis iš namų. Kitur kaimiečiams įsakoma 

neatvykti su vyžomis į miestą, bet su kurpė
mis, matyt, norėta palaikyti batsiuvių amatą. 
Draudžiama: perilgai būti karčiamose ir vė
lai grįžtant važiuoti pergreitai, kad nepadus- 
tų arkliai. Uždraudžiamas iki tol įprastas šau
dymas vestuvių proga, kuris dažnai sukelia 
gaisrus ir užmuša arba sužeidžia žmones.

Kriminalinėje srityje pakartotinai skel
biamos karališkos gromatos, kad moterys ar
ba neištekėjusios merginos nežudytų savo kū
dikių. Krašto pareigūnai yra įpareigojami 
apie tai pranešti vyriausybės organams (1794 
m.). Pakartotas potvarkis, kokiu būdu laidoti 
lavonus raupais arba kitomis limpančiomis li
gomis mirusių žmonių. Tokia liga mirusių 
žmonių lavonai neturi būti viešai rodomi, lai
dojimo duobės turi būti gilesnės, neturi būti 
laukiama su laidojimu, neleidžiama tais at
vejais mokyklų chorams giedoti, kad neapsi- 
krėstų liga.

Elgetos, nuosavybės, vagystės
Skelbiami pakartotini potvarkiai kaip elg

tis, kad nesukeltų gaisru miškuose (1804); 52 
paragrafų ilgos taisyklės, kaip ūkininkai turi 
elgtis norėdami apsaugoti savo gyvulius nuo 
maro arba užkrečiamų ligų (1804). Tais pa
čiais metais skelbiamas karališkas pagraude
nimas, kad tėvai, motinas, globėjai leistų jų 
valdžioje esančius vaikus nuo raupų skiepyti.

Skelbiama 207 paragrafų ilga karaliaus 
gromata, išduota 1793 m., apie patalpinimą 
elgetų ir šiaip vargšų žmonių Tapguvoje, 
prie Priegliaus, įrengtoje prieglaudoje. Po
tvarkis dažnai pakartojamas, kad elgetos bū
tų pagaunami ir ten siunčiami. Duodamos 
net tos prieglaudos apyskaitos.

Draudžiama miškuose arba kitur pasodin
tus ąžuolaičius botkočiams nukirsti ir juos 
vartoti. Draudžiama miškuose važiuoti nevie
šais keliais, kad nesugadintų jaunamedžių.

Įdomus ir istorinės reikšmės yra Prūsijos 
karaliaus Friedricho Wilhelmo III ediktas 
apie laisvą pirkimą ir pardavimą žemės nuo
savybės ir baudžiavos panaikinimą. Jis yra 
išleistas Klaipėdoje 1807 m. spalio 9 d., reiš
kia po to, kai Prūsija buvo Napoleono sumuš
ta, sudaryta Tilžės taikos sutartis ir Prūsija 
buvo nustojusi savo žemių vakaruose nuo El
bės upės. Pats Prūsijos karalius su šeima 

tuomet kurį laiką gyveno Klaipėdoje. Palie
pimas yra atspausdintas Gumbinėje, Lietu
vos valdymo centre, vokiečiu ir lietuviu kal
ba.

Tas 12 paragrafų ilgas paliepimas nusta
to, kad kiekvienas Prūsijos pavaldinys (pado- 
nas), kilmingas ar ne, gali laisvai pirkti visos 
rūšies žemės ūkius ir kilmingus dvarus ir 
kad visi iki tol veikusieji luomų ir tikybiniai 
suvaržymai yra panaikinami. Kiekvienam kil
mingam asmeniui (Edelmann) duodama teisė 
užsiimti mieste amatu ir kiekvienas valstietis 
gali laisvai pereiti į miestiečio luomą ir at
virkščiai.

1810 m. Martyno/ dieną pasibaigė visa 
baudžiava Prūsijos karalystės žemėse. Po 
šios dienos visi baudžiauninkai buvo laisvi 
žmonės, kaip jie jau seniai buvo valstybiniuo
se dvaruose (Domainen) visos karalystės pro
vincijose. Galioje palieka visi jų, kaip laisvų 
žmonių įsipareigojimai, išeiną iš žemės ūkio 
arba iš specialinės sutarties. Pasirašė Frid- 
rich Wilhelm - Priczkus Willus.

Sekantis karališkas paliepimas nustato, 
kaip karališkieji laukai Rytų Prūsijoje, Lie
tuvoje ir Vakaru Prūsijoje turi būti išdalinti 
ant jų gyvenantiems pavaldiniams ir jų vai
kams. Palieoimas atspausdintas Gumbinėje: 
kairėje pusėje vokiškai, o dešinėje — lietu
viškai.

Pažymėtinas yra karališkas 1808 m. rugs, 
m. 18 d. potvarkis, sakąs, ką turi jo pavaldi
niai daryti ir kaip veikti, kad pasibaigtų ark
lių vagystės ir kokios bausmės vagims nu
statomos. Potvarkis atspausdintas Gumbinė
je. Kitas tų pačių metų potvarkis draudžia 
iš laivininkų (šipporių) laivų pirkti malkų, 
daržovių bei javu, nes laivininkai šias prekes 
tyčia arba netyčia sudrėkiną, gauną didesnį 
svorį ir perteklių neteisėtai parduodą. Kas 
iš laivininkų arba jų bernų perka, žinodamas, 
kad tos prekės yra iš laivų, skaitomas vagys
tės dalyviu ir baudžiamas kaip vagis.

šeima, maras, ligos
Dar tebeinant Napoleono karams, 1813 

m. kovo m. 17 d. paskelbta 176 paragrafus 
turinti šeimynai samdyti tvarka (davadas) vi
sos Prūsijos karalystės žemėms. Potvarkis 
yra išdava ministerių von Stein ir Harden- 

bergo pravestos Prūsijos karalystės reformos. 
Potvarkio nuostatai yra gana modemiški.

Dar Napoleono karu metu (1814) karališ
kos Lietuvos valdžios žiniose nr. 45 buvo pa
skelbtas ilgokas paliepimas, draudžiąs kūdi
kių žudymą, nėštumo ir gimdymo paslėpimą; 
atspausdintas vokiečių, lietuvių ir mozūrų 
kalbomis.

Napoleono karams pasibaigus, 1815 m. 
buvo paskelbtas įsakymas dėl kaimo teismų 
(kiemo šūdų) įsteigimo ir bylų (provų) įvedi
mo tvarkos. Įstatymas yra datuotas Įsrutėje 
ir atsakomingai pasirašytas: Karališko Augš- 
to Teismo Lietuvos žemėse.

1831 m. geg. 13 d. Gumbinėje yra išleis
tas skelbimas vokiečių ir lietuvių kalba, kaip 
apsisaugoti nuo Lenkijoje ir Lietuvoje siau
čiančio maro. Pasienio susisiekimas leidžia
mas tik per tris muitines: Johannisburgą, 
Stalupėnus ir Smalininkus, prie kurių yra 
įrengtos karantinos. Kartu lietuvių kalba yra 
paskelbtas pamokymas kaip apsisaugoti nuo 
apsikrėtimo choleros liga. Pamokymas įdo
mus tuo, jog jame aprašomi ir choleros ligos 
požymiai.

Nors atspausdintų paliepimų skaičius yra 
gana žymus, bet juose randame tik telis 
paskelbtus karališkos lietuviškos vyriausybės 
Gumbinėje. Galimas daiktas, kad to laikotar
pio archyvai buvo palikę Gumbinėje ir liko 
sunaikinti karo metu. Jeigu jie buvo perkel
ti į Karaliaučių, jie gal buvo sunaikinti vy
riausybės įsakymu.

Turimomis žiniomis, Karaliaučiaus archy
ve karo metu dirbo keletas lietuvių kalbą 
mokančių tarnautojų, kurie išrinko neberei
kalingus dokumentus sunaikinimui (Ein- 
stampfen). Gal buvo ir Trečiojo Reicho vy
riausybės noras tokiu paprastu būdu paša
linti lietuviškus pėdsakus.

Likusieji, nesunaikinti ir dabar paskelbti 
dokumentai aiškiai rodo, kad kalbamose Ry
tų Prūsijos srityse, nepaisant pasikartojančio 
maro ir kitų epidemijų, tirštai gyveno lietu
vių tautos žmonės. Tas faktas tuomet buvo 
pripažintas ir Prūsijos karalystės. Dabarti
nių vokiečių mokslininkų ir politikų aiškini
mai, kad kalbamas kraštas visuomet buvęs vo
kiškas, yra nepagrįstas.
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Mann & Martel
REALTORS

□20 Bloor St. W. . Tel. RO 2-8255
EGLINTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandensalyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alų- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37-500.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5 J00 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 

grali u 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. I 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.

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.

Ateitininkų žinios
Išrinkta nauja moksleivių kuopos 

valdyba, kuri pasiskirstė pareigomis: 
pirm. — R. Petrauskas, vicepirm. — 
Alg. Puteris, sekretorė — L. Gustai- 
nytė, korespondentas — A. Bušinskas, 
soc. reikalų vadovas — J. Vaškevičius, 
iždininkas — A. Stirbys.

Vyr. moksleivių kuopa šiais metais 
žymiai padidėjo, nes jon įsijungė vi
si perėję į 9-tą skyrių moksleiviai: 14 
berniukų ir 11 mergaičių. Vyresniųjų 
moksleivių globėjai šiais metais: sese
lė Paulė, A. Biišinskaitė, 2. šlekytė ir 
V. Kolyčius; dvasios vadas — Tėvas 
Ambrozijos, OFM.

Jaunučius berniukus šiais metais 
globoja Vida Tamulaitytė, o jaunes
niuosius, 7 ir 8 sk. — Aloyzas Kuolas. 
Jiems talkina R. Petrauskas ir J. Vaš
kevičius. Kviečiame įsijungti daugiau 
berniukų!

Prie jaunimo kongreso rengimo To
ronto ateitininkai gana daug priside
da. R. Vaštokas skaitys pagrindinę pa
skaitą, Aid. Bušinskaitė redaguoja 
kongreso leidinį, R. Vaštokas režisuo
ja A. Landsbergio parašytą vaidinimą 
“Barzda”, kuriame vaidina beveik vie
ni ateitininkai.

“Pirmyn Jaunime” šiais metais re
daguos redakcinė komisija, kuriai va
dovaus Ramūnas šakalinis.

^SPORTAS
SPORTO DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
š. Amerikos Liet. Fizinio Auklėji

mo ir Sporto Sąjungos centro valdyba, 
pasitarusi su daugeliu sporto darbuo
tojų, nutarė šaukti visuotinį sąjungos 
suvažiavimą — konferenciją. Pribren
do būtinas reikalas nuodugniai peržiū
rėti sąjungos organizacinius reikalus, 
padaryti reikalingus pakeitimus, per
žiūrėti ir papildyti naujus projektus, 
be kurių tolimesnis darbas vargu ar 
būtų įmanomas. Yra taip pat ištisa ei
lė techninių klausimų, kuriuos meti
niuose suvažiavimuose nespėjame per- 

* svarstyti ir kurie taip pat yra reika
lingi stambesnių reformų. Todėl ir 
kviečiame visus sąjungos valdomuo
sius organus, klubų vadovybes ar jų 
atstovus ir atskirus sporto darbuoto
jus atvykti' suvažiavimam Jei dar 
mums rūpi lietuviškojo sporto reika
lai, dalyvaukime visi ir nuoširdžiai ap
tarkime visus sąjungos reikalus. Su
važiavimas įvyks spalio 16-17 d. Kle- 
velande, Čiurlionio Namuose, 10908 

— Magnolia Drive. Posėdžių pradžia šeš
tadienį, spalio 16 d., 1 v. p.p. punktu
aliau Dar karta visus prašome įsidė
mėti vieta ir laiką ir laukiame visų 
suvažiavime — konferencijoje.

Centro valdyba

Sporto darbuotojų suvažiavime Kle- 
velande spalio 16-17 d. diskusinius re
feratus skaitys J. Gustainis, ref. S. 
Krasauskas, Tėvas Paulius, OFM, V. 
Kleiza, V. Grybauskas, S. Ginčiauskas, 
S. Kėkštas, V. Birieta, Alg. Malinaus
kas.

Sportas Lietuvoje
Vilniuje viešėjo Prahos Slovan Or- 

bis krepšininkės, kurios draugiškose 
rungtynėse pralaimėjo kibirkštietėms 
61:55.

Sov. Sąjungos bokso rinktinė, ku
rion įtrauktas ir S. S-gos profsąjungų 
meisteris A. Zurza, lapkričio mėn. iš
vyks į Kubą.

Lietuvaitės vadovauja rusių krepši
niui. Bulgarijos sostinėje Sofijoje pa
sibaigė Europos mergaičių krepšinio 
pirmenybės; laimėjo rusės baigminėje 
grupėje įveikusios Lenkiją 67:44, Če
koslovakiją 72:54, Vengriją 85:42 ir 
Bulgariją 81:63. Komandos trenerė 
buvo lietuvaitė G. Sviderskaitė, o ka
pitonė ir geriausia komandos vidurio 
puolėja L. Vinčaitė. Be to, rinktinėje 
dar žaidė gynėja R. Garbatavičiūtė.

Stalo tenisininkė Laima Balaišytė 
įtraukta Sov, Sąjungos rinktinėn ir 
dalyvaus atvirose Vengrijos ir Ang
lijos pirmenybėse.

VYČIO ŽINIOS
Klubo darbuotojų susirinkimas, ku

riame aptarta ateinančio sezono veik
la, įvyko praeitą savaitę. Nutarta šiais 
metais organizuoti vyrų, berniukų ir 
mergaičių krepšinio komandas; daly
vauti visose stalo teniso pirmenybėse. 
Bus leidžiamas iliustruotas laikraštu
kas. Klubo išlaidoms padengti nutar
ta suruošti loteriją ir surengti N. Me
tų sutikimą, šiame susirinkime taip 
pat buvo paskirti būsimų komandų 
vadovai.

Krepšinio treniruotės pradedamos 
spalio 1 d. Ryersono mokykloje. Tiks
lus laikas bus paskelbtas vėliau, šios 
treniruotės bus skirtos tik berniu
kams ir mergaitėms. __

Vyru krepšinio treniruotės bus vyk
domos Parkdale kolegijos salėje nuo 
9 vai. iki 10.30 v. Pirmoji treniruotė 
Įvyks rugsėjo 27 d. Sekančių treniruo
čių tvarkaraštis: spalio mėn. 3 d., 13 
d.,’ 18 d. ir 25 d. A. S.

Naujoji miesto rotušė, kainavusi 31 milijoną dolerių.
Nuotr. M. Pranevičiaus

Valdžios parama mokykloms

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
BLOOR—ISLINGTON, $5.000 įmo

kėti, gražus 6 kambarių bun
galas, vandens alyvos šildy
mas, užbaigtas rūsys, gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
viena atvira skola 10-čiai me
tų-

BABY POINT, $5.000 įmokėti, 6 
kambarių atskiras mūrinis 
nąinas, garažas su privačiu 
įvažiavimu.

JANE — BLOOR, $6.000 įmokėti, 7 
kambarių atskiras namas, 2 
vonios, 2 virtuvės, kamba
rys rūsyje, garažas.

INDIAN RD.—BLOOR, $8.000 įmo
kėti, 11 kambarių, 3-jų butų, 
atskiras mūrinis namas, ga
ražas su šoniniu įvažiavimu, 
puiki nuomavimui vieta.

BLOOR — KENNEDY Park Rd., 
$10.000 įmokėti, 9 kambarių 
atskiras namas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, puiki 
vieta.

BLOOR — WINDERMERE, apie 
$10.000 įmokėti, gražus 7 
kambarių šiurkščių plytų 
atskiras namas, garažas su 
plačiu įvažiavimu, puikus 
kiemas, viena atvira skola 
10-čiai metų, pirmą kartą 
pardavimui.

GEOFFREY—INDIAN Rd., $10.000 
įmokėti, 12 kambarių atski
ras namas, plus kambarys rū
syje, 4 vonios, 3 virtuvės, 
dvigubas garažas, gauna apie 
$3.900 metinės nuomos.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA

Namų teL LE 69165
RETA PROGA !

KEELE — LAWRENCE, $18000 
įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius, šildy
mas alyva. Garašai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 514% pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator). $50.500 pa- 

;■ jamų. Kaina tik $347.000. 
BAYVIEU VILLAGE rajone, $45 

tūkst. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F.M. in- 
tercion system ir kt. $40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ- 
BAŽNYCIOS, naujas 67 butų 
apartmentinis pastatas. Visi 
naujausi ir moderniausi įren
gimai. Požeminiai garažai. 
Visi butai išnuomoti. $98.500 
pajamų į metus. $700.000 pil
na kaina, ypatingai gera pro
ga — naujas pastatas vidu
ryje miesto.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

OILS LTD.

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

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

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

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

E. Sabaliauskaitė, 
laimėjusi II vietą Kanados 

moterų stalo teniso rungtynėse

Ontario trys ketvirtys milijono 
vaikų pradėjo rugsėjo mėn. lan
kyti pradines ir vidurines mokyk
las. Jų programos panašios viso
se provincijos dalyse. Gali būti 
kitokių nevienodumų įvairiose 
savivaldybėse, nes vietinių mo
kyklų vadybos yra atsakingos už 
švietimą savo ribose. Kaikurios 
vadybos turi didesnes sąmatas, 
taip kad gali daugiau pagelbėti 
vaikams Įsigyti vadovėlius ir pa
našiai. Tėvai turėtų pasitarti su 
mokyklų vadybomfs dėl laisvų 
knygų, sąsiuvinių, pašalpų.

Skirtumų yra daugiausia vidu
rinių mokyklų srityje, nes Onta
rio švietimo ministerija duoda 
Įvairias pašalpas. Hon. Wm. G. 
Davis pranešė apie naujus patvar
kymus, pagal kuriuos 11,12 sky
rių mokiniai gaus maždaug po 
$20 pašalpos knygoms pirkti; 9 
ir 10 skyrių mokiniai — po $6.

Ontario vyriausybė padidino 
pašalpas švietimo vadybomsnuo 
72 milijonų dol. 1954 m. ligi 286 
milijonų 1964 m. Per 10 metų 
pašalpos iš provincijos iždo padi
dėjo 4 kartus. Paskutiniais pen- 
keriais metais Ontario vyriausy
bė paskyrė daugiau kaip vieną 
bilijoną dol. Įstatymo keliu švie
timo vadyboms. Čia neįeina 250 
milijonų dol., mokamų švietimo 
vadyboms už statybas bei Įrengi
mus amatų mokyklų.

Paskutiniais 20 metų mokyklų 
statyba pareikalavo daugiau kaip 
vieno bilijono dol. Padidėjo pa
reikalavimas amatų mokyklų, be 
to, reikėjo praplėsti pradžios mo
kyklas, ypač miesteliuose. Su di
dėjančiu mokyklų skaičiumi rei
kia daugiau autobusų. Praėjusiais 
metais vienas ketvirtis milijono 
mokinių naudojosi rilokyklų au
tobusais. Can. Scene

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

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

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINES PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
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

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
JANE — BLOOR. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai, per du 
augštus, 2 virtuvės, geras šoninis įvažiavimas, reikalingas vidaus re
monto; prašo $21.900.
ROYAL YORK — BLOOR. $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, 2 
augštų, privatus šoninis įvažiavimas; prašo $22.000.
KIPLING — BLOOR. $7.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis, su gražiu 
kiemu; prašo $19.900.
JANE — ANNETTE, $3.000 įmokėti, mūro, atskiras, per 2 augštus, 6 
kambariai, privatus įvažiavimas; prašo $18.900.
INDIAN RD. — HEWITT. $16.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarių, 
per 3 augštus, 3 virt, garažas, platus šoninis įvažiavimas, kaina $28.000. 
SWANSEA — QUEENSWAY. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambarių 
vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas; prašo $17.500.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambta 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaim 
Čia gausite rimtą, sąHntagą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

AUŠROS LENGVAATLEČIŲ 
PASEKMĖS

(Tęsinys iš pr. numerio)
Moterų - merg. A klasė: G. Urbo

naitė — III v. disk. 68’8”; I. Mali
nauskaitė — IV v. 60 m. 92 sek., III 
v. 200 m. 32.0 sek., III v. 50 j. klt.
10.2 sek.; I. Janeliūnaitė — II v. 60 
m. 8.4 sek., II 200 m. 30.5 sek., II v. 
rut. 25’9”, III v. 100 m. 13.6 sek., III 
v. rut. 8 Lbs. 27’5”; J. Klimaitė —
I v. rut. 5 klg. 30’5”, II v. jiet. 80’,
II v. disk. 78’10’’; M. Romanovaitė —
III v. 60 m.8.9 sek., I v. i aug. 4’7,5”,
III v. rut. 4 klg. 25’2”, II v. 50 j. klt. 
9.5 sek., IV v. 100 m., II v. į tolį 13’ 
11”, IV v. rut. 8 Lbs. 26’9,5”..

Mergaičių B klasė: I. Janeliūnaitė1 
— I v. rut. 27’6”, II v. disk. 64’8”, I 
v. beisb. 126’1”, I v. 60 m. 8.8 sek., 
I v’ 50 j. klt. 8.5 sek.; R. Radžiūnai
tė — II v. rut. 22’6”, III v. disk. 53’ 
3”, IV v. 60 m.; I. Malinauskaitė — 
I v. 100 m. 14.4 sek., III v. 60 m.

Mergaičių C klasė: I. Malinauskai
tė — II v. 60 m. 8.7 sek., I v. 100 m.
14.2 sek.; I. Janeliūnaitė — I v. 50 
j. klt. 8.6 sek., I v. rut. 6 Lbs. 32’10,5” 
(naujas rekordas), I v. į aug. 4’5”, 
I v. į tolį 13’3,5”; R. Radžiūnaitė —
IV v. 60 m. 9.6 sek., IV v. 50 j. klt. 
8.9 sek., II v. rut. 25’05”, II v. į aug. 
3’11”, III v. į tolį 11’10”, I v. beisb. 
111’05”; G. Urbonaitė — III v. rut 
23’1”, III v. į aug. 3’9”, II v. į tolį 
12’3”.

Šalia oficialių rungtynių buvo pra
vestos paskatinamo pobūdžio rungty
nės jaunučiams, kuriose V. Radžiūnas 
išsikovojo I v. 75 j. 102 sek., I v. į 
aug. 3’9,5”, II v. 50 j. 7.4 sek., II v. 
į tolį 12’4”, II v. beisb. 161’11” ir IV 
v. rutulio stūmime 23’5”; D. Adoma
vičiūtė IV v. šokime į augštį 3’9”.

Kanados pabaltiečių lauko teniso 
pirmenybėse O. Rautinš išsikovojo I 
v. vyrų vienete ir sykiu su latvių Ca- 
kars laimėjo dvejetus prieš estų Ki
wi ir Lanz 6:2 — 6:2.

u

Šio šimtmečio pradžioje iš Pie
tų Amerikos grįžtą turistai atve
žė į JAV kaikuriuos rajonus va
balus graužikus iš vadinamų “ug
ninių” skruzdėlių giminės. Tų va
balų Įkandimas palieka skausmin
gą patinimą. Tos skruzdėlės kan
džioja ne vien žmones, bet ir na
minius gyvulius, ypač šunis ir 
galvijus.

JAV žemės ūkio departamen
tas nustatė, kad kaikuriose Pietų 
Amerikos šalyse “ugninės” skruz
dėlės visai nežalingos nei žmo
nėms, nei gyvuliams, nei pasė
liams, ir tai dėl to, kad jos pačios

Ugninės” skruzdėlės
yra užpultos ir fiziškai susilpnin
tos parazitų. Ta sudėtinga proble
ma teliečia'kelias JAV valstybes, 
kuriose “ugninės” skruzdėlės ta
po kankyne. Už tų valstybių ribų 
paprastos — nei žmonių nei gy
vulių nekandančios — skruzdėlės 
nesudaro turistams bei ekskur
santams jokių keblumų. Kyla 
klausimas, ar “ugninės skruzdė
lės neišsiplės visoj JAV teritori
joj ir iš čia nepersikels ir į Kana
dą. Yra pagrindo manyti, kad 
taip nebus, neš “ugninė” skruzdė
lė yra tropikinio ir subtropikinio 
klimato vabalas, kuris nepakelia 
nei šalčių nei sniego.

KANADOS ŠIAURĖ — 
NEIŠTIRTAS PLOTAS

Kandos šiaurė yra ta Kanados 
dalis, kuri yra virš 60-tos parale
lės. Ji sudaro net 40% viso Kana
dos ploto. Kanados šiaurėje yra 
daugiau ežerų, negu visame pa
saulyje kartu sudėjus. Toliausiai 
šiaurėje esąs ežeras yra Lake 
Hazen, kurio vanduo yra visiškai 
švarus. Ežeras yra 45 mylių ilgio 
ir 900 pėdų gylio. Apie Kanados 
šiaurę yra prirašyta daugybė 
knygų. Vilhjalmar Steffanson, 
Manitoboje gimęs keliautojas, 
yra parašęs net 24 knygas apie 
Kanados šiaurę. Tai mažai dar iš
tirtas ir išnaudotas plotas, kuria
me yra milžiniški žemės turtai.

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

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

535 - 9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po' 7 v. v. RO 6 - 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

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 — RUSEOLME
$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 — LAIKRODŽIU — , 
TAISYMAS — MONOGRAMOS
Latviška brangenybių 
krautuvė (Jeweller)

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

•*«a

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

2395 Bloor St. \V. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 

____ TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ AUTOSUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI
ALL CANADIAN apylinkės lietuviai maloniai 
/* aimsibji a« kviečiami pasinaudoti savųjųGAMINIAI PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE &

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

KING — DUNN rajone, gerų plytą.
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 modgičių.

Tarime krautuvių, namų, vai 
riose vietose ir įvairia kaina. 
Taip pat parūpiname geresnė 

Vyt. Morkis J. Ka

MORTGAGE BROKER
W. (Prie Lansdowne Ave.l
50 Namų telefonas: BE. 3-5996 

QUEEN — NIAGARA, 5 kamb. na
mas, garažui vieta. Visa kaina S 
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- 
mentai; modernus ir naujas pe
čius, 2 vonios; dvigubas garažas. 
10 metų mortgičius.

irvietių, hotettų, motelių JvaL 
Pražome tik kreiptis pas mus. 
n sąlygom paskolų—mortgičių.

škelis A. Bliudžius
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APDRAŪDA nuo to laiko, kai pamečiau aki
nius...

VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAĮ* GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY- 
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

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

7 Superior Ave.z Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864 
'■ '■ 1 11111 1 1 . ........ ....... ...

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, r O IT VrealT

/ P A ėkJ A C visais kelionių reikalais, visame pasau- 
F. DAvtlXAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

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

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

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir tX

AR JŪS PILNAI

PASINAUDOJATE

ONTARIO
*

** i
•

PIGIA ELEKTROS ENERGIJA?
X _

Ontario provincijoje elektros energija yra viena pigiausių pasauly

je. Už vieną centą jūsų šaldytuvas veiks 19% valandos... elektrinis 

laikrodis 4414 valandos... sunkaus tipo elektrinis grąžtas 5 valandas!

Vienas puikiausių būdų pasinaudoti pigia elektros energija yra šil

dymas vėsių kambarių, kuriuos jūs pristatote prie savo namų. Turėsi

te švarią, ramią, be liepsnos šilimą. Papildomi elektrinio šildymo įren

gimai lengvai įtaisomi. Naudojant elektrinį šildymą papildomiem kam

bariam, nereikia išplėsti ar perkrauti šildymo sistemos.

Gaukite pilnas informacijas apie papildomą elektrinį šildymą iš 
kvalifikuotų elektros šildymo rangovų ar iš vietos Hydro.

dailininko. Jo pasiuntinys Floren
cijoje atsilankė pas garsųjį tapy-

ką nors nupiešti, iš ko popiežius 
galėtų spręsti apie jo tinkamu
mą.

—Gerai, padarysiu, — atsakė 
Giotto ir paėmęs teptuką apibrė-

— Pasakykite popiežiui, kad aš 
šį apskritimą nupiešiau. Popie
žius supras, didelis ar mažas dai
lininkas ...

Popiežius nusprendė, kad tokį 
tobulą apskritimą gali nupiešti 
tiktai didelis meistras. Nuo to lai
ko prigijo priežodis: “Apskrites- 
nis už Giotto apskritimą”...

Medžiotojo “evoliucija”
Kalbasi du medžiotojai.
— Kada pradėjai medžioti brie

džius? Kiek atsimenu, vis me
džiodavai tik zuikius ? ..

Kas pučia prieš vėją? (dūdų or- ' 
stras).
Kuri įstaiga mandagiausia? (po-

Kaip vadinasi žindukas suau
gusiems? (cigaretė).

žengia koja kojon, bet ne ko
ja. Tai kas? (lazda).

Nepatikslinamas dalykas
Vokiečių fizikas R. Hans pa

skaitoje apie žemės amžių priėjo 
tokios išvados:

— Turiu pabrėžti, kad su že
mės amžium yra beveik taip, kaip 
su moters — nereikia jo perdaug 
tikslinti...

Pasiteisinimas
Duktė sako motinai:
—Na, ir kam taip supeikei tė

velį, mama? _
— Jis šiandien turi valyti ki

limą, o tą darbą jis padaro žymiai 
geriau tada, kai esti susijaudi
nęs ... Parinko Pr. Al.

^^*7^ arba' 
RO 6 - 0811

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius siunti
nius iki 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

your hydro

W. A. LENCKI

Teisininkas- 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

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 vaL ryto Iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

KELIONE | LENKIJĄ

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A A su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289 
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
Res. tel. LE 6-5363 ' Res. teL 536 - 7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Atkelta iš 3-čio psl. 
saulinio karo ji mažai nukentėj'o. 

į Pilies vidus įrengtas kukliai. Kry- 
I žiuočių vyriausio magistro miega

mam kambary net lovos nebuvo: 
jis miegojo ant grindų ir tokiu 
būdu davė pavyzdi visiems ki
tiems vienuoliams/ Pilies šildy
mas jau tais laikais buvo centri
nis. Iš rūsyje kūrenamų krosnių 
šilima vamzdžiais kilo j viršutinio 
augšto pagrindinius kambarius, 
o iš ten skleidėsi į šalutinius, ma-

TELEV1SION-R.ADIO-Hi-Fi Service - Dirbtnvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V^ Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. Utenos statomos 
ir taisomos-

CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

NEPAMIRšKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
RIaam 296 BROCK AVE. (tarp Dun-DIOOF AUTOrite \3ara9e das ir CoUege). TeL 531-1305

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RUSIU 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 PARA MA
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.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

vaL 39 mJ?, kiekvieną 
fld 1 vaL, e vakare 

ir penMadieaSafa.

OAKVILLE, Ont.
FORDO AUTOMOBILIŲ ĮMONĖJE 

įvyko nelaimė, kurioje žuvo vienas 
darbininkas, pakliuvęs po kito asmens
vairuojamu nauju automobiliu. Pasta- na ir dukra mane nuvežė i aero- 
rasis neturėjo stabdžių. Nelaimės da-jdromą, iš kur išskridau per Rytų

Pajieškojimai
Vaitas Adomas Karasevičius, gimęs 

žesnius kambarius. Marienburgo Lietuvoje, yra jieškomas Raudonojo 
pilies gynyba tuometinių inžinie- “ 
rių taip pat buvo gerai apgalvota. )

Kelias atgal
Atėjo laikas grįžti Kanadon — 

mano dviejų mėnesių atostogos 
baigėsi. švogeris surengė man 
šaunias išleistuves, pakvietė visus 
gimines ir pažįstamus, gyvenan
čius Gdanske. Daug jų, ypač jau
nesnius, teko matyti pirmą kartą. 
Pas visus buvau kviečiamas prieš 
išvažiuojant atsilankyti ir pama
tyti kaip gyvena. Visi jie gerai 
Įsikūrę ir gyvena neblogai. Atsi
sveikinęs su visais, liepos 8 d. iš 
Gdansko atvykau traukiniu Į 
Varšuvą. Mano giminaitis su žmo-

Kryžiaus; teiraujasi jo giminės kitose 
pasaulio dalyse. Jis pats arba žinan
tieji apie jį prašomi atsiliepti telefo
nu 923-6692 Mrs. Fostner Toronte.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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

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

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 BENZ B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

DR. J. MATULlONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Berlyną Į Amsterdamą. Ten dvi 
dienas pailsėjau ir apžiūrėjau tą 
senovinį, gražų Hanzos miestą. 
Teko matyti olandų sūrio gamyk
lą, liaudies drabužius, medines 
klumpes ir butų įrengimus. Bu
vau nuvažiavęs į deimantų ga
myklą pasižiūrėti kaip juos šlifuo
ja. Ten buvo galima pirkti papi
ginta kaina žiedų.

tuo tikslu atvykstantiems nebū- i ^on^ea^i ri^ttanpaSa
tina rūpintis nakvyne: atvykus is i flau •_*r t? pačią 
ryto prieš 11 vai., apie 6 vai. ga- ^iena nutuPiau Toronte.
Įima išvykti. Numatantieji pasi
likti Niujorke ilgiau ir reikalingi 
patarimų ar pagalbos nakvynei 
rasti arba pasimatyti su Niujorko 
lietuviais gali kreiptis į nakvynių 
komisiją per KLNA raštinę: 
Comm, to Rest. Lith. Ind., 29 
West 57 St., Tenth Floor, New 
York, N.Y. 10019, USA. ' 

Organizuojama ir meninė da
lis. Jai vadovauja H. K. Miklas. 
Jau pasižadėjo dalyvauti J. Ma
tulaitienė su taut, šokių grupe ir 
J. Thomas-Tamošiūnas su 15 as
menų orkestru, kuris lydės šokių 
programą ir gros kalbų protar
piuose.

lyvių tarpe minimas Jonas Uliskas 
(Ulinskas?).

ŽYGIO RENGĖJAI 
PLANUOJA IR DIRBA 

(Atkelta iš 1 psl.) 
ir jos suderinimo su miesto 
mu. Atsakingas eisenos tvarkyto
jas — A. Vekselis. Manifestacija 
truks apie 5 valandas, todėl vien

eis-

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

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

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

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

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).
STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje- kalbama ir lietuviškai

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W.. Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St.)

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

(Įėjimas iš Howard Park 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;
Nąmų — CR 9-6166

Dantų Klinika
794 Bathurst St.

(Kampas Bloor ir Bathurst)

Tel. 534 - 8814

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 34912.

International
Driving School

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. R0 2-2100

Skyrius:
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2.5461
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagonais.

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

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

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.

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr^ Downsview.
(prie Keele j šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

A ,Ž,KASALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytavns, krosnis, skalbimo mašinas.

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

draudimEii
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga
Lietuvis LAIKRODININKAS

F. BOCHULIS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau j 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6-4 v. vakaro.

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.VBIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

Darbo vaL RO MISI
Nam RO MISS
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V TORONTO
Sv. Jono Kr, par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Gyvojo rožinio iškilmės — 
šį sekmadienį parodos aikštėje. 
Iškilminga eisena įvairių organi
zacijų bei parapijų prasideda 
1.30 vai.

— Šį penktadienį, pirmąjį spa
lio mėnesio, rytinės pamaldos 
7.30, 8 vai. ir vakare 7.30 vai. 
Po rytinių pamaldų lankomi ligo
niai.

— Šią savaitę tęsiamas para
pijiečių lankymas Warren parko 
rajone prieš tai telefonu susita
rus.

— Tikybos pamokos moki
niams, lankantiems viešąsias mo
kyklas, prasidės spalio 10 d., mu
zikos studijos patalpose.

— Parapijos choras po vasa
ros sezono praėjusį sekmadienį 
buvo susirinkęs pirmajai repeti
cijai. Kviečiama įsijungti naujus 
choristus.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse 
praėjusią savaitę palaidota a.a. 
Bronislava Barcevičienė, o šį ant
radienį — a.a. Jonas Vizgirda iš 
Montrealio. Mirusiųjų artimie
siems gili užuojauta.

— Lietuvių kapinėse šiuo me
tu vykdomi paminklams pamatų 
išliejimo darbai. Prieš kapinių 
lankymo dieną numatoma pasta
tyti apie 12 naujų paminklų.

— Šį penktadienį 7.30 vai. va
kare pamaldose prisimenamas 
a.a. Pranas Dailidė; šeštadienį pa
maldos: 8 vai. p. Zenkevičių in
tencija, o 9 vai. gedulingos pa
maldos už a.a. Klemensą Dargi, 
velionies mirties metinių proga.

VLIKo pirm. V. Sidzikauskas, 
neoficialiomis žiniomis, rengiasi 
dalyvauti Kanados lietuvių jauni
mo kongrese.

Dail. J. Pautieniaus paveikslų 
paroda pr. savaitgali susilaukė 
gana gausių lankytojų, kurie nu
pirko 7 paveikslus. Parodą suren
gė KLK Moterų Dr-jos šv. Jono 
Kr. par. skyrius. Jos narės padė
jo dailininkui sutvarkyti paveiks
lus ir dežūravo parodos metu. Vi
si dailininko paveikslai traukė 
žiūrovus savo spalvingumu ir te
mų paprastumu — gamtos vaiz
dais, kuriuose atsispindi Kanados 
ir JAV būdingesnės vietovės. K.

Jonas Parulis su ponia iš Lon
dono, Britanijoj, aplankė Toron
te p. Vaštokų šeimą ir kitus bi
čiulius. “T.ž.” redakcijoj jis pa
pasakojo apie Londono lietuvių 
gyvenimą. Ten p. Parulis akty
viai dalyvauja lietuvių veikloj su 
visa šeima. Jis yra muzikas ir tu
ri nuosavą siuvyklą; dažnai da
lyvauja lietuviškų parengimų 
programose; vadovauja sociali
niam sporto klubui. Jis yra gi
męs Britanijoj, bet gerai kalba 
lietuviškai; vaikai — taip pat. 
Vienas sūnus studijuoja kalbas, 
jų tarpe ir rusų kalbą; su anglų 
studentų grupe buvo nuvykęs Į 
Maskvą, kur gilino rusų kalbos ir 
literatūros studijas. Atsisveikin
damas p. Parulis paliko auką 
“T.Ž.” — $10.

Inž. Eugenijus Vilkas rugsėjo 
28 d. Toronte skaitė paskaitą 
Kanados metalo virinimo sąjun
gos suvažiavime (Canadian Wel
ding Society 5-th National Con
vention). Suvažiavimo rengėjai 
kanadiečiai inžinieriai yra pakvie
tę keletą specialistų inžinierių iš 
JAV, kurių tarpe yra vienas lie
tuvis. Tris dienas viešėdamas To
ronte inž. Vilkas žada aplankyti 
savo tėvus praeitą vasarą persi
kėlusius gyventi į Hamiltoną.

Naujojoj miesto rotušėj rugsė
jo 14 d. atidarytas didžiausias 
viešosios bibliotekos skyrius To
ronte. Anksčiau jis buvo Įkurtas 
Richmond gatvėje. Į tą skyrių 
Įjungta ir Business Reference 
sekcija ir nauja Municipal Refer
ence sekcija. Atidaryta nuo pir
madienio iki penktadienio 8.30 
v. r. — 6 v.v. Bigliotekos vedėja 
— p. Marion Main. '

“Tž” rėmėjai bei aukotojai. — 
Garbės-rėmėjo prenumeratą $10 
atsiuntė J. Biliūnas: aukojo $10 
J, Parulis; po $5: P. V. Leveriai. 
A. Obcarskis, A. Klimaitė. E. 
Budvilaitis, V. Ivanauskas: po$2: 
M. Rybienė, K. Rimas, J. Butkus, 
J. Dragašius: po $1: K. Lisauskas. 
V. Kvedaras, S. Tunkelis, P. Ta
mulis, J. MaČkinis. J. Jacikas. P. 
Valatkos, “Atlantic” restorano 
savininkai, atsiuntė $3 apmokėti 
nuo gaisro nukentėjusio prenu
meratai. Visiems spaudos rėmė-, 
jams nuoširdi padėka.

— Giliai užjaučiame B. Barce- 
vičių ir jo šeimą, mirus jo moti
nai.

— Pr. sekmadienį, pradedant 
sezono veiklą, Mišiose organizuo
tai dalyvavo Toronto skautai. Lin
kime sėkmės ir Dievo palaimos.

— Šios savaitės penktadienis
— mėnesio pirmasis. Mišios, išpa
žintys ir Komunija — 7, 7.30 ir 
8 v. ryto ir, be to, 7.30 v.v. (ne 
8 vai.!). Per vakarines Mišias gie
da jaunimo choras. Po Mišių — 
pamaldos švenč. J. širdies gar
bei. Rožinis bus kalbamas rytais 
po 8 vai. Mišių. Ligoniams Komu
nija išvežiojama iš anksto susita
rus.

— Rožinis bažnyčioje per spa
lio mėn. kalbamas: šiokiadieniais
— rytais po 8 vai. Mišių, sekma
dieniais — po 9 vai. Mišių.

— Nuo šio sekmad. Suma bus 
laikoma ne 11 vai. ryto, bet 11.15 
vai. Kitų Mišių laikas nesikeičia. 
Nuo pr. sekmadienio vėl laikomos 
Mišios 11.30 vai. par. salėje.

— Par. suaugusių choro repe
ticija — šį ketvirtai., 7.30 v.v., 
muz. studijoje. Nuoširdžiai dėko
jame seniesiems ir naujiesiems 
choristams taip gausiai susirinku
siems į pirmą repeticiją pr. sa
vaitę. Kviečiame dar gausiau įsi
jungti i choro eiles.

— Par. jaunimo choro repetici
ja — šį penktad., 6.40 v.v., muz. 
studijoje. Po repeticijos choras 
gieda bažnyčioje per vakarines 
Mišias. Tokiu būdu pirmaisiais 
mėn. penktadieniais vaikučiai į 
namus grįš pusvalandžiu vėliau. 
Manoma, kad tai nesudarys per- 
didelių nepatogumų.

— Jaunimo sekmad. šokiai — 
ši sekmad., 7.30 vai. vak., kavinė
je. Visas lietuviškasis jaunimas 
kviečiamas dalyvauti.

— Par. namų statyba progre
suoja tvarkingai. Kampinio ak
mens pašventinimo iškilmės nu
matomos spalio 24 d. Aukos sta
tybai yra pagausėjusios. Nuošir
džiai dėkojame. Laukiame jų ir 
daugiau, ypatingai iš tų, kurie 
dar nesuspėjo savo duoklės staty
bai atiduoti.

— šeimų lankymas kitą savai
tę: Don Mills, Leaside, Willow
dale; miesto centre.— Delaware 
ir Dovercourt gatvės.
'— Ryšium su rožinio iškilmė

mis parodos aikštėje, šį sekmad. 
tretininkų mėnesinio susirinki
mo nebus. Mišios kongregacijos 
intencija — 9 v. ryto, o po jų
— gen. absoliucija.

— Visi kviečiami ši sekmad. 
gausiai dalyvauti viešose Toronto 
katalikų rožinio iškilmėse paro
dos aikštėje. Meninės dalies pra
džia — 1.30 v. p.p. šventoji va
landa ir rožinis — 2.30 vai.

— Pakrikštyti: Eugenijaus ir 
Juditos čuplinskų sūnus Darius 
Jonas Leonas; Jono ir Birutės 
Aukštaičių sūnus Jonas Andrius; 
Rimo ir Birutės Geležiūnų sūnus 
Jonas Rimas. Tėvelius nuoširdžiai 
sveikiname, o visiems trims sū
nums linkime gausių Dievo ma
lonių.

Lietuvių studentų “initium se- 
mestri” rugsėjo 24 d. praėjo ga
na sėkmingai. Dalyvavo apie 30 
studentų. Nemažai laiko buvo 
skirta jaunimo kongreso reika
lams-.

LIETUVIŲ SKAUTŲ VEIKLA
Talka Romuvoj. Prieš žiemą stovyk

lavietę reikia aptvarkyti ir atlikti da
žymo darbus, todėl ši savaitgali pats 
geriausias laikas. Prašome kuo dau
giau tėvelių ir vyr. skautų minėtiems 
darbams nuvažiuoti. Pageidautina pa
siimti dažymui šepečius ir dažams in
dus.

Papildymas. Vyr. skaučių suva
žiavimo aprašyme “TŽ” 39 jir. 
praleista s. E. Šakienės paskaita 
tema “Skautybės idealizmo reika
lingumas gyvenimo keliuose”. 
Prelegentė nagrinėjo Įstatus bei 
įsakymus idealizmo prasme ir po 
to paprašė jaunesnes skautes pa
sisakyti. Jų pasisakymai pasirodė 
stiprūs ir Įdomūs.
PARDUODAMI rezidenciniai sklypai 
po 10 akru 35 mylios huo Toronto; 
derlinga žemė ir miškas. Numatomas 
ežeras. Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Skambinti J. Greičiūnui 112-895-2586.

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

Šių metų spalio 2 dienų, 7 valandų vakaro, ruošiamas

Kviečiame visus šiame baliuje dalyvauti

o atsigaivinimui veiks bufetas su gėrimais ir užkandžiais.

Šokiams gros 5 asmenų orkestras,

Valdyba

LIETUVIŲ NAMAMS 
reikalingas administratorius. 

Suinteresuotus prašome kreiptis i 
valdybos narius arba skambinti telef. 

531 * 5414 ar LE 2 • 8723

Parduodama mažai naudota dujinė na
mo apšildymo krosnis “Caiman” 

100.000 B.T.U. (Forced Air), $75. 
LE 3-4007

VYKSTU I FLORIDĄ automobiliu 
spalio 10 d. ir galėčiau nuvežti vieną 

ar du asmenis j Miami.
Tel. EM 4-0738, C. Jasutis.

Sol. L. Šukytė spalio 2 d., 2 v. 
p.p, dainuos G. Puccini operoje 
“La Boheme” pagrindinę Minai 
rolę.

236 SLA kuopos susirinkimas 
šaukiamas spalio 3 d., sekmadie
nį, 1 vai., Liet. Namuose. Nariai 
prašomi dalyvauti. Valdyba

Liet, filatelistų ir numizmatų 
klubo narių poatostoginis susi
rinkimas — spalio 3 d. 7 v.v., 
Prisikėlimo par. muzikos studi
joje. Valdyba

Toronto apyl. tarybos rinki
mams yra sudaryta komisija: 
pirm. L. Tamošauskas, nariai — 
J. Novogrodskis ir V. Sendžikas.

Lietuvių Jaunimo Metų idėjai 
skleisti PLB valdyba yra išleidu
si automobilių ženklelius. Tai 
gražus dail. T. Valiaus darbo sti
lizuotas baltas vytis raudoname 
fone. Ženkleliai bus pradėti par
davinėti Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Metų atidarymo metu Toron
te. Kaina — 50 centų.

Lietuvių žygyje f Jungtines 
Tautas ruošiasi dalyvauti ir To
ronto lietuviai. Toronto apyl. val
dybos iniciatyva buvo sušauktas 
organizacijų pasitarimas. Pritar
ta rengiamam žygiui, pavesta S. 
Jokūbaičiui organizuoti autobusu 
ekskursiją i Niujorką. Apyl. val
dybos nariui J. Karasiejui paves
ta rūpintis platinimu žygiui rem
ti specialių ženklelių (jų autorius 
yra torontiškis dail. T. Valius). 
Ženkleliai bus platinami prie liet, 
bažnyčių; kaina 25 et. Būtų gra
žu, kad ženklelius Įsigytų ne tik 
suaugę, bet taip pat ir vaikai, 
ypač šeštad. mokyklos mokiniai.

Kun. L. Januška, neseniai pa
skirtas Į Šv. Jurgio liet, parapiją 
Ročesteryje, tebegyvena gražiais 
prisiminimais Toronte surengtų 
primicijų ir reiškia didelę padė
ką visiems mieliems Toronto ir 
kitų vietovių lietuviams jose da
lyvavusiems' Ypatingą padėką 
reiškia J.E. vysk. Pr. Braziui, 
gen. konsului dr. J. žmuidzinui 
su ponia už atsilankymą ir tartą 
sveikinimo žodį. Dėkoja visiems 
geradariams ir ypač “Varpo” 
choro nariams už padovanotą ver
tingą kieliką.

J Kanados liet, jaunimo kon
gresą, jau turimomis žiniomis, 
atvažiuoja autobusas su jaunimu 
iš Montrealio, autobusas iš Čika
gos, ir nemažas skaičius lengvų 
automobilių iš Niujorko, Bosto
no, Ročesterio.

G. Rinkūnaitė praėjusi savait
gali buvo nuskridusi i Čikagą, 
kur dalyvavo Pasaulio Liet. Jau
nimo Metų komiteto posėdyje, 
atstovaudama Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybai.

! Lietuvis - Pavergtųjų 
Tautų Seimo 
pirmininkas

Rugsėjo 21, pradėjęs savo dvy
liktąją sesiją, Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimas savo pirminin
ku 1965-66 metų sesijai išsirinko 
Lietuvos delegacijos pavergtųjų 
seime pirmininką min. V. Sidzi
kauską, vicepirmininku — Len
kijos delegacijos pirmininką S. 
Korbonskį ir gen. sekretorium — 
ligšiolinį gen. sekretoriaus pava
duotoją E. Gasparą (vengrą).

Kai rugsėjo 21 stikliniuose sa
vo rūmuose Niujorke susirinko 
naujos savo sesijos Jungtinės 
Tautos, skersai gatvės nuo JT te
ritorijos susirinko ir Pavergtųjų 
Seimas savo dvyliktosios sesijos.

Jonas ir Stasė Beržinskai rug
sėjo 25 d. atšventė 25 m. vedybi
nį jubilėjų, dalyvaujant gausiam 
būriui giminių ir bičiulių. Toron
te, Dundas W. gatvėje, jiedu tu
ri lietuviškų dovanų, suvenirų ir 
Įvairių reikmenų krautuvę “The 
Times”. J. Beržinskas Vokietijo
je stovyklų laikais daug dirbo 
prie anglų — lietuvių — vokiečių 
kalbų žodyno, kurį tada ruošė 
abu broliai Beržinskai ir P. Min- 
kūnas. žodynas buvo išleistas 
dviem tomais.

Balbina ir Juozas Tamulioniai 
rugsėjo 25 d. atšventė savo 25 
metų vedybinę sukakti. Vaišėse, 
kurios Įvyko jų namuose, dalyva
vo keliasdešimt artimųjų draugų 
iš Toronto, Detroito, Čikagos ir 
St. Catharines. Ponai Tamulio
niai yra daug pasidarbavę ku
riantis Prisikėlimo parapijai To
ronte. Be to, J. Tamulionis kele
rius metus buvo šeštadieninės 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninku. Ponia dirba studentų rė
mėjų būrelio valdyboje.

Lietuvių viršūnių posėdžio nutarimai
Niujorke rugsėjo 18 d. Įvyko 

VLIKo ir PLB vadovybių pasita
rimas, kuriam pirmininkavo VLI
Ko pirm. V. Sidzikauskas ir PLB 
valdybos pirmininko pareigas ei
nąs St. Barzdukas. Priimti šie nu
tarimai:

1. Esamoji padėtis reikalauja 
aktvvinti Lietuvos laisvės kovos 
pastangas visuose baruose, dau
giau dėmesio skiriant pavergto

ALFONSUI SKREBŪNUI ir šeimai, 
mylimam tėveliui mirus Lietuvoje, 

reiškiame gilia užuojauta —
V. B. Saulėnai

Pranešame visuomenei, kad š. m. rugsėjo 21 d. mirė
BRONISLAVA BARCEVIČIENĖ;

palaidota rugsėjo 24 d. su visomis bažnytinėmis apeigomis 
Port Credit lietuvių kapinėse —

Nuliūdę — sūnus, marti ir anūkė

PADĖKA

a

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

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

jo krašto ir išeivijos klausimais, 
kurių sprendimas sudaro plačią 
dirvą VLIKui ir PLB bendradar
biauti.

2. Siekdamas laisvųjų lietuvių 
paveikesnio Įnašo Lietuvos lais
vinimo veiklai, pasitarimas suta
ria plėsti VLIKo ir PLB ligšioli
ni bendradarbiavimą ir informa- 
vimąsi.

3. Pasitarimas vieningai prita
ria Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metų ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso programoms ir lais
vojo lietuvių jaunimo pastangoms 
rūpintis Lietuvos laisve ir lietu
vių išeivijos ateitimi.

4. Pasiinformavęs lapkričio 13 
Niujorke organizuojamos masi
nės manifestacijos už Lietuvos 
nepriklausomybę klausimu, pasi
tarimas vieningai linki manifes
tacijai ir organizatoriams kuo di
džiausios sėkmės.

5. Pasitarimas vieningai kons
tatuoja, kad laisvųjų lietuvių 
santykiavimas su pavergtuoju 
kraštu reikalauja atidumo oku
puotos Lietuvos tarptautinei tei
sinei padėčiai. Santykiavimo klau
simas bus nuodugniai svarstomas 
kitame VLIKo ir PLB valdybos 
pasitarime.

6. Turėdamas galvoje sustip
rintą sovietinę propagandą lais
vajam pasauliui pristatyti oku
puotos Lietuvos bylą kaip galuti
nai baigtą, pasitarimas kreipia i 
tai visų laisvųjų lietuvių kuo rim
čiausią dėmesį ir kviečia juos dar 
su didesniu uolumu ir ryžtu savo

— šią savaitę pirmas mėnesio 
penktadienis. Vakarinės pamal
dos — 7.30 vai.

— Pakrikštyti: B. ir G. Jazokų 
sūnus Jono - Roberto vardais; P. 
ir M. Ražanų dukra Irenos - Onos 
vardais; L. ir J. Balaišių dukra 
Astos - Paulinos-Marijos vardais.

— Rugsėjo 18 d., Sweetsburge, 
netoli Cowansville, palaidota a. a. 
U. Prišmantienė; velionės vyrui, 
giminėms reiškiame gilią užuo
jautą. Laidotuvėse dalyvavo gra
žus būrys lietuvių iš Eastern 
Township ir Montrealio.

— Papildytas salės kėdžių in
ventorius iki 300. Šio skaičiaus tu
rėtų visiems eiliniams parengi
mams užtekti.

— Aukojo bažnyčios fondui — 
dažymui: po $5 — V. Šipelis, J. 
Šipelienė, A. Jankus, M. Givienė, 
B. Jaunius, B. Kasperavičius, J. 
Adakauskas, M. A. Čepuliai; $20 
— B. Ignatavičius. Visiems nuo
širdžiai dėkojame. Dar laukiame 
taip pat aukų iš tų asmenų, kurie 
neturėjo progos prie dažymo iš
laidų prisidėti.

— šeštadieninių mokyklų tėvų 
ir mokytojų posėdis, įvykęs rug
sėjo 21 d., nutarė ruošti mokyklų 
naudai vakarą lapkričio 6 d/, 
A. V. par. salėje. Visuomenė 
kviečiama šį savaitgalį rezervuoti 
mokykloms.

— Raginame tėvus, kad jų vai
kučiai lankytų šeštadienines mo
kyklas. Šis darbas yra daug svar
besnis net už organizacijų atlieka
mus darbus jaunimo tarpe. Mo
kyklos vaikučių registracija ir 
mokslas prasideda spalio 2 d., 
8,45, įprastose patalpose.

— P. ir I. Lukoševičiai atšven
tė 15 m. vedybinio gyvenimo su
kati. Sveikiname ir linkime Vieš
paties palaimos.

— Parapijiečių lankymas bus 
pradėtas po spalio pirmojo sek
madienio. Prašome visus parapi
jiečius, jei jie būtų pakeitę adre
są, pranešti parapijos-kunigams.

— Vaikučių choras pradeda sa
vo metinę veiklą spalio 3 d. per 
10 vai. Mišias.

— Pašventintas a. a. O. Ada- 
kauskienės gražus paminklas ka
pinėse. Taip pat ir kiti lietuviai 
savo artimiesiems yra pastatę la
bai gražių paminklų. Gražu, kad 
lietuviai gerbia savo artimųjų ka
pus. “Tik tiek mums teliko” — 
užrašyta lietuviškai ant R. Valin
io paminklo. Viskas praeina, be
lieka tik kryžiaus atminimas virš 
kapo.

— Parapijos choras pradeda 
savo veiklą spalio 3 d. Sveikina
me visus choristus po vasaros 
atostogų. Lietuviška giesmė 
skambės ir toliau A. V. bažnyčio- 
je-

— Padėka rangovams V. Iva
nauskui ir J. Vasiliauskui už tal
ką parapijai.

— Pirmasis mėn. penktadienis
— spalio 1 d.;; Mišios rytą 7.15, 
7.45 ir 8 vai. vakare. Išpažinčių 
bus klausoma ketvirtadienio va
kare nuo 7 vai.

— Rugsėjo 25 d. mirė Jonas 
Vizgirdas; vienai dienai buvo pa
šarvotas Verdune pas Wilson, 
paskui pervežtas į Hamiltoną ir 
palaidotas liet, kapuose, Port Cre
dit, Ont.

— Rugsėjo 25 Moterystės sak
ramentą priėmė Irena Mitchell 
Šv. Kazimiero par. su Philip Grif- 
fit iš St. Patrick’s—airių parapi
jos. Vestuvinė puota buvo parapi
jos salėje; dalyvavo apie 100 sve
čių. Mitchelliai jau išleido pasku
tinę savo dukrą.

— Spalio 2d. — grybų vaka
rienė. Parapijos komitetas ir kle
bonas tikisi, kad parapijiečiai 
gausiai parems šią pirmą rudens 
vakarienę. Mielos šeimininkės yra 
prašomos paaukoti grybų, saldu
mynų ir kas gali loterijai dovanų.

— šie metai rodo, kad parapi
jos pajamos sumažėjo. Spalio 1 d. 
reikia Įmokėti mokesčių už baž
nyčią $800,85; be to, reikia būti
nai nudažyti bažnyčios ir kleboni
jos išorę.

— Parapijiečių lankymas pra
dedamas nuo rugsėjo 27; pirmiau
sia bus lankomi gyveną St. Le
onard, Montreal North ir Pointe 
aux Trambles.

— Kiekvieną sekmadienį 5 vai. 
vakaro vėl laikomos Mišios.

— Jaunimo klubas ruošia šokių 
vakarą spalio 22 parapijos salėje; 
visą pelną skiria bažnyčios dažy
mo išlaidų padengimui.

— Maloniai kviečiame tėvus 
leisti savo jaunimą i šeštadieninę

_ jnokyklą; mokslo metai prasideda
spalio 2. Rosemounto šešt. mo
kykla yra 8 Avė. ir Dundurand 
gatvių sankryžoje.

— Prašomi visi jaunieji choris- 
tai-ės ateiti sekmadieniais ir gie
doti 10 vai. Mišių metu. Daug kas 
pasigedo jaunųjų choro.

— Prašome grąžinti artimiau
siu laiku bazaro knygutes.

. — Spalio 18 d. vakare bus mi
nima dvejų metų Montrealio lie
tuviškos radijo valandėlės gyvavi
mo sukaktis Molsono svetainėje.

— Jau laikas pagalvoti apie už- 
siprenumeravimą “Tėviškės žibu
rių” kitiems metams; ypač naujie
ji kviečiami tai padaryti, nes “T. 
Ž.” yra vienas geriausių ir pajė
giausių savaitraščių. Mielas skai
tytojau, pratęsk savo prenumera
tą ir kitus pakalbinki užsisakyti 
“Tž”. Prenumeratą priima kun. 
J. Gaudzė. J. G.

Kredito unijų dienos minėji
mas Įvyks spalio 15 d., penkta
dieni. Ta proga Quebec Credit 
Union League ruošia dideli balių
— šokius Hilton Airport Hotel, 
Dorval, nuo 9 vai. iki 1 vai. ryto. 
Įėjimas $3. Norintieji šokiuose 
dalyvauti bilietus gali Įsigyti “Li
te” darbo valandomis.

“Litas” visą spalio mėnesi pri
iminės čekius, išrašytus lapkričio 
mėnesio 1 d. data. Tuo būdu visi 
tie, kurie nori savo santaupas per
kelti iš kitų bankų i “Litą”, ne
nustos nė vienos dienos palūka
nų.

“Litas” vienintelis Montrealy- 
je už ein. sąskaitas moka 4% pa
lūkanų, jas skaičiuoja kas mėnesi, Į 25% yra žemiau 21 metų am- 
duoda nemokamą draudimą ir ’ žiaus.

grąžina nariams jų išrašytus če
kius. Pastoviai pinigus laikan
tiems patartina savo santaupas 
dėti į indėlių (šėrų) sąskaitas, už 
kurias “Litas” moka 4% % ir 
taip pat duoda nemokamą gyvy
bės draudimą.

“Litas” jau turi $1,482,000 ka
pitalą ir 1088 narius, iš kurių

Nuoširdžiausia padėka giminėms ir bičiuliams už mums surengtą 
25 mėtų vedybinio gyvenimo sukakties paminėjimą, kun. klebonui P. 
Ažubaliui už atsilankymą ir visiems už vertingas dovanas. Ypatinga pa
dėka brolienei Inai Beržinskienei, Įdėjusiai daug meno ir triūso. Jūsų 
nuoširdumas liks mums amžinai neužmirštamas —

Stasė ir Jonas Beržinskai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame savo draugams ir bičiuliams už surengtą Įkur

tuvių staigmeną, už puikias vaišes ir dovanas. Ypatinga padėka rengė
jams: p. p. Balniams, Ignotams, Dailidoniams ir Rupkalviams.

Dar kartą ačiū —
J. A. Trinkūnai

VYNUOGĖS TIESIAI KALIFORNIJOS,

Zinfandel, Muscat, Alicante ir Carrignane, - 
gausite tiesiog urmo kainomis iš

PIETRO CULOTTA
1800 Davenport Rd. (prie Caledonia g vės). Tel. RO 6 -8137

darbu, mokslu, lėšomis ir kitais 
prieinamais būdais remti Lietu
vių Bendruomenės organų ir Lie
tuvos laisvinimo veiksniu darbus.

ELTA ir PLB inf.
Adv. G. Ben, išrinktas i Onta

rio parlamentą, atsiuntė laišką, 
kuriame dėkoja lietuviams už pa
ramą. Be kitko, jis rašo: “Pats 
esu ateivis bei ateivių sūnus, ir 
todėl buvau labai artimas visų 
naujųjų kanadiečių problemoms'. 
Dabar, kai esu išrinktas, steng
siuosi būti juo labiau geras ats» 
tovas, noris parodyti, kad mes. 
gyvenamoje bendruomenėje turi
me deramą vietą ir tarnausiu tai 
bendruomenei, kiek tik galėsiu”.

Amerikietiška firma, siunčian
ti JAV maisto gaminių siunti
nius Į okupuotą Lietuvą, prašo 
atkreipti dėmesį i jos patarnavi
mus bei siūlomas sąlygas. Žiūr. 
skelbimą Intertrade Express Cor 
poration.

Mūsų kredito unijos narei
URŠULEI PRIŠMANTIENEI mirus, I

jos vyrui NIKODEMUI PRIŠMANTUI ir artimiesiems 
nuoširdžia užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuviu Kredito Unijos "Litas" valdyba

FILETELISTAI!
Siunčiami Lietuvos pašto ženklai Jūsų
pasirinkimui. Rašyti: Baltic Stamps, 

Box 127, Toronto 19, Ont.

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE

AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722 ■ 2472
Res: 722-4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBE — GYVYBĖ

Tikslus ir greitas patarnavimas

“Litas” paskyrė $25 paramos 
Komitetui Lietuvos Nepriklauso
mybei atstatyti, ryšium su lapkri
čio mėn. 13 d. organizuojama lie
tuviu manifestacija Niujorke.

Pr. R.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

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

10 METŲ PATIRTIS

I

Lietuvos geografijos pratimai 
“KUR BĖGA ŠEŠUPE” 

galima gauti pas V. Matulaiti, 
47 Radford Ave, Toronto 3, Ont., 

Canada 
Neturtingiems mokiniams, mokyklos 

vedėjui pristačius sąrašą, pridedama 
nemokamu egzempliorių.

Mokykloms vadovėlis žymiai 
papigintas.

REIKALINGAS PARDAVĖJAS ne
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

Taip pat čia gausite vynuogių sunką, vynui daryti visas priemones, 
kaip statines, bonkas ir kt.

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

’’LITAS“ Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766 - 5827

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

KASOS VALANDOS: 146S D« $«ve S*., s^kmodienkifs nuo 10.30 iki 12.30 v., dorbo die
nomis — nuo 10 iki 3 v., iiskirionf pirmodienius k ieitodienhn; vokoroH — trečiodto- 
nton k penktodientaH nuo 1 Iki 9 vol.
3907 Kowmovnt Blvd., M. . 2472: dienę — penktodieniok nuo 1 iki 6 vol. k voko-




