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Idėjos liudininkai
Mūsų žvilgsnis — kaip prožektorius: nuo vienos gyvenimo 

srities nukrypsta kiton, pastebėdamas įvairius jo aspektus. Jei 
vakar žvelgėm į šio gyvenimo galimybes ir tyrėm, kaip geriau 
įsitvirtinti jose, tai šiandieną, Vėlinių proga, tiesiame žvilgsnį 
į tuos, kurie paliko šio gyvenimo tvirtoves ir perėjo paskutinį 
emigracijos etapą. Tai mūsų mirusieji. Visus juos gerbiam, už 
visus meldžiamės, nė vieno neteisiame, nes yra Augščiausias 
Teisėjas. Mes tebesilaikome įprastinio romėnų posakio: apie 
mirusius — arba gera, arba nieko. Visdėlto tai nėra pilna tiesa. 
Kaip ir gyvieji, taip ir mirusieji nėra vienodos moralinės reikš
mės žmonės. Kaip asmenims — priklauso visų pagarba. Net 
ir pasmerktasis, atsidūręs anapus karsto lentos, turi tą pačią 
teisę į pagarbumą, maldas, laidotuvines paslaugas. Tačiau kai 
pažvelgiame į mirusiojo moralinį palikimą gyviesiems, aiškiai 
matome didelį skirtumą. Vienų palikimas yra taurus idėjinis 
liudijimas, kitų — pasibaisėtinai liūdna tuštuma. Kaip minėjau, 
asmens teismas priklauso ne mums gyviesiems, tačiau reikia pa
stebėti, kad mirusiųjų palikti darbai ir pėdsakai patys kalba lyg 
būtų teisėjai. Jie kalba apie mirusiųjų nueitą kelią, bet kalba 
mums, gyviesiems. Negyvieji yra gyvas liudijimas, aplamai imant, 
dvitakio gyvenimo — turiningo ir tuščio. Tie, kurių palikimas 
turiningas, šviečia, o tie, kurių tuščias — byloja grasumu.* * *

Šiaip ar taip, mirusieji mus praturtina: vieni savo moraliniu 
spinduliavimu, kiti — perspėjimu. Tuo būdu visi yra reikšmingi, 
nors ir nevienodai Bet mums ypač imponuoja idėjiniai vertybių 
liudininkai. Jie yra didieji tautos šaukliai, kurie savo krauju bei 
gyvybe paliudijo pagrindines gyvenimo vertybes, žvelgiant į to
kius asmenis, matyti gyvai trykštanti idėjinė paskata, drąsinanti 
ir kitus ryžtis ta pačia linkme. Pavyzdžiui, kai sustoji ties išraiš
kos pilnu kurio nors mūsų veikėjo paminklu, pajunti iš marmuro 
ar akmens sklindantį liudijimą ir skatinantį eiti tauriuoju gyve
nimo keliu. Ties Dariaus-Girėno paminklu pajunti pūstelėjimą 
drąsos, kurios mums dažnai stinga besiruošiant net daug mažes
niems žygiams. Karių paminklų akivaizdoje iškyla žuvusiųjų gy
vybės auka, skirta gyvųjų laisvei. Ir taip ties kiekvienu žymaus 
asmens paminklu pajunti dvelkiantį vienokį ar kitokį idėjinį liu
dijimą bei palikimą. Tiesa, žymiųjų asmenų raštai daugiau pa
sako, tačiau jie neprieinami vienu akies žvilgsniu. Tuo tarpu 
paminklai, jeigu jie yra pilni ekspresijos, kalba į visus vienu 
pažvelgimu. Todėl šalis, kuri turi daug mirusių žymių asmenų, 
kalba gyviesiems per menininkų sukurtus paminklus visiems pri
einama kalba ir skleidžia nuolatinį tautos liudijimą ateinančiom 
kartom.
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Visi mūsų tautos žymieji asmenys, jau iškeliavę amžiny
bėn, yra vienokios ar kitokios idėjos bei vertybės liudininkai. Jų 
pėdsakai, darbai, paminklai didžiąja dalimi pasiliko Lietuvoje. 
Išeivija dar neiškėlė visų savo didvyrių, nepastatė jiem tokių 
paminklų, išskyrus vieną kitą, kurie pakankamai ryškiai bylotų 
idėjos liudijimo prasme. Atrodo, kad išeivijos gyvenimas nėra 
palankus ugdyti idėjos žmonėms. Jie čia retai ir sunkiai prasi
muša, nes čia nėra nei savos kariuomenės, nei universitetų, nei 
tokio viešojo gyvenimo, kur galėtų plačiai išsiskleisti savieji ta
lentai. Be to, ir pats amerikinis gyvenimas lenkia mus ne idėjos, 
o medžiaginės gerovės prasme, ne tobulesnio gyvenimo, o vis 
didesnio turėjimo kryptimi. Užtat mums ypač svarbu nepamesti 
ryšio su savos tautos palikimu, kurį skleidžia atsineštinis lietu
viškasis gyvenimas. Mums yra svarbu neatitrūkti nuo tų morali
nių krikščioniškų saitų, kurie žmogų daro žmogumi. Vėlinių 
proga, kai žvelgiame į anapus iškeliavusius artimuosius, pamaty
kime juose idėjinius liudininkus, kurie gyveno, kovojo ir mirė 
ne tuštumos šešėlyje, bet savo gerų darbų pilnatyje. Mūsų liku- 
sis gyvenimas irgi tebūnie ne sukimasis tuštumoje, o keliavimas 
idėjinės prasmės takais. Pr. G.

Vėlinių proga iškyla šis mirusiųjų ir gyvųjų ženklas

KANADOS ĮVYKIA[

RENGIASI VYKTI RUSIJON
Užsienio reikalų min. Paul 

Martin pranešimu," Kanada ve
da derybas ir ruošiasi atidary
ti atstovybes Rumunijoje ir Bul
garijoje. Galimas dalykas, kad 
panašiai bus pasielgta ir su 
Vengrija. Ministerio nuomone, 
1963 m. tarp JAV ir Sov. Są
jungos pasirašyta sutartis, drau
džianti atominius bandymus at
mosferoje, sudarė palankesnes

mėjo burmistras Jean Drapeau 
ir jo vadovaujama savįvaldybės 
partija. Tai yra jau trečia J. 
Drapeau pergalė, šį kartą pa
siekta 95% visų balsų daugu
ma. Į miesto tarybą jis prave
dė 45 savo atstovus iš 48. Bur
mistro optimizmą šiek tiek tem
do balsuotojų apatija — rinki
muose dalyvavo tik trečdalis tu
rėjusių teisę balsuoti.

JAV senatas pagaliau priėmė 
rezoliuciją nr. 416, kuria pra
šoma vyriausybė kelti Baltijos 
kraštų nepriklausomybės klausi
mą Jungtinėse Tautose. Jau se
niau tokią rezoliuciją priėmė 
JAV atstovų rūmai. Senatas il- 
gokai delsė, bet* baltiečių, ypač 
lietuvių komiteto rezoliucijoms 
remti, spaudžiamas pagaliau irgi 
pritarė, nors paskutiniu momen
tu valstybės departamentas dar 
bandė rezoliuciją sulaikyti.

LIETUVIŲ DIENA 
PASAULINĖJE 

PARODOJE
Pagaliau, po ilgų kovų bei pa-

Baltijos ir Juodosios juros sujungimas
GEDIMINAS GALVA

Praeityje pradėtas darbas nūnai reikalauja didelių išlai
dų. Nutarimas Chersoną sujungti su Klaipėda vilkinamas, §is 
vandens kelias statomas rusų ūkiniais sumetimais, tačiau ir 
Lietuvai jis gali atnešti didelės naudos.

Baltijos ir Juodosios jūros su
jungimas — ne naujas išradi
mas. Lietuvos etmonas ir ^Vil
niaus vaivada Mykolas Kazimie- 
ras Oginskis jau 1765-68 m. 
įrengė jo vardu perkasą, kuris 
jungė Nemuno intaką ščarą su 
šventyčio ežeru. Iš jo perkasas 
pravestas ligi Jesioldos intakų— 
Pinos ir Pripeties. Jo ilgis — 54 
km. Gylis vietomis metro nesie
kė. Jis buvo skirtas tik medžių 
plukdymui, ščaros ir Jesioldos 
vandens lygis pakeltas šliuzais. 
Praėjusio amžiaus pačioje pra
džioje Oginskio kanalas kiek pa
gilintas, nauji šliuzai įrengti ir 
1803 m. pradėjo plaukioti nedi
deli prekybiniai laivai. Geležin
kelius pravedus, perkasas nusto
jo reikšmės, nes laivininkystei 
netiko. Perkasą reikėjo gilinti, 
įdėti didelį kapitalą arba jį ap
leisti. Rusija susilaikė įdėti di
desnį kapitalą. Miško plukdymui 
sumažėjus, perkasas tebuvo nau
dotas ribotiems vietos ūkio rei
kalams.

rios pajėgumas siektų 600.000 
kil. Visų Nemuno jėgainių pajė
gumas siektų 1,2 mil. kilovatų ir 
didžioji elektros gamybos dalis 
tektų Lietuvai.

šis vandens kelias paliestų ir 
kaikuriuos Nemuno intakus. Ne
ris virš Jonavos būtų užtvenkta. 
Iš Kauno stambesni garlaiviai 
galėtų pasiekti Vilnių. Lietuvo
je būtų pastatyta eilė vidaus 
uostų, tačiau svarbiausi būtų 
Kauno ir Vilniaus uostai.

Didijį vandens kelią nutiesus, 
Lietuva taptų tranzitiniu kraštu. 
Per Lietuvą būtų vežamos pre
kės ne tik į Vakarų Europą,

Skandinavijos kraštus, bet ir iš 
jų į eilę vidaus, uostų ligi Cher- 
sono. Tranzitiniai kraštai turi 
gerą progą kurti pramonės įmo
nes žaliavoms perdirbti. Klaipė
dos medžio apdirbimo pramonė 
vėl atgytų gavusi iš šiaurinės 
Europos medžių, kurių dalis bū
tų plukdoma Belmorsko kanalu, 
iškastu Stalino laikais didžiausio
mis žmonių aukomis. Klaipėdos 
uosto užnugaris žymiai padidė
tų. Vokietijos valdymo metais 
Klaipėda buvo užkampio skur- 
deiva, nors nepriklausomos Lie
tuvos metais darė gražią pažan
gą. Atidarius didįjį vandens ke
lią, ji turėtų progą tapti diduos- 
čiu ir galėtų pralenkti ne tik 
Karaliaučiaus^ bet ir Rygos uos
tus, nes ji yra natūrali arteri
ja Lietuvos, Gudijos ir Ukrai
nos ūkiui ugdyti.

Pasaulio įvykiai

Nemunas ar Dauguva?
Per abu visuotinius karus 

perkasas buvo apgriautas. Po 
pastarojo karo vėl iškilo klausi
mas sujungti vandens keliu Bal
tiją su Juodąja jūra, šiam tiks
lui dar carinės Rusijos buvo pa
ruošti du sumanymai. Pirmasis 
sumanymas — sujungti Nemu
ną su Dniepru Oginskio pagi
lintu perkasu, antrasis — iškas
ti naują perkasą tarp Dauguvos 
ir Dniepro. Abu sumanymai liko 
stalčiuose, nes carinė vyriausy
bė nesiryžo pagilinti perkaso, 
kuriuo galėtų plaukioti didesni 
prekybiniai laivai.

Carinė Rusija galėjo šiuos su
manymus atidėti, nes jos ūkis 
nebuvo išaugęs. Vidaus transpor
tas tenkinosi geležinkeliais, ku
riais prekių išvežimas ir įveži- 

i mas buvo nukreiptas per svar
biausius Baltijos uostus. Neigia
mam sprendimui turėjo įtakos ir 
žiemos metu upių užšalimas, nes 
tuo metu reikia naudoti kitus 
tranzitui kelius.

Kelio sutrumpinimas 
4600 km

Dniepro—Nemuno vandens ke
lias reikalingas dviem sumeti
mais: vidaus transportui ir pre-

sąlygas Kanadai bendradarbiau
ti su Rytų Europa mokslo, kul
tūros, prekybos ir politikos sri
tyse. P. Martin planuoja kelio
nę į Sov. Sąjungą, Lenkiją ir 
Italiją. Pagrindinis vizito tiks
las — Kanados santykiai su 
tais kraštais, bet galbūt bus pa
liesti ir Vietnamo karo reika
lai.

Federacinė vyriausybė gali 
būti priversta pakelti pajamų 
mokesčius sekančiame pusme
tyje. Provincijų premjerų kon
ferencijoje, kuri turi paskirti 
federacinę paramą provincijų 
švietimo reikalams ir išlygin
ti nevienodas provincijų paja
mas, buvo reikalaujama rekor
dinių sumų iš Otavos. Vien tik 
Ontario premjero J. Robarts 
reikalavimams patenkinti se
kančiais metais Otava turėtų 
duoti apie $377 milijonus, o 
Manitobos premjero D. Roblin 
reikalavimai šią sumą pakeltų 
jau iki pilno bilijono dolerių. 
Sekantį mėnesį finansų min. M. 
Sham turi paskelbti papildomą 
biudžetą, kuris padengs senat
vės pensijos padidinimą iki $105 
mėnesiui ir padidėjusias išlai
das švietimui. Spėjama, kad pa
jamų mokesčius teks padidinti 
$450 milijonų arba 10% dabar 
surenkamos sumos per metus.

Rinkimus Montrealyje vėllai-

Nemalonumų Kanados vyriau
sybei žada V. Vokietijoje pra
sidėjusi byla apie dviejų jūri
ninkų sušaudymą pirmomis po
kario dienomis. Vokiečių karo 
laivyno dezertyrai — žydų kil
mės Rainer Beck ir jūrininkas 
Bruno Dorfer, karui pasibaigus, 
prisistatė kanadiečiams ir buvo 
uždaryti vokiečių karo belais
vių stovykloje Olandijoje. Toje 
stovykloje buvo internuoti SS 
ir SD nariai, kurių vietinis ka
ro lauko teismas, pasinaudoda
mas savivaldos teise, abu jūri
ninkus nubaudė mirties baus
me. Stovyklą prižiūrėjusį kana
diečių kariuomenė egzekucijai 
įvykdyti parūpino šautuvus ir 
atsiuntė karininką. Sušaudytų
jų artimieji egzekuciją laiko 
politine žmogžudyste, didžiąją 
kaltės dalį suversdami kanadie
čiams, nes sąjungininkų karo 
teisės įsakymas 153 nr. 1945 m. 
gegužės 4 d. buvo panaikinęs 
vokiečiu karo lauko teismus. 
Incidentui ištirti Kanados kraš
to apsaugos ministerija į Vo
kietiją pasiuntė karinės teisės 
ekspertą karininką J. H. Hol
lies. šį nelemtą įvykį, jieškoda- 
mas kaltininkų vokiečių tarpe, 
paskelbė plačiai skaitomas žur
nalas “Der Spiegei”, kuris taip
gi meta kaltės šešėlį ir Kana
dai.

MANILOS KONFERENCIJOJE BUVO PADARYTA NUO
LAIDŲ KOMUNISTAMS, BET KARO KLAUSIMAS LIKO NE
IŠSPRĘSTAS. JAV pasižadėjo per pusmetį atitraukti kariuomenę 
iš P. Vietnamo, jeigu komunistai sustabdytų karo veiksmus. P. 
Vietnamo vyriausybė pripažino Ženevos konferencijos 1954 m. 
įvykdytą Vietnamo padalinimą, pasižadėjo paruošti naują konsti
tuciją ir jau sekančiais metais pravesti civilinės vyriausybės rin
kimus. Abiejų Vietnamu sujungimo bus siekiama ne ginklo jėga, 
bet laisvų rinkimų keliu. Tai buvo aiškios nuolaidos komunistams, 
kurie betgi nėra jomis patenkinti. Ir š. Vietnamas, ir Sov. Sąjunga 
tuojau pat atmetė pirmą punktą, nes jis praktiškai reikštų visišką 
komunistų kapituliaciją. JAV, P. Vietnamo, P. Korėjos, Filipinų, 
Australijos, N. Zelandijos ir Tai-i 
landijos vyriausybių vadų pasi
tarimus Maniloje "komunistinė 
Kinija pavadino karo konferen
cija. Tai nėra vien tik tušti pro
pagandiniai žodžiai, nes juk kon
ferencijoje buvo aptarti ir karo 
reikalai. Jeigu š. Vietnamas ne
padarys esminių nuolaidų, JAV 
ir jų sąjungininkai turės stiprin
ti karo veiksmus. Manoma, kad 
prez. Johnsonas reikalavo dides
nės paramos iš savo sąjunginin
kų. Konferencijos rimtį drums
tė studentų “taikos” demonstra
cijos ir netgi kruvini susirėmi
mai su policija ir kariuomene. 
Prez. Johnsonas buvo nuskridęs 
į amerikiečių Camranh Bay bazę 
P. Vietname^ Skelbiama, kad jo 
vizito metu iš bazės buvo paša
linti visi vietnamiečiai, išskyrus, 
žinoma, premjerą Ky ir kitus 
valdžios pareigūnus. Prez. John
sonas pasakė kariams skirtą kal
bą, įteikė eilę atžymėjimo ženk
lų ir paspaudė šimtus rankų, šis 
jo žingsnis, atrodo, gali duoti 
naudos demokratams artėjan
čiuose rinkimuose. Kelionė į P. 
Vietnamą iš anksto nebuvo pa
skelbta, nors buvo galima spėti, 
kad prez. Johnsonas neužmirš 
karių.

Komunistinės Lenkijos diplo
matų teigimu, sovietinio bloko 
vadų konferencijoje buvo aptar
tas taikos Vietname klausimas. 
Sov. Sąjunga yra praradusi vil
tį, kad jai gali pavykti pakeisti 
dabartinę Kinijos laikyseną. 
Konferencija nutarė pagrindinį 
dėmesį skirti š. Korėjos vadui 
Hočimin ir švelninti jo užsispy
rimą. Lig šiol jis reikalavo, kad 
taikos konferencijoje dalyvautų 
tik partizanų Tautinio Išsilaisvi
nimo Frontas, kai tuo tarpu rei
kalai mažiau susikomplikuotų, 
jeigu už konferencijos stalo sės
tų JAV ir š. Vietnamo vyriau
sybių atstovai. Sakoma, ,kad 
Kremlius stengsis prišnekinti

miniu užtaisu gali įveikti tik ne
didelį nuotolL Didžiausias susi
rūpinimas pastebimas ne Va
šingtone, bet Maskvoje. Toronto 
“Telegram” dienraščio korespon
dento pranešimu, maskviečiai 
jam skundėsi, kad Sov. Sąjunga 
gali būti pirmasis Kinijos rake
tų taikinys: “Mes žinom, kad 
Amerika nenori pasaulinio karo, 
o dėl Kinijos nesame tikri. Ki
niečiai mūsų nekenčia labiau už 
amerikiečius, nes kadaise buvo
me draugai..Kiekvienam ru
sui yra aišku, kad dėl didelio 
nuotolio Amerikai tuo tarpu ne
gresia kinietiškų raketų pavojus, 
o Sov. Sąjungą nuo Kinijos ski
ria tik Sibiro plotai. Kanadiečiui 
korespondentui buvo pabrėžia
ma: “Dabar Amerika ir Sov. Są
junga turi tapti sąjunginin
kais ...”

Pekinge “raudonieji sargai” 
surengė didžiules demonstracijas 
prie sovietų atstovybės rūmų. 
Kinija bandė protestuoti kinie
čių studentų išvarymą iš Sov. Są
jungos, bet "sovietų atstovybė at
sisakė priimti protesto notą. Tai 
ir buvo paskatas demonstraci
joms. Sovietinė žinių agentūra 
nusiskundžia, kad kiniečių mili
cija netrukdė demonstrantams 
dažais išteplioti ambasados sie
nų. Toronto “The Globe a. Mail” 
koresp. Pekinge D. Oancia su 
prancūzais žurnalistais mėgino 
pasiekti sovietinę ambasadą, bet 
buvo sulaikytas milicijos. Paaug
lių minia nenorėjo tikėti, kad 
jie yra Prancūzijos ir Kanados 
laikraštininkai. Tai liudija jiems 
skirti antisovietiniai epitetai: 
“Lauk!”, “šalin sovietinį revizio- 
nizmą!”, “Mes smerkiam suokal
bį tarp Sov. Sąjungos ir Ame
rikos!” JAV diplomatai Maskvo
je dėl šių demonstracijų turėjo 
skanaus juoko, nes juk prieš pus
antrų metų tokios pat “sponta
niškos” demonstracijos vykdavo 
prie JAV ambasados rūmų Mask
voje. Dabar lazda atsisuko antru 
galu prieš pačius sovietus.

Indijos, Jugoslavijos ir Jung
tinės Arabų Respublikos vyriau
sybės vadų konferencija New 
Delhi, Indijoje, pareikalavo, kad 
JAV sustabdytų š. Vietnamo 
bombardavimą, įsileistų į taikos 
konferenciją komunistinių par
tizanų atstovus ir leistų pagal 
Ženevos konferencijos nutari
mus dėl tolimesnės krašto atei
ties pasisakyti patiems gyvento
jams.

Vengrai paminėjo savo vy
riausybės ir kompartijos igno
ruojamą sukilimo dešimtmetį. Tą 
dieną jie užpildė visas bažnyčias 
Budapešte, padėjo vainikus ant 
žuvusių sukilėliu kapų. Apeigos

. . iiiaxo. viuauo uauouuivui jljl wiu-
stangų gautas galutinis pasauli- išvežimui į Vakarų Europą, 
nės parodos vadovybės sutikimas. Krašto transportas — gaminių 
įsileisti Lietuvių Dieną į pašau- ir žaliavų tiekimas Lietuvai, 

Gudijai ir Ukrainai abiem kryp
tim jau šiandieną sudaro galvo
sūkį. Geležinkelių linijos per
krautos. Pramonės augimas Pa
baltijy ir Ukrainoje verčia jieš- 
koti pigesnio transporto.

Nemažesnės svarbos turi pre
kių išvežimas į Vidurio ir Vaka
rų" Europą. Šimtai laivų prekes 
veža iš Juodosios jūros uostų į 
Baltijos uostus. Jie turi plaukti 
virš 7000 km Viduržemio jūra ir 
apsukti Iberų pusiasalį, kad pa
siektų šiaurės Prancūzijos, Vo
kietijos, Lenkijos, Skandinavijos 
valstybių uostus. Baltija įgauna 
naują ūkinį svorį, kuris reika
lauja trumpesnio kelio. Dniepro- 
Nemuno vandens kelias siekia 
2400 km ir veik tris kartus trum-

linę parodą Montrealyje 1967 
m. rugsėjo 3, t.y. Darbo šventės 
savaitgalyje (sekmadienį). Kitos 
tautybės tokius pranešimus gavo 
jau anksčiau, bet lietuviams te
ko dėl datos daryti papildomų 
žygių, nes Darbo šventės savait
galis, matyt, buvo norėtas panau
doti kitiems dalykams. Iš rašto, 
atsiųsto Montrealio lietuvių sei
melio prezidiumo pirmininkui R. 
Verbylai, matyti, kad paskirtos 
specialios dienos šioms organiza
cijoms: gegužės 20 — Kanados 
Latvių Federacijai, gegužės 21 
— Kanados Estų Federacijai, 
birželio 2 — Kvebeko Italų Ly
gai, birželio 18 — Kanados 
Vengrų Federacijai, liepos 2 — 
Kanados čekoslovakų Sąjungai, 
rugpjūčio 6 — Serbų šv. Trejy-

Lietuvių muzika 
radijo bangomis

Kanados radijo informacijos 
tarnyba atsiuntė “TŽ” šį pra
nešimą: “Lietuvių liaudies muzi
ka bus transliuojama per CBC 
radijo prancūziškąjį tinklą pro
gramoje “Musique des nations” 
lapkričio 5 d. Pradėta serija 
programos “Musique des na
tions”, kurioje transliuojama 
įvairių pasaulio tautų muzika 
šeštadieniais nuo 4.30 iki 5.30 
v.p.p. per CBF Montrealyje 
(690 kc), CJBC Toronte (860 kc) 
ir kitas CBC prancūziškojo tink
lo radijo stotis, šeštadienį, lap-’gai, rugsėjo 3 — 
kričio 5, “Musique des nations” 
transliuos lietuvių liaudies dai- 
nų ir šokių muziką, interpretuo- 

Ijamą vadovaujančių lietuvių me
nininkų. Programos komentato
rius —- Alain Stanke, žymus 
Montrealio žurnalistas ir radijo 
pranešėjas.” Tenka pridurti, kad 
pastarasis yra a.a. inž. Stankevi
čiaus sūnus, dirbąs Montrealio Parodos vadovybės raštas, pa- 
spaudoje ir radijo tarnyboje. sirašytas Phiiipįe de Gaspe

Turimomis žiniomis, lietu- Beaubien (director of Operation), 
vių muzikai rasta vietos prancū- baigiamas šiais žodžiais: “Malonu 
ziškoje CBC programoje jo rū- patirti, kad jūsų programos ruo- 
pesčiu. Svarbu, kad Šis bandy- Šimas vyksta patenkinamai ir 
mas susilauktu gerų atsiliepimų.' mes tikimės turėsią malonumo 
“TŽ” skaitytojai kviečiami sekti pasveikinti jūsų grupes 1967 me-

£gpj‘įčl° S -KSv- Pesnis uz Per Sbralt?r3- prez. Hočimin sustabdai š. Viet- 
bes ortodoksų bažnyčiai, rugpju- šie samprotavunai vertė sovietų £amo kariu siuntimą< p. Viet- 
&o27 - Kanados Stovių Ly- gausybępateikti kompai^jos n nes "tokiu atveju galbūt

Kanados Lietu- XXII suvažiavimui siūlymą ikr4 JAV sutiktu nutraukti bombar-
vių Komitetui, rugsėjo 10 — 
Amerikos Bulgarų Lygai, rugsė-

— Kanados Vokiečiųjo 17
Trans-Canada Sąjungai, šių tau
tybių dienos įvyks šv. Elenos sa
loje Lh Plaine des Jeux aikštėje, 
išskyrus serbus (rugpjūčio 6) ir 
bulgarus (rugsėjo 10), kuriems 
siūloma pasirinkti kitas vietas.

liškai arba lietuviškai Šuo adre- kokią turės programą bei kiek 
su: “Musique des nations”, Ra-dalyvių. Jiems bus prieinama La 
dio — Canada C. P. 6000, Mont- Plaine des Jeux. Place des Na- 
real 8, P. Q. tions ir Bandshells.

metrų pagilinti Oginskio perka-, davimus. Lenini pranešimu, prez. 
są, kad juo galėtų plaukioti di- Hočimin k^dH jis
rtipn nrpkvhiniai laivai Nutari- ,__ z Jdieji prekybiniai laivai. Nutari
mas padarytas, tačiau apie dar
bo pradžią vis negirdėti. Nejau
gi sovietai pakartos carinės Ru
sijos vyriausybių klaidą?

Didysis kelias ir Lietuva -
Baltijos-Juodosios jūros jun

giamasis vandens kelias būtų žy
miai trumpesnis už Volgos lai
vu kelią, tačiau- įrengimas pra
šoktų tos srities darbus Europos 
žemyne, nes reiktų ne tik naują 
perkasą iškasti, naujus šliuzus, 
elektros jėgaines statyti, bet ir 
Nemuno vagą sutvarkyti. Nemu
no kilpa ties Birštonu turėtų bū
ti panaikinta, o upė 60 km su
trumpinta. Nemune turėtų būti 
pastatytos 6 užtvankos. Svarbiau
sia būtų Birštono jėgainė, ku-

laimi karą. Sovietinio bloko va
dai yra kitokios nuomonės — 
geriausia išeitimi jie laiko tai
kos konferenciją ir už derybų 
stalo dar galimas išsikovoti nuo^ 
laidas. Tenka manyti, kad šie 
lenkų diplomatų prasitarimai va
kariečiams yra padaryti su Mask
vos žinia ir skiriami Amerikai. 
Tokiu atveju juos tektų laikyti 
maža vilties kibirkštėle karui už
baigti.

JAV įspėjo pasaulį jąu prieš 
dvi savaites, kad Kinija ruošia
si išbandyti naują atominę bom
bą. šį bandymą betgi tenka lai
kyti staigmena, nes bomba buvo 
iššauta raketa. Smulkesnių'(luo

k» manyti, kad jų raketa su ato-
reivinėse, vengdami galimų inci
dentų.
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® RUIGIU AME GWIME
★ Sovietų rašytojas A. Sol- reikia atsakyti, kad tokia tyla

ženicin, kalintas Sibiro stovyk- reikštų^ savižudybę iš baimės 
lose, i ’ ' - «*.
“Viena Ivano Denisovičiaus die- ortodoksijos principų 
na”, yra parašęs ir daugiau da- mas. Juk žinoma, kad pagrindi- 
lykų. Prancūzų spauda paskel- nė dogma, skirianti ortodoksi- 
bė šią jo parašytą maldą: " :~

“Kaip man lengva, Viešpa
tie, būti su Tavimi! Kaip leng
va tikėti Tave! Surizgusi mano 
siela lenkiasi Tau; kai net iš
mintingiausi nemato augščiau 
artėjančių vakaro sutemų ir 
nežino ką daryti rytoj, Tu siun
ti man giedrų tikėjimą, jog eg
zistuoji ir budi, kad visi gėrio 
keliai nebūtų užtverti.

Nuo žemiškos garbės 
nės žvelgiu su nuostaba 
lią, kurio vienas niekad 
čiau radęs, tą nuostabųjį kelią 
per neviltį, iš kur iki šiol ga
lėjau pasldeisti žmonijai Tavo 
spindulių atšvaitas.

Ir jeigu reikia paskleisti jų 
daugiau, Tu man jų duosi. 6 
jeigu tam mano laikas bus per- 
trumpas, reiškia Tu juos pave
dei kitiems.”’

★ Ortodoksų kunigų — Ech- 
limano ir Jakunino laiškai 
Maskvos patriarchui ir augš- 
čiausio sovieto pirmininkui te
bėra komentuojami. Kaip anks
čiau buvo rašyta, tiedu kunigai 
protestavo prieš valdžios kiši
mąsi į religinius reikalus ir rei
kalavo “padaryti galą Cezario 
įsibrovimui į vidinį Bendrijos 
gyvenimą”. Maskvos patriar
chas, matyt, sovietinės valdžios 
spaudžiamas, tuos kunigus nu
baudė suspendavimu. Užsieniui 
buvo paaiškinta, kad tokia baus
mė buvusi pagrįsta ortodoksų 
vidaus santvarkos nuostatais. 
Prieš-tokį aiškinimą išdrįso pa
sisakyti ortodoksų dijakonas A. 
Krasnovas. Jis parašė Maskvos 
patriarchui ilgą laišką, pavadin
tą “Su meile ir rūstybe”. Jame 
autorius išdėstė argumentus 
prieš Maskvos patriarcho lai
kyseną ir pareiškė, kad du su
spenduotieji kunigai yra nekal
ti ir kad jų suspendavimas ne
teisėtas. Esą, kaip patriarchas 
gali remtis ortodoksų Bendri
jos Įstatymais, kai pats niekad 
jų nesilaiko? Suspendavimas 
buvęs išreikalautas tikybų ko
misaro, pas kurį buvo pakvies
tas metropolitas Pimenas. To
liau dijakonas Krasnovas rašo: 
“Mes nenorime skilimo, tačiau 
kai norima atimti mums teisę 
kritikuoti aiškiai žalingus Bend
rijos vadų veiksmus, absoliu
čiai priešingus bažnytiniams 
įstatymams, ir reikalaujama ty
lėti vardan Bendrijos taikos,

pagarsėjo savo knyga mirti. Dar daugiau — tai būtų 
...... ....... išdavi.

viršū- 
į ke- 
nebū-

Man, kaip kunigui, teko ap
važiuoti visas kolonijas svetur, 
išskyrus Australiją. Įdomu ma
tyti, kaip lietuviai prisitaiko prie 
aplinkumos, prie to krašto gam
tos, prie klimato, tik gal mažiau
siai prisitaiko prie maisto, nes 
beveik visur atrandi tipiškai lie
tuviškus valgius. Aš jau lietu
vius pažįstu iš sriubos, kuri pa
statoma ant stalo pietums, nes, 
rodos, jie vieni tokią gardžią 
sriubą moka išvirti. Aplankiau 
lietuvius Škotijoje, Anglijoje, su
tikau daug lietuvaičių vienuolių 
Paryžiuje, Liuvene, Lieže, kur 
kaikuriuose vienuolynuose iki 30 
seselių sutikdavau. Gal kas pa
klaus, kokiu būdu tiek daug lie
tuvaičių į svetimus vienuolynus 
patekdavo? Mat, Lietuvoje dau
giau pašaukimų turėjome, negu 
lietuviški vienuolynai galėdavo 
priimti. Vienuolijų viršininkės 
vis prašydavo, kad kunigai dar 
daugiau kandidačių atsiųstume. 
Vienuolijos net keliones apmo
kėdavo. Jų vadovės man visados 
sakydavo: “cettes jeunes filles 
lithuaniennes sont tres bonnes” 
(tos lietuvaitės yra tikrai geros). 
Tai man būdavo labai malonu 
girdėti. Lankydamas Čikagos uni
versiteto mokslinių tyrimų insti
tutus atradau daug biologių, pa
žįstamų iš Lietuvos universiteto. 
Visados malonu išgirsti iš pro
fesorių, iš jų šefų, kad tos mer
gaitės ar vyrai gerai ir sąžinin
gai atlieka savo pareigas.

Lietuvių emigracija 
į P. Ameriką

Emigracija į Angliją buvo pri
puolama. Lietuviai ten užkliuvo, 
nes buvo susidariusi kokia nors 
kliūtis įvažiuoti į JAV, o į Lie
tuvą nebenorėjo grįžti. Jie ten 
sunkiai dirbo kasyklose. Į Pie
tų Ameriką lietuviai buvo jų 
kraštų valdžios pakviesti. Val
džia siųsdavo savo agentus, ku
rie rinkdavo kandidatus pagal 
savo nuožiūrą, apmokėdavo, jei
gu’ neturėdavo, ir kelionę. Dau-

J. VENCKUS, S. J. vaikai eina į artimiausią kole- Britams netekus pasaulinės imperijos
kviečia darbininkus. Brazilija, 
Paragvajus ir Bolivija įsileido 
tūkstančius japonų. Tai įvyko 
per paskutinius 12 metų, nes 
japonai yra žinomi kaip geri dar
bininkai. Man pačiam teko jų ko
lonijas lankyti ir pamatyti jų 
nuveiktus darbus. Jie pvz. iškir
to didžiausius miškų plotus ir 
apsėjo kukurūzais ir medvilnė
mis.

ją nuo katalikybės, yra popie
žiaus neklaidingumas. Ortodok
sai netiki į neklaidingumą kas 
bebūtų — popiežius ar patriar
chas. Todėl asmenys, kurie pa
neigia mums teisę kritikuoti 
patriarchą, tuo pačiu perša 
mums tam tikrą sustiprintą 
“papizmą”. ... Tegu tad pat
riarchas kantriai bei nuolankiai 
išklauso mūsų teisingos kriti
kos ir tegu atsako ne interdik
tus (uždraudimu), o nuoširdžiu 
paaiškinimu.” Taip rašo orto
doksas, kuris savo jaunystėje 
buvo aktyvus “atnaujintos or
todoksų Bendrijos” narys, de
šimt metų kalintas koncentra
cijos stovykloje, įšventintas di- 
jakonu, kuriam valdžia uždrau
dė eiti pareigas. Kitas ortodok
sas Britanijoj pasiuntė BBC 
radijo komentatoriui P. Ro- 
dzianco atvirą laišką, kuriame 
rašo: “Gaila Maskvos patriar
cho, nes tikrumoje ne jis, o du 
jauni Maskvos patriarchato ku
nigai, pakeldami balsą kenčiam t _ ___ _____? ____
čiai Bendrijai ginti, padarė į giausia emigravo tarp 1925 ir
mostą, kurį turėjo padaryti 
pats patriarchas.”

* Vyskupas Fulton J. Sheen, 
garsusis radijo ir televizijos 
kalbėtojas, paskirtas Ročeste- 
rio vyskupu ordinaru. Iki šiol 
jis buvo Niujorko arkivyskupo 
kardinolo Fr. Spellmanno pa
galbininku. Vysk. F. J. Sheen 
yra 71 m. amžiaus, o atsista
tydinęs Ročesterio vyskupas J. 
E. Keamey — 82 m. Vysk. 
Fulton J. Sheen yra gimęs EI 
Passo, III. Kunigu Įšventintas 
1919 m. Pagarsėjo kaip kalbė
tojas, nors jo kolegijos mokyto
jas, vadovavęs diskusijų būre
liui, pareiškė, esą mokinys 
Sheen buvo blogiausias kalbė
tojas. Daug nusipelnė vysk. 
Sheen telkdamas lėšas misi
joms. Dabar iš tų pareigų jis 
pasitrauks, bet nuo televizijos 
programų neatsisakys ir toliau.

* Trisdešimt katalikų atsto
vų išrinkta į Pietų . Vietnamo 
steigiamąjį seimą, 30 budistų, 
12 hoa-hoa, 12 kaodaistų ir 7 
konfucininkai.

1930 metų. Brazilija Įsileido šei
mas, Urugvajus — tik pavie
nius asmenis, nevedusius. Ko
dėl valdžios kviesdavo, koks bu
vo jų motyvas? Brazilija norė
jo apgyvendinti savo didelius ir 
neapgyventus plotus, nes neap
gyventi plotai lengvai yra užima
mi kaimyninių valstybių. Pvz. 
Bolivija turėjo didžiausius žemės 
plotus be gyventojų, ir todėl pra
laimėjo visus karus, neteko di
džiausių plotų ir pagaliau, kas 
skaudžiausia, neteko priėjimo 
prie jūros — Pacifiko. Antras 
motyvas — gauti gerų darbinin-

Raki į mokyklą
Japonų valdžia tą emigraciją 

labai rėmė, nes Japonija turi 
perdaug gyventojų — artinasi 
prie 100 milijonų. Japonas yra 
žinomas kaip labai geras ir tvar
kingas darbininkas. Japonija lei
do visiems važiuoti, kas tik no
rėjo. Težinau tik vieną kitą at
sitikimą, kad japonų valdžia bū
tų dariusi pastangų juos tautiš
kai išsaugoti. Mačiau Bolivijoje, 
apie Santa Cruz de la Sierra, ja
ponų mokyklas. Ten katalikų 
kunigas negali įeiti. Pradžioje 
vyskupai turėjo vargo atrasti 
japoniškai kalbančių kunigų. 
Jiems paskui atėjo mintis kreip
tis į jėzuitų generolą, kuris pa
rinko Japonijoje kunigų ir par- 
kvietė i Pietų Ameriką. Su se
nąja japonų karta nieko nega
lima padaryti arba labai mažai: 
jie sau šypsosi mandagiai ir pa
silieka su savo tikėjimu ir kalba. 
Vaikai i mokyklas atjoja ark
liais, susėdę po du, nulipa ir pa
leidžia arklius ganytis, kol pasi
baigs pamokos. Pietums moki
niai atsineša skardinėse ryžių 
su mėsos spirgučiais. Mokyklos 
pastatas negali būti skurdesnis
— ant medinių stulpų uždė
tas šiaudinis stogas, o viduryje 
pastatyti mediniai suolai. Pamo
kų metu kapelionas pamoko vai
kus katekizmo, .juos krikštija, 
juos paruošia išpažinčiai ir Ko
munijai. Tų vaikų tėvai tai lai
ko natūraliu dalyku. Ten jų vai
kai nebeturi jau nieko japoniš
ko, tik su tėvais kalba japoniš
kai. nes jie dar nesuspėjo iš
mokti vietos kalbos.

Kitos tautybės
Rusų emigracija yra stipri ir 

gerai organizuota. Jais rūpinasi 
jėzuitai, kurie priėmė rusų apei
gas. Tie jėzuitai, yra visokių 
tautybių.

Jų tarpe buvO> vienas lietuvis
— Pupinis, linkuvietis. Tai tik
ras “popas” — su ilga barzda, 
sutana, plačiomis rankovėmis. 
Jie visur steigia bendrabučius 
rusu vaikams. Iš bendrabučio I ±

pereitų į lotynų apeigas — turi 
laikytis rusų bažnyčios apeigų, 
jeigu ir tampa katalikais.

Visi Pietų ir Vidurio Ameri
kos kraštai lengvai įsileidžia atei
vius iš Ispanijos ir Italijos. Is
panai — tai savo žmonės, bet ir 
italai lengvai įleidžiami. Pasta
rieji nekuria savo parapijų ir 
apleidžia savo kalbą.

Vokiečių imigracija yra stip
ri, gausi ir labai organizuota: tu
ri labai gerą gimnaziją, kasdien 
turi savo radijo valandą, kuri yra 
labai gerai vedama. Mes visi ga
lime iš jų pasimokyti.

Lenkų yra daugiau nei lietu
vių ir veikia panašiai kaip lietu
viai. Jie turėjo didelį skilimą: 
viena grupė tap<rGomulkos ša
lininkais ir net pats kunigas, ki
ta grupė nebėjo Į to kunigo Mi
šias ir prašė, kad kitas kunigas 
ateitų.

Lietuvos žydai
Yra daug žydų. Dauguma jų 

atvyko Hitlerio persekiojimo 
laikais. Yra daug ir Lietuvos 
žydų, kurie lietuviškai gerai kal
ba ir dažnai valdžios akivaizdo
je užsirašo lietuviais. Jie turi sa
vo neseniai įsteigtą gimnaziją ir 
mane prašė, kad padėčiau jiems 
įrengti gamtos muzėjų, nes val
džia be muzėj aus ne tvirtino mo
kyklos. Įdomu, kad gimnazija 
yra labai ortodoksiška. Tai pas 
žydus retas dalykas. Visi Vokie
tijoje gyvenę žydai gavo Vokie
tijos pilietybę ir pase nepažy
mėta, kad jie žydai. Dauguma jų 
dėl vienos ar kitos priežasties 
gauna iš Vokietijos pensiją.

Yra graži vengrų kolonija. 
Įdomu, kad beveik visi — len
kai, vengrai, vokiečiai, kai jiems 
reikia kunigo, visados kreipiasi į 
lietuvius jėzuitus.
Lietuvių gyvenimas Urugvajuje

Visas lietuvių katalikų gyve
nimas telkiasi parapijoj. Kata
likės moterys savo susirinkimus 
baigia arbatėle. Montevideo mies
te yra dvi vietos susitikti: Kultū
ros Dr-jos namai, kur ir neprak
tikuoją lietuviai katalikai atei
na. Ten visados yra tam tikras rū
pestis, kieno rankose bus vadovy
bė. Kita susitikimų vieta — para
pijos salė, kuri turi vieną nepa
togumą — Įrengta po bažnyčia, 
.ir todėl vyskupas neleidžia ruošti 
šokių, tų moderniškų šokių, bet 
tautinius šokius leidžia. Jauni
mas, kai nori pašokti “moder
niškai”, eina į Kultūros namus.

Visados būna didelė šventė, 
Nukelta Į 9-ta psl.

NEUŽMIRŠTAMI STUDENTO PERGYVENIMAI

IGABENOM GINKLUS PARTIZANAMS
(Tęsinys iš pr. numerio)

Ginklai pasiekė dalinį
Už antrą kartą jau pervažiuotos 

_________ Šventosios išvyko du vežimai su 
___________ Arkivyskupai “veršingos karvės” daviniu į šiau- 
Bingth pareiškė Saigono laikraš- r?’ i Ragelių pusę. Jie visi jautė- 
čiams, kad katalikai atstovai '°
seime neatstovauja Bendrijai 
ir vadovaujasi savo sąžine. P. 
Vietnamo katalikų vardu esą 
gali kalbėti tiktai vyskupų kon
ferencija.

Christi Matri Rosarii enciklikos proga

MALDŲ VAINIKAS MARIJAI
Popiežius Paulius VI savo pas

kutinėj enciklikoj Christi Matri 
Rosarii (Rožinio Kristaus Moti
nai), paskelbtoje š.m. rugsėjo 19 
d. visus tikinčiuosius ragina pa
dvigubinti savo maldas už visuo
tinę taiką, nes pasauliui graso 
pražūtinga katastrofa.

“Kai nelaimės padidėja, Dievo 
tautos pasišventimas irgi privalo 
padidėti. Dėl tos priežasties Mes, 
garbingieji broliai, susirūpinę 
skatiname ir raginame dar labiau 
nepaliaujamai melstis į garbingą
ją Mergelę Mariją kalbant spa
lio mėnesį Rožinį, kaip Mes jau 
nurodėme, ši malda yra labai tin
kama Dievo tautai, priimtina Die
vo Motinai ir galinga išprašyti 
dangaus dovanų.”

Bažnyčia, sako Paulius VI, ban
dymų ir neramumų dienomis vi
suomet j ieškodavo pagalbos pas 
savo Motiną Mariją, Taikos Ka
ralienę.

Su “veriančiu šauksmu ir aša
romis” popiežius beldžiasi į pa
saulio vadų ir kiekvieno mūsų są
žinę, prašydamas paklusti “var
dan Dievo”, kol dar nevėlu.

šia proga porėtųsi sustoti bent 
valandėlei ties Rožiniu, kuris ne
vieno mūsų širdyje jau yra ta
pęs užmiršta malda.

Rožinis yra visagalio Dievo do
vana visiems Įmonėms, kurį kal
bėdami mes pelnome daug malo
niu šiam ir amžinajam gyveni
mui.

šventieji jį ištikimai kalbėjo, 
o popiežiai skatino žmones jo ne-

si saugūs, nes važiavo į Rokiškį 
pirmadienio rytą, taigi, į turgų. 
Tokią dieną važiuoja ir daugiau 
žmonių. Mes, pavažiavę kiek, dar 
apyaušryje, sustojome dienos po
ilsiui, nes dieną važiuoti Svėdasų 
pusėn nebuvo saugu. Palikome 
kitai nakčiai. Šią naktį mes pada
rėm per 50 km, tegu žiemos me
tu ir pakeitę arklius, maždaug 
per 13 vai.

Diena nežadėjo nieko ypatingo, 
užmiršti. Apie Rožinį yra para- Miegojau gerai apsaugotas. Mie- 
šyta visa eilė popiežių encikli- gojo ir vežimai. Tik nemiegojo 
kų. i sargai, matę kiekvieną žingsnį,

Rožinis tai nėra vien “Tėve nes dirbo šį bei tą lauke. Sute- 
mūsų” ir “Sveika Marija” maldų mus pajudėjome vėl. Bet arti Sa- 
kartojimas, bet jis yra dieviška lų jau įspėjo, kad Vilniuje suėmė 
santrauka Jėzaus ir Marijos gy- Į kažką ir jau manęs jieškojo. Tai-
venimo: džiaugsmų, kančios ir 
mirties bei garbės paslapčių.

šiose visuotinio netikrumo die
nose mes ypatingai turėtume 
naudotis šios galingos maldos pa
galbos vaisiais.

Rožinis nėra paprastas maldos 
būdas, bet labai pajėgus gink
las prieš visokius Dievo ir žmo
nių sielų priešus; tai patvirtina 
daugelis pergalių ir laimėjimų, 
įvykusių rožinio kalbėjimo dėka: 
Muret, Prancūzijoj (1213 m.), Le
panto (1571 m.), La > Rochelle 
(1627 m.), Viena (1683 m.), Pe- 
terwardein (1716 m.).

Tėvas jėzuitas Valerio Alber
ton, kuris yra Brazilijos Sodali- 
cijų Konferencijos direktorius, 
Fatimos šventovėj padarė viešą 
pareiškimą, kad jo kraštas 1964 
m. buvo išgelbėtas iš komunistų 
per Rožinį. (Pasaulietiškoj spau
doj apie šią maldos pergalę ga
lima pasiskaityti “Reader’s Di
gest” 1964 m. lapkričio mėn. nr.).

Mums, lietuviams, pasistačiu
sioms Šiluvos Marijai paminklą 
Vašingtone, kaip meilės ir prisi
rišimo simbolį, jau pats laikas 
pradėti pinti gyvų, nevystančių 
rožių vainiką nenutrūkstančia Ro
žinio malda.

Danutė Donddenė ir

gi, jau Skapiškio apylinkėse man 
vietos nėra, reikia pradingti. Per
sitvarkėme Salagiryje. Vienos 
“pieningos karvės” norma pri
klausė tarp šetekšnos ir Pyvesos, 
o antrąją pasiuntėme už Pyvesos. 
Jau naktį išskirstėme turtą ir se
kančią naktį ginklai pasiekė sau
giausias rankas. Mūsų dalinio jė
ga pakilo, ypač kai gavome šovi
nių dar ir kitiems ginklams.

Suėmimai Viliniuje
Namo nebegrįžau. Iš Vilniaus 

žinios pasiekė aiškios. Išlikau ne
suimtas, nes buvau kelionėje. Su
imtieji buvo mano draugai, bet vi
sai nepriklausą mano ryšio dali
niui. Pageidaujamas buvau visai 
atsitiktinai, nes dažnai užeidavau 
pas vieną muzikantą radijo pasi
klausyti. Ten rado mano nuo
trauką ir porą knygų, kurių viena 
jau buvo konfiskuota (“Komuniz
mas Europos teisme”). Taigi, jau 
šios knygos užteko mane suimti, 
nes tas išsigandęs vyrukas pasa
kė, iš kur ją gavęs.

Grįžau į Vilnių apsiuostyti ko
vo pradžioje. Nebeužsukau į Insti
tutą, nei į Tauro bendrabutį, nei 
į savo kambarį, kur daiktai jau 
buvo prijungti prie bylos. Nakvo
jau pas vieną draugą, iš kur bu-

Kas beliko?Britų imperija, kurioj “niekad 
saulė nenusileisdavo”, yra po 
antrojo pasaulinio karo netekusi 
imperinio prestižo, nes jos kolo
nijos tapo nepriklausomomis vals
tybėmis, tačiau Britanija dar tu
ri mažų kolonijėlių visuose kon
tinentuose — iš viso 30 su ke
liais milijonais gyventojų. Bet 
tai yra, palyginti, mažmožis, nes 
prieš karą britų imperija valdė 
22,8% žemės paviršiaus, kuriame 
gyveno per 500 milijonų žmonių. 
Vienos kolonijos per kruvinus 
sukilimus iškovojo nepriklauso
mybę, kitos be sukilimų bei maiš
tų. Kovos ir bausmės greit užsi
miršo, ir naujos valstybės Įėjo į 
Britų Bendruomenę, kur šildėsi 
ekonominės britų pašalpos sau
lėje. Buvę Britanijos kolonistai 
greit užmiršo “priespaudą” ir 
“kolonistų išnaudojimą”.

Iš kolonijų į dominijas
Britų kolonijos turėjo nevie

nodus režimus su autonominėmis 
savivaldomis. Kaikurios kolonijos 
turėjo savo monarchus, bet dau
guma jų neturėjo. Visos koloni
jos buvo palenktos Britanijai ir 
jos paskirti gubernatoriai turėjo 
augščiausią valdžią. Kaikurios 
britų kolonijos daug anksčiau ta
po britų dominijomis, pvz., Ka
nada, Australija, Naujoji Zelan
dija. O dominija — tai faktiškai 
nepriklausoma valstybė, tik for
maliai pripažįstanti Britanijos ka
ralių ar karalienę savo valdovu 
be valdžios. Kitų kolonijų auto
nomija ir kompetencija buvo ple- j n'^uole.^ad^aulė vis tiek ne- mnmnc mi nnrn otafi m thc< rviAmAn _v. _ , . ,nusileidžia... Į tas salas niekas 

aiškiai pretenzijų dar nereiškia.
Mažieji bijo nepriklausomybės
Didelės kolonijos paprastai 

duoda pelną, o mažųjų dauguma 
reikalauja finansinės paramos, 
jkuri sunkina Britanijos biudže- 

o , „ , - , i tą, tačiau neįmanoma suteikti vi-
Swaziland. Bechuanaland, Basu- soms toms mažoms kolonijoms 
toland ir Swaziland teritorijose J nepriklausomybes. Tai būtų ne- 
tebegyvena per V/2 mil. žmonių, i atsakinga iš britų pusės. Mažų 
(Bechuland 222.000 kvadrati-1 kolonijų gyventojai ginasi nuo 
mų mylių pločio su 548.000 gy- Į nepriklausomybės. Ir iš tiesų, 
yentojų; Basutoland — 11.716 kaip gali būti nepriklausoma sa- 
kv. mylių plotas su 733.000 gy- Ja ar žemės ruožas su keliais, ke- 
ventojų ir Swaziland — 6.704 ky. liolika ar 50.000 gyventojų? Mi- 
mylių su 285.000 gyventojų.) Tie! nėti trys pietų Afrikos kraštai ne- 
trys kraštai buvo Britanijos pro- reikalavo nepriklausomybės, bet 
tektoratai kaip ir Rodezija (šiau- jie yra neturtingi, reikalingi 
res ir Pietų). Pastaroji pasiskelbė stambių sumų ekonominei pažan- 
nepnklausoma be Londono suti-!gai. Todėl Londono vyriausybė 
kūno, tad į ją žiūrima kaip i maiš- ’ stumia juos i pilną nepriklauso- 
tininkę. Jai daromas ekonominis mybę, nes tada tų kraštų šalpa 
spaudimas ir vedamos derybos. 1 rūpinsis Jungtiniu Tautu orga-

priklausomybę gavo šiemet, Swa- ‘ Amerikos Valstybės 7.. 
ziland gaus — 1967 m. 1

Britų karūnai liko dar maži že
mės ruožai ir mažos salos. Adene, 
Arabijos pusiasalyje, vyksta aten
tatai, teroras. Tai rodo netolimą 
britų viešpatavimo galą tame ma
žame, bet nafta turtingame kraš
te. Hong Kongas yra Britanijos 
kolonija nuo 1840 m. Tokia pat 
kolonija yra Gibraltaras, mažutė 
teritorija Ispanijos pietuose su 
2Vž kvadr. mylių ploto ir 29.000 
gyventojų su įgula. Ispanija pre
tenduoja į Gibraltarą, kuris ga
dina diplomatinius santykius tarp 
Anglijos ir Ispanijos. Taip pat 
eina diplomatiškas trynimasis 
tarp Argentinos ir Anglijos dėl 
Falklando salų, kuriose yra apie 
3.000 gyventojų, daugiausia ang
lų, 4.618 kv. mylių plote. Falk
land — taip pat britų kolonija, 
kurioje gyventojų tėra tiek, kiek 
vidutiniškoj Lietuvos parapijoje.

Pakeliui į nepriklausomybę
Vidurinėje Amerikoje yra Bri

tų Honduras. Jis prieš porą me
tų gavo plačią autonomiją ir ne
trukus laukia nepriklausomybės, 
kurią Gvatemala rengiasi prary
ti. Bermudų salos JAV Atlanto 
pakraštyje yra dar britų guber
natoriaus valdomos. Amerikiečių 
turistai jas laiko atostoginiu ro
jumi. Tas “rojus” apima 21 kv. 
mylią ploto; gyvena 37.000 gy
ventojų, kurių 60% sudaro neg
rai. Panašaus dydžio salų britai 
turi Ramiajame ir Indijos vande-

čiamos, gubernatoriai vis mažiau' 
kišosi į kraštų vidaus reikalus.'

Tebelaukia nepriklausomybės
Dar prieš kelis metus Britani

jos gubernatoriai valdė daug Af
rikos teritorijų, šiuo metu tokių 
teritorijų tėra viena, kurioje dar j 
plevėsuoja britų vėliava — tai

Bechuanaland ir Bosutoland ne- nizacija, o daugiausia Jungtinės
KkT'iiri Oil CArn rfnrro : a ____-r T -»>■«-

J. Gs.

kokį totorių ir bolševizmo priešą. 
Ten gyveno tada ir vienas ekono
mistas, dabar — Čikagoje. Man 
draugai parūpino vėl literatūros. 
Iš mergaitės, tada dar gimnazis
tės L. B., gavau atvežtą man gink
lą — vokišką, labai patikimą. Ta 
gimnazistė buvo labai drąsi ir 
gudri ryšininkė, dabar — JAV. 
Įdomiai ją išsiųsdavo tėvas žy
giui. Ji važinėdavo savaitgaliais, 
kiekvieną kartą ką nors parvežda- 
ma. Išvažiavau i Kauną ir per 
Anykščius į Šimonis, kur jaučiau
si apysaugis.

Mane seka “draugas”
Iš Šimonių turėjau gerą ryšį su 

Kaunu ir Vilniumi, o šiaip darbo 
jokio. Sekiau užsienio radiją — 
vokiečių ir BBC. Jaučiau kaip 
okupantas vis labiau spaudžia. Vi
sas išsigelbėjimas bus tik karas, 
kurio laukia visi, net ir tie dar
bininkai, kurie pradžioje prisise
gė raudonus kaspinėlius. Komu
nizmas jau parodė nagus ir ragus 
net darbininkui. Ir darbininkų vi
sur suimtų, nemažiau kaip kitų. 
Mano prieglauda kol kas saugi. 
Saugus ir naujas pasas. Bet kaip 
ilgam? Kaip reikės gauti naują 
pasą, nes kalba, kad bus sovietiš
ki?

Buvau Kaune. Lagaminėlyje 
nieko pikta, šalia tik ryšuliukas 
su atsišaukimais. Autobusas pra
važiavo Ukmergę. Man įtartinas 
vienas “draugas”. Kažkur jį ma
čiau Kaune sekiojantį. Išlipu—-----— —n--------—
Utenos geležinkelio stotyje ir nū- gybos. Mano kelias perkirstas eže- 
einu. Vėliau įsėdu į traukinėlį. Irais ir upėmis, kur su vežimu be 
Atsirado “draugas” su kitu ma-! tilto ir kelto nepersikelsi. Per- 
žesniu draugu. Traukinėlis prieš žvelgiau visų trijų man apytikriai 
Anykščius klebetuos į pakalnę. Į žinomų kelių vietas. Saugiausias

stabdė traukinėli. Kilo triukšmas, 
jieškojimas, o aš skubiai nešdi- 
nausi Debeikių apylinkės lau
kais. Laimingai pasiekiau Šimo
nių apylinkes, iš kurių nuklys- 
davau ir Skapiškio, tėviškės, pa
sižiūrėti naktimis. Pasiekiau kar
tą ir Biržų apylinkes, nes vėl 
reikėjo paruošti ryšius. Pasiro
do, i naują sekimo tinklą Įkliu
vau visai atsitiktinai Kaune, nes 
susitikau su sekamaisiais. Mes su
sitikome su jais atsitiktinai vie
name kine. Iš jų tepavyko suim
ti vieną, o kiti laiku išnyko — 
nerado jų nė namuose. Antra, 
buvau tuo metu susitikęs prof. 
Juodelę, užėjau i technikos fakul
teto rūmus, kur įregistravo mano 
naująjį pasą. Tada buvo tokia 
tvarka: registruodavo kiekvieno 
Įeinančio pasą, kuri reikėjo pa
likti, ir grįžtant atsiimti. Paskiau 
paaiškėjo, kad svečiais visada pa
sidomėdavo. Taigi, jų sekimo 
tinkle atsidūriau atsitiktinai.

Ginklai slaptais keliais
Gyvenau netoli Viešintų, čia 

daug miškų ir patogių vietų. Ant
ra, turėjau gerų pažįstamų ir to
limų giminių. Balandžio gale ga
vau žinią, kad “kiaulė atsivedė 
paršiukus ir blogai žindo”. Kas 
čia tokio, jei kiaulė atsivedė par
šiukus ir blogai juos žindo, bet 
man teko sunkiausias darbas — 
tuos “paršiukus” auginti. Keliai 
nesaugūs, nes prieš gegužės pir
mąją visur ant tiltų stovėjo sar

Pasiruošiu išeiti ir iššokti jam li
pant į kalną. Atsikeliu ir išeinu 
visa palikęs. Išseka ir ‘draugas”. 
Stoviu prie durų ir žiūriu.

— Kur droigas ...
Neteko jam baigti klausimo: 

gavo netikėtą smūgį į pasmakrę 
ir susmuko. Pamačiau ir ginklą. 
Jis buvo mano rankose, o “droi
gas” pro duris riedėjo į pakal
nę. Į kitą pusę ir aš iššokau. Su
kniubau. Susitrenkiau kelį į kaž
kokį kelmą. Pastebėjau sustojan
tį traukinėlį. Naktis tamsi, pava
sarinė su rūku. Pasirodo, antras 
“draugas” nesulaukė pirmo ir su-

atrodo šiaurinis, arba Šerno ke
lias. Bet “kiaulė jų nežindo”, reiš
kia ginklai nesaugūs. Susitikimas 
Dūkšte labai neaiškus, o šalia 
Dūkšto nemažiau keblus, kai vie
tovių visai nežinai. O nurodymai 
štai kokie: takas, ežeras, valtys 
ir padžiauti šlapi, sausi skalbi
niai, atvertos klojimo durys, du 
puodai (moliniai) ant tvoros, kal
vė, trečias pakrypęs dūmtrau
kis... Per keturias dienas pa
siekiu pėsčias Dūkštą, nes trau
kinėliu pro Uteną nebesiryžau 
važiuoti.

(Bus daugiau)

KANADOS
Speciali komisija, sudaryta iš 

senato ir federacinio parlamen
to narių, tiria didžiųjų maisto 
gaminių pardavimo bendrovių 
kainas ir turimą pelną. Loblaw 
bendrovės pelnas Kanadoje 
0.88% yra didesnis už tos pačios 
bendrovės krautuvių pelną Ame
rikoje. Komisija pareikalavo, 
kad ji ir kitos bendrovės suma
žintų kainas ir išlygintų susida
riusį skirtumą. Pastaruoju metu 
kanadiečių tarpe jaučiamas vis 
didesnis nepasitenkinimas nuo
lat augančiomis maisto gaminių 
kainomis.

Ontario provincija planuoja 
įsivesti privalomą automobilių 
vairuotojų patikrinimą. Kiekvie
nas vairuotojas kas 7-10 metų 
turės laikyti egzaminus iš nau
jo. Sekančiais metais bus pradėti 
tikrinti tie vairuotojai, kurie yra 
bausti už nusižengimus taisyk
lėms ar yra turėję nelaimių, o 
1968 m. bus pradėtas patikrini
mas visų vairuotojų.

Konservatorių vadas J. Die- 
fenbaker federaciniame parla
mente apkaltino premjero L. 
Pearsono vyriausybę revoliucija 
prieš karalienę. J. Diefenbake- 
rio teigimu, Kanados vyriausybė 
planuoja pakeisti ant pašto 
sunkvežimių esantį karališką 
herbą Kanados tautiniu ženklu

ĮVYKIAI
— klevo lapu.

Britanijos buv. premjeras A. 
Edenas, dabar vadinamas lordu 
Avon, tris dienas viešėjo Kana
doje ir dalyvavo vieno karinio 
dalinio 100 metų sukakties iš
kilmėse. Spaudai jis pareiškė, 
kad atominio karo grėsmę suma
žino 1962 m. tarp JAV ir Sov. 
Sąjungos įvykęs susidūrimas dėl 
Kubos. Vietnamo klausimą gali
ma būtų išspręsti tik tada, jei
gu pavyktų neutralizuoti visą bu 
vusią prancūzų Indokiniją — 
Laos, abu Vietriamus ir Kambo- 
diją. Jis netiki, kad dabartinis 
spaudimas Rodezijai turėtų įta
kos šio krašto baltiesiems, bet 
nepataria griebtis jėgos princi
po, nes tai galėtų duoti labai 
liūdnus rezultatus.

Specialia radaro aparatūra ap
rūpintas keturmotoris lėktuvas 
pradėjo sekti ledų judėjimą Ka
nados vandenyse. Vasaros mė
nesiais jis skraidys arktinėje da
lyje ir praves laivus mažiau ledo 
turinčiomis vietomis. Rudenį 
šios rūšies patarnavimas bus at
liekamas didžiųjų ežerų, šv. 
Lauryno upės ir Įlankos srityse. 
Tai yra pirma tokio pobūdžio 
ledų sekimo tarnyba pasaulyje, 
kuri per metus kainuos apie $1 
milijoną. Vėliau planuojama Įsi- 

(Nukelta į 3 psl.)
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okordeonu. 
ė Kanados 
iuda, pažy-į

Zigmas Brazauskas iš 
la Prairie, išmokęs kanadietį 
ią berniuką groti 
Apie juos plačiai rašė 
vakarų angliškoji spauda 
mėdama berniuko genialumą ir 
lietuvio mokytojo nuopelnus

KANADOS ĮVYKIAI

Aklas akordeonistas ir jo mokytojas
“Winnipeg Free Press” dien-j Zigmas Brazauskas už sąžinin- 
“tis paskelbė iliustruotą rašinį'gą ilgų metų darbą buvo apdova-raštis paske] 

apie muzikos talentą Portage la 
Prairie Manitobos provincijos ins
titucijoje, skirtoje protiniu at
žvilgiu neišsivysčiusiems asme
nims. Jis yra 14 m. amžiaus ber
niukas Clarence Asham, gerokai 
nuskriaustas prigimties — neby
lys, aklys ir kurtinys, kuris bet
gi puikiai groja akordeonu ir 
skambina pianinu, nors jo talen
tą gerokai varžo nekontroliuoja
mi galvos raumenys.

Berniuko gabumus muzikai 
pastebėjo jau virš 15 metų šioje 
institucijoje dirbantis mūsų tau
tietis Zigmas Brazauskas, žino
mas akordeonistas, nekartą lie
tuvišką muziką populiarinęs ka
nadiečių tarpe ir netgi dalyva-Į dirba Įstaigoje, o jaunesnioji — 
vęs radijo programose. Jis pa
dėjo jaunajam talentui ir parū
pino seną akordeoną. Tai buvo 
nelengvas bandymas, juo. labiau, 
kad su berniuku neįmanoma su
sišnekėti, bet įdėtas darbas da
vė puikius rezultatus — ketu
riolikmetis Clarence Asham, 
akomponuojant Zigmui Brazaus
kui, vietiniame konkurse laimėjo 
trečią premiją, atkreipdamas 
spaudos atstovų dėmesį. Institu
cijos patalpose jis groja duetus 
kartu su Z. Brazausku ir akor
deono garsais linksmina kitus pa
cientus.

notas laikrodžiu ir atžymėtas dr. 
H. S. Atkinsono atminimui ski
riama dovana kaip tėvą pakeitęs 
žmogus. Lietuvoje jis buvo bai-

kursus, iki sovietinės okupacijos 
tarnavo liktiniu Lietuvos kariuo
menėje. Kanadon atvyko po II 
D. karo, patyręs daug vargo ka
ro ir pokario metais. Laime Ka
nadoje neilgai^ tegalėjo džiaug
tis, nes mirė žmona, palikdama 
jam dvi mažas dukreles. Vyriš
ku ryžtingumu Z. Brazauskas pa
kėlė naują gyvenimo smūgį, 
šiandien jo vyresnioji dukra Rū
ta jau yra baigusi mokyklą ir 

_ JL — — -- — - _ _ • ••

Zuzana gyvena kartu su tėveliu, 
tebelanko mokyklą.

Z. Brazauskas yra darbštus ir 
pavyzdingas nė tik darbovietėje, 
bet ir namų aplinkoje. Jo namo 
daržas ir sodelis skęsta gėlėse 
bei vaismedžiuose, sustabdyda- 
mas nevieno praeivio žingsnius 
prie vartelių. Miesto savivaldy
bė, tikrindama atliktus gražini
mo darbus, Z. Brazausko pastan
gas šioje srityje atžymėjo pir
mąja premija. Belieka palinkėti, 
kad mūsų tautietis ir toliau sėk
mingai garsintų lietuvio vardą.

P. Liaukevičius

Puošniausia išeivijos šauliu vėliava
namąji “čarteri”

MARTINI & ROSSI
Gaunamas
svaiginamųjų gėralų 

parduotuvėse

VERMOUTH
RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

BALTAS SALDUS
Skanus "on the Rocks" (su ledais) arba tinka maišyti

Į BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

■MM

Montrealio L. K. Mindaugo šaulių kuopos dešimtmečio rengėjai ir svečiai. Stovi iš kairės: A. Sut- 
kaitis, A. Stašaitis, P. Jocas, J. Jukonienė, J. Strelienė, Br. Abromonis, P. Gabrys, S. Drešerienė, 
Alt. Vazalinskas, J. Vieraitis, Br. Bagdžiūnas; sėdi: J. Šiaučiulis, St. Jokūbaitis, K. Pečkys, S.J., J. 
Preikšaitis, St. Barauskas, dr. J. Kaškelis ir K. Šilkauskas Foto A. Kalvaičio

Montrealio šaulių kuopa iškil
mingai paminėjo savo veiklos de
šimtmeti š.m. spalio 8 ir 9 dieno 
mis. Iškilmės įvyko Aušros Var 
tu bažnyčioje ir salėje. Iškilmin- x .
game posėdyje dalyvavo apie 100 tu 1S organizacijų ir paskirų as- 
asmenų, jų tarpe visa eilė svečių n?enil- Garbes ženklus nusipelniu- 
iš Toronto ir kitur. Iš padaryto Šiems šauliams jteike centro vai- 
pranešimo paaiškėjo, kad per 10 £ybos atstovas J. Preiksaitis. Šau- 
metų kuopa yra daug nuveikusi. Į J1,1? žvaigždes ordinas įteiktas Al. 
Neskaitant susirinkimų, pramogų! yaz?^in.s^oi ir A. Kalvaičiui; sau- 
bei minėjimų, kuopa turėjo $3000 bu žvaigždes medalis — J. ^Šiau- 
pajamu, kurias panaudojo šalpai oiul1?1- J- Jorg^5?ul lr Gabriu-

Nepriklausomos Lietuvos 
vaitraščio Šerams, Lietuvių Fon
do Įnašui, “Baltijos” stovyklavie-

ir teisę veikti 
visoje Kvebeko provincijoje bei 
turėti nuosavybę.

Sukakties proga buvo gauta 
daug sveikinimų žodžiu bei raš-

ferencijoje Niagara Falls CNR 
geležinkelio bendrovės atsto
vas pranašavo, kad 1991 m. 
tarp Montrealio ir Toronto 200 
mylių greičiu Į valandą kur
suos 32 traukiniai. Sekančią va
sarą bus Įvestas pirmasis tur
bininis traukinys, kuris kelei
vius iš Toronto i Montreal! nu
gabens per 3 vai. ir 59 min., 
išvystydamas 84 mylių greiti. 
Dabartinis greičiausias CNR 
traukinys “Rapido” Į Montreal} 
nuvažiuoja per 4 vai. ir 59 min.

Montrealyje atidarytoje sovie
tinių gaminių parodoje Sov. Są
jungos atstovas prekybos reika-i-.^" *■ • . ’ , - .•
lams Kanadoje S. Čenčikovskigenausiam šauta KuoposLava. Taipgi dalyvavo kurejų-sa- 
pareiškė, kad sovietai norėtu' bus‘me ’T®3 Au™ ' art“ Pa' į“™1!. lr ™n°vemj vėliavos.

.... plėsti prekybinius ryšius su Kai rapijos patalpose. Katp legali or- Šventines nuotakos pamokslą pa-
21 m. amžiaus kanadietis ar „ada. Jis nusiskundė, kad dabar- gamzaeija, ji įregistruota Kana- sake tai. G. Kijauskas, SJ. Gie-

Atkelta iŠ 2-ro psl. 
gyti ir antrą panašų lėktuvą. 
Dažnai laivai sunkiai grumiasi 
su plaukiojančiomis ledo lytimis 
ir nežino, kad už kelių mylių 
yra visiškai ledo neturinti zo
na.

Žemės turtu ir energijos de
partamentas yra nutaręs duoti 
40% valstybinę paramą įmo
nėms, kurios sutinka tirti Ju- 
koną ir šiaurės-vakarų terito
riją. Jeigu jos rastų žemės tur
tų, gautąją paramą turėtų grą
žinti per 10 metų. Nesėkmės 
atveju parama negrąžinama. 
Šiam reikalui federacinis par
lamentas paskirs $9 milijonus. 
Paramą galės gauti kiekvienas

'Įmonė, jeigu jos bent pusė 
savybės yra kanadiečių 
koše.

Susisiekimo tyrinėtojų

nuo- 
ran-

kon-

tinis balansas esąs labai nepa
lankus Sov. Sąjungai, nes ji Ka
nadoje perkanti 25 kartus dau-

'sa. Meninę dali atliko sol. A: Paš- 
kevičienė.

Vaišes paruošė: J. Strelienė, J. 
tei, šeštad. mokykloms, tautiniu Jukonienė, p. Barauskienė ir p. 
šokių grupei, sportininkams ir t.t į Drešerienė. Scenines dekoracijas 
Kuopa Įsigijo puošniausią trem- skoniningai sutvarkė dail. Alf. 
tyje vėliavą, kuri kainavo' $1000. Vazalinskas.
Be to, ji Įsirengė šaudyklą P.! Jubilėjinės pamaldos buvo at- 
Skruibio ūkyje Pont Fortune ir laikytos AV par. bažnyčioje, kur 
Įsigijo pereinamąją dovaną, ski- ; dalyvavo visa kuopa su savo vė-

* - - - - *   N/ 1 * * YT 1 * FTY * • 1 *1 T • •

dos valdžios Įstaigose, turi vadi- dojo AV parapijos choras.

giau nei Kanada Sov. Sąjungoje. DISKUSINĖM TEMOM

DARBININKAI IR INFLIACIJA

Miestai auga, kaimai nyksta

VACLOVUI VAIDOTUI mirus,

žmoną ELENĄ VAIDOTIENĘ, dukterį REGINĄ VALICKIENĘ 

ir šeimą, sūnų VYTAUTĄ VAIDOTĄ nuoširdžiai

užjaučiame —

M. Traškevičienė A. A. Kocėnai L S. Mockevičiai

Kilniam lietuviui, 
buvusiam Lietuvos Steigiamojo Seimo nariui

VACLOVUI VAIDOTUI mirus, 
jo žmonai ir vaikams su šeimomis 

nuoširdžią užuojautą reiškia —
S. ir K. Grigaičiai

Brangiam TĖVELIUI mirus, 

dukterį KRISTINĄ ir sūnų VIKTORĄ ŠIDLAUSKUS 

giliai užjaučiame —

Aleksas ir Genė Kužmarskiai
X

At A
VACLOVUI VAIDOTUI mirus,

žmoną ELENĄ, sūnų VYTAUTĄ ir dukrą REGINĄ VALIC- 
KIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame —

L. L. Einikiai A. J. Petrauskai

Mielai MAMYTEI Suvalkų trikampyje mirus, 
MARYTĘ GENČIENĘ ir TEKLĘ KARECKIENĘ

su šeimomis giliai užjaučiame —

B. Agurkis
Edwardsville, Pa.

V. J. Aleknavičiai 
K. Pajaujis

VACLOVUI VAIDOTUI mirus,
jo žmonai ELENAI, sūnui VYTAUTUI, dukrai REGINAI 

su šeima reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —
A. S. Gineičiai A S. Ąžuolai

1 • •

Savo ankstyvesniame tokio pat mybes sau padėti, o ir valdžia naL

Viena aštriausių problemų so
vietinėje Lietuvoje yra butų'trū
kumas. Apie tai daug rašyta, 
daug planų paruošta, tačiau 
sprendimas iš vietos nejuda.

Iki šio meto kompartija gyrė
si nepaprastais statybos laimėji
mais, nors miestai išaugo ne 
vien jos pastangomis. Daugelis 
žemdirbių pasitraukė iš kaimo Į 
miestus, nes tik ten galėjo darbo 
surasti. Ir šiūo metu tebevyksta 
jaunimas iš kaimo i miestus, nors 
žemės ūkyje jau pradeda trūkti 
darbo jėgos. Miestuose naujaku- 

nežiūrint varžymų, kurie

RIMAS GINTAUTAS

daugiau remia bendroves nei dar- dažnai apeinami, įsidarbina ir gy- 
bininkus. Geležinkelio darbinin- vena spūstyje, žymiai blogesnė 
kai gavo atlyginimo pakėlimą, padėtis kaime. Kompartija norė- 
sudarant tai bendrovei kelių mi- visus gyventojus suvaryti i 
lijonų dolerių didesnes išlaidas, i bendras gyvenvietes, nors neis- 
tačiau bendrovė gavo milijonus mano kur gyvenvietes Įkurti, ne- 

rcioA-aiviuo owaipoiu, paouaoj-1 dolerių dovanų iš krašto vyriau- nusistačiusi dėl trobesių pobū- 
tą J. J., aiškiai matyti, kad jis i sybės. Be to, b-vė pati pakėlė kai- dzio ir nepajėgia savo sumany- 
nenagrinėja infliacijos bešališkai,! nas už savo patarnavimus. Taigi, įgyvendinti. Senieji trobesiai 
bet kaltę meta tik vienai pusei ir bendrovė uždirbs dar daugiau, ne- nyksta, nes neduodama meazia- 
jai parenka perdėtus palygini- gu ji uždirbo prieš tai. Darbinin- , . . • . . Į • V •
mus”. Tą sakini ir aš galėčiau kai gi iš savo pakėlimo daugiau dirbių patenka į nepaprastai siur- 
pakartoti, tik vietoje raidžių J .J., j mokės valstybinių mokesčių, ku- Pia? sąlygas. Is žemdirbių reika- 
tektų pažymėti raides K.K. ; rių dalis eis ir jų bendrovei. Tai. laujama daugiau dirbti, daugiau 

K. K. nagrinėja streikų pasek-;rodo, kad darbininkai didelių lai-1 raminti, tačiau jų gyvenimo są- 
mes bei jų sąryši su kitomis dar- mėjimų pasiekti negali, o bend- lygomis nesirūpinama.

Spjūvis į kompartiją
F. Vilius, pagiežos pagautas, 

rašo kompartijos leidinyje “Vals
tiečių Laikraštyje” (X. 5, nr. 119) 
apie kaimiečio nelemti:

žmogus atsisėda valgyti, o į barš
čius jam lyja. Arba, sakysim, kur be
stato vaiko lovelę, į ją vistiek laša. 
Ką tada jam daryti? Sakote, eiti pas 
pirmininką, prašyti jo pagalbos? An
tanas Venckus taip ir padarė. Net į 
rajono laikraštį parašė. O kas išėjo?

“Kelmės rajono kolūkio “žingsnis 
pirmyn” pirmininkas A. Malakauskas 
vis žada namą remontuoti. Bendrai jis 
įsitikino, kad pažadai — geras daly
kas. Ir žmogų tuokart nuramini, ir 
pats/ taip sakant, iš padėties išsisuki 
Ir, svarbiausia, niekas biurokratizmu 
neapkaltins: taipgi neišvariau žmo- 
pažadėjau, sutaisysiu.

Buvo prie to skylėto namo visokių 
tikrintojų. Pastovėdavo, tvorą parėmę, 
pakraipydavo galvomis. Aš, pavyz
džiui, mačiau “įvykio vietoje” kolūkio

pavadinimo straipsnelyje pasisa
kiau, kad ne darbininkai yra in
fliacijos kaltininkai. Sekančiame 
šio laikraščio numeryje i mano 
teigimus K. K. atsako priešingai. 
Jis savo straipsneli pradeda: 
“Perskaičius straipsni, pasirašy-

bovietėmis. Tuos dalykus visi ži- rovės gali.
no iš praktikos. Ir streikuotojai L-.v.
žino, kad streikas neša nuosto- sisakyta, kad darbininkai gali 
liūs, bet, jei kito kebo nėra, ten- reikalauti sau tinkamo atlygini- 

mo, išeinant net j streiką. Taip 
. pat buvo išreikštas pageidavimas,. . , ,. . , . , , įr

Vatikano santaryboje buvo pa

ka griebtis streiko.
K. K. mini vienos bendrovės

pelno 6%. Tas procentas nieko ^a(j darbininkai dalyvautų ir 
nepasako, nes tai yra teorinis da- bendrovės pelne, nes darbininkai 
lyko svarstymas. As nurodžiau bendrovėms daro pelną. O kiek 
konkrečius duomenis, nors ir ne- Kanadoje yra bendrovių, kurių 
minėjau bendroves vardo. Jei pe]ne dalyvauja ir darbininkai? 
bendroves pelnas per 18 metų Apie darbininkų dalyvavimą 
pakilo apie 6 kartus, o jos dar- bendrovės pelne dar sunku kal
bininkų savaitinis atlyginimas ne- bėti, nes dalis darbininku dar

Paruošti gyvenamą namą žiemai ne 
taip jau sunku. Pataisyk stogą, įdėk 
naujus langus ir dar gyvensi. Taigi 
žmogus eina ir prašo lentos, rąstga
lio. O jam atsako:

— Ne, kelkis į gyvenvientę. Ten 
išsistatysi.

Dabar viskas naujoms statyboms. 
Statysies gyvenvietėje -— gausi pa
skolą, padės tau transportu. O jei 
reikia trobą paremontuoti, prasideda * 
kryžiaus keliai. .

Gyvenvietės — mūsų ateitis, Jas 
pastatę, perkėlę visus gyventojus, paj 
kelsime kaimo vaizdą, sudarysime są
lygas žmonėms tokias, kokios yra 
mieste. Tai didelis uždavinys, ir jį 
reikia vykdyti visu rimtumu. Bet ne
galima pamiršti, kad kėlimasis į gy
venvietes truks eilę metų. “Žingsnio 
pirmyn” kolūkyje persikėlė 20 kie
mų, o reikia perkelti daugiau kaip 
šimtą. Todėl negalima kasdieninės ne
tvarkos dangstyti gyvenvietėmis.

Sako, kolūkiuose šiuo klausimu 
lengviau. Yra statybininkų brigada, 
gali kelis žmones pasiųsti butų re
montuoti. O tarybiniuose ūkiuose sun
kiau. Štai Užvenčio tarybinio ūkio 
Kuršų skyriaus darbininkų šeimos gy
vena ypač blogose sąlygose. O kiek 
ten yra senų, apleistų pastatų. Juos 
atremontavus, išeitų geri butai dar
bininkams. Bet ne. Viskas naujoms 
statyboms. O seni geri pastatai to
liau pūva.

žmogui reikia sveiko stogo ant gal
vos, reikia šilumos. Jei jis šito rei
kalauja, būtina jam padėti. Išsisuki
nėti čia nėra ko.

O kur grūdus pilti
Agr. V. Ramanauskas gyvai pa

vaizduoja ir ūkinių trobesių sta
tybos užvilkinimo pasekmes 
(“Valstiečių Laikraštis”, X. 5.,pakilo nei du kartu, tai kaip ga

lima kalbėti, kad, štai, vargšė 
bendrovė nebegalės gyvuoti?

Esu pasisakęs, kad darbinin
kai galėtų dirbti ir už mažesni 
atlyginimą, jei valdžia nustatytų 
prekių kainas. Deja, valdžia to 
nedaro. Kas lieka darbininkams, 
jei jiems tenka vytis gyvenimo 
lygi?

Yra žmonių, kurie sako, kad, 
jei darbininkams bus pakeltas at
lyginimas, tai ir prekių kainos 
pakils. Tas pasakymas nėra gy
venimiškas. Galima paimti pa
vyzdį iš šių metų. Prekių kainos 
pradėjo kilti jau nuo sausio mė
nesio. Prekybininkai nelaukė dar
bininkams atlyginimo pakėlimo. 
Kaikurie darbininkai atlyginimo 
pakėlimą gavo tik rudenį. O ir 
dabar prekių, ypač maisto gami
nių, kainos nenustoja kilusios.

Grūdų pilti taip pat nėra kur. Ti- 
! pini grūdų sandėlį Kėdainių mechani
zuota statybos kolona visus metus 
stato ir šiam derliui sugebėjo tik 6 
aruodus įrengti. Statybininkų sandė
lyje nematyti, nors pastatas jau tu
ri būti perduotas naudojimui. Kolūkio 
sandėlininkas A. Menkus įpykęs vaikš
to po niekaip nebaigiamą įrengti san
dėlį ir bėdoja:

— Padėkite, vyrai, jeigu galite. Ma
tote, kaip vargstame. Grūdus ir mai
šais, ir dėžėm nešiojame. Vargas, o 
ne darbas Bet tai būtų tik pusė bė- 

I dos, jei dar kokie du-trys aruodai bū
tų įrengti. Dabar baigiame paskutinįjį 
pripildyti., O kur grūdus vėliau pilsi
me — neįsivaizduoju. Tokiu sunkiu 
metu mus visi pamiršo...

Pernai, kai rudens orai buvo ge
resni, ūkyje grūdus pylė ir į darži
nes, ir į tvartus. Galvojo, šiemet at
sigaus, pasistatę talpų 800 tonų san
dėlį. Viltys sužlugo, nes statybininkai 
žodžio netesi.

— Lentų stokojam, — pasakė mums 
mechanizuotoje kaimo statybų kolo
noje. — Reikia keturių centimetrų 
storio, o tokių dabar neturime. Bet 
nuo spalio pirmos į tą sandėlį mesi
me visas jėgas

Kodėl nuo pirmos, o ne iki pir
mos! Argi nebuvo galimybių pasirū
pinti, kad “Naujo gyvenimo” kolūkis 
sandėlio raktus gautų anksčiau?

Kompartija save vanoja
Kai dvi statybos ministerijos 

nepajėgia išvežti vežimo, spalio 
mėn, pradžioje posėdin susirin
ko statybos “ministerial”, su sta
tybomis susiję pareigūnai ir dau
gelio rajonų kompartijos sekre
toriai. Pasitarimo išvadas api
bendrino kompartijos centro sek
retorius J. Maniušis, kuris jau 
nekartą rašė spaudoje statybos 
klausimais. Pasitarimo išvadas 
sovietinė Elta paskelbė kompar
tijos dienraštyje “Tiesoje” (X. 6. 
nr. 234), kurios vertos ypatingo 
dėmesio:

Negalutiniais duomenimis, Kaimo 
statybos ministerija devynių mėnesių 
generalinės rangos statybos-montavi- 
mo darbų planą įvykdė vos 87 pro
centais. Jos organizacijos liko žemdir
biams skolingos daugeliu pastatų. Be
liko ketvirtadalis metų, o beveik 39 
procentai metinio plano darbų dar ne
atlikta.

Ministerija iki šiol dar nesugebė
jo įvesti reikiamą jai pavaldžių orga
nizacijų ir įmonių darbo kontrolę. To
dėl daugelyje objektų netvarka, dar
bininkai ir mechanizmai dažnai pra
stovi Blogas darbo organizavimas

(Nukelta į.9 psl.)

nepajėgia išsikovoti sau tinkamo 
atlyginimo.

Tenka dar kartą pabrėžti, kad 
ne darbininkai kalti dėl galimos 
infliacijos, bet kainų kėlėjai: tur
tingos prekybos bendrovės, mies
tų valdybos, kurios darbininkams 
už 5 kambarių namuką iškart pa
kelia mokesčius net iki 70%. Jei 
bus nustatytos normalios prekių _ _
kainas, namų ir kitokie mokes- partinės organizacijas sekretorių s. čiai, atpuls ir darbininkų streikai ^dvilą Galvojau, užsiPlieks žmįus, 
ir nebus kalbos apie infliaciją, pamatęs, kad taip jų kolūkiečiai gy-

K. K. savo straipsni baigia! vena, imsis ko nors. Bet kur tau. Sto- 
taip: “Valdžią dėl infliacijos ga-'vėjo ramus, kaip niekur nieko.” 
Įima kaltinti tik ta prasme, kadi Dabar jau galiu pasakyti, kur An- 
nesugeba suorganizuoti įstaigų, tanas Venckus prašovė, teisybės ieš- 
kurios griežtai ir privalomai, tiek kodamas. Ir kaip jam į galvą neatėjo! 
bendrovėm, tiek darbininkams, Jis pamiršo, kad pirmininkui, sekre- 
sprestu tarp jų iškylančius gin- toriui, tikrintojams ant galvos ne

lyja.
Dabar vyksta pasiruošimas žiemai. 

Kolūkių valdybos svarsto gyvulių žie
mojimo klausimus, siunčia meistrus 
fermų stogų taisyti, langų įstiklinti, 
akylių sienose užkamšyti. Specialistai, 
gamybinės valdybos ruošia reidus, tik
rina pasiruošimą. Ir visai teisingai 
daro: gyvuliai — tai mūsų produkci-

S ręstu tarp jų iškylančius gm
s’’. Valdžia tokias institucijas 

turi, tik jos darbininkų ir bend-

nr. 119):
Orai šį rudenį kaprizingi. Nespėji 

apsižiūrėti, iš kurios pusės atslenka 
debesys, kai prakiūra dangus ir suri
kiuota darbų eilė subyra lyg kortų 
nameliai. Ypač sunku Kėdainių rajo
no “Naujo gyvenimo” kolūkio žem
dirbiams.

Ūkio agronomę J. Giedraitienę ra
dome labai susirūpinusią Prieš porą 
savaičių laukuose dar buvo 70 hekta
rų gero vasarojaus Tą dieną ūkis su
laukė talkos — atvyko du kombainai 
iš kaimyninio “Galiūno” kolūkio. Mat, 
ten po stipraus lietaus šlapia, o čia 
miežiai ant drenuotų plotų.

Bet viena bėda ne bėda — nėra 
su kuo grūdus nuo mašinų vežti. Pa
gal grafiką tą kartą teko galvijus į 
mėsos kombinatą vežti, o diena kaip 
tyčia pasitaikė giedra, saulėta.

Nenuostabu, kad kaikuriuose Ka- rovių ginče duoda patarimus, o 
nados miestuose darbininkų žmo
nos piketuoja prie didžiųjų mais
to gaminių krautuvių dėl kainų 
kėlimo. ' » r

K. K. apgailestauja, kad. dar- 
/bininkams reikalaujant didesnio 
atlyginimo, kaikurios bendrovės 
nebegalės gyvuoti. Bendrovės ne-

ne Įsakymus. O ir jos daugiau 
pataikauja bendrovėms, nutęsda- 
mos savo patarimus net iki 60 
dienų. Toks patarimo nutęsimas 
nutęsia ir ginčo sprendimą iki 
vėlyvo rudens ir tuo stabdo dar
bininku streikus. Taigi, valdžia ja, jie turi žiemoti sočiai ir šiltai, 
stabdo darbininkus, o ne darbda- Na, o žmonės? Kaip žiemos žmo- 
vius ar kainų kėlėjus. J. J. nės?

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

460 Roncesvalles Avė., Toronto
B. Naujalis, Ps.D.R.M.NJ»t.

Tel. LE 3-8008
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Ateitininkų sendraugių skyriaus valdyba

PREMIJA ŠOKĖJAMS
Eisenhuettenstadte, R. Vokietijoje, 

pramoginių šokių konkursą laimėjo 
keturios Lietuvos šokėjų poros: vil
niečiai — A. Gineitis ir I. Subatne- 
kienė, kauniečiai — M. Pečiulis ir 
L. šalkauskaitė, L. Šveikauskas ir A. 
Svabonaitė, K. šimauskas ir V. Bud- 
riūnaitė, sėkmingai įveikusios R. 
Berlyno ir Frankfurto prie Oderio 
atstovus. Kituose dviejuose konkur
suose teko pasitenkinti pralaimėji
mu, nes juose dalyvavo gerokai stip
resni varžovai iš Danijos, Prancūzijos 
ir Čekoslovakijos. Lietuvių šokėjų 
grupei vadovavo M. Vaitulevičiūtė.

RYŠIAI SU UŽSIENIU
Vilniuje įvyko antroji konferencija 

vadinamosios “Draugystės ir kultūri
nių ryšių su užsienio šalimis draugi
jos”. Vaidybos prezidiumo pirm. L. 
Kapočius informavo, kad Lietuvoje 
buvo priimta apie 120 delegacijų iš 
užsienio ir virš 60 delegacijų buvo 
pasiųsta į užsienį. Jis taipgi nusi
skundė: “Dar silpna yra leidybinė ba
zė, o tai trukdo operatyviai leisti li
teratūrą apie Lietuvą užsienio skaity
tojams. Ne visada atsižvelgiama į at
vykstančių į respubliką užsieniečių 
grupių specifiką ir grupių narių su
dėtį. .L. Kapočius pasitraukė iš pa
reigų, teisindamasis, kad jis planuo
ja pereiti į mokslinį darbą, ir buvo 
išrinkta nauja valdyba: pirm. R. Pet
rauskas, pavaduotojas — A. Paragys, 
J. Jurginis ir M. Požarskas.

MIRĖ K. ŽIEVYS
Liepos 27 d. nuo kraujo išsiliejimo 

smegenyse mirė buv. Alytaus gimna
zijos mokytojas Kajetonas žievys, 
anksčiau mokytojavęs Vilkaviškyje ir 
Utenos gimnazijoje. Pastaruoju metu 
jau buvo išėjęs į pensiją, mėgo meš
kerioti. Velions buvo gimęs 1902 m. 
Tilvikų -Gytiškių kaime, šakių ap
skrityje. Palaidotas Alytuje, dalyvau
jant gausiam būriui giminių, pažįsta
mų ir buvusių mokinių.. Dvi jo sese
rys gyvena Čikagoje — Anastazija 
Dumčienė ir Antanina Damijonaitie- 
nė.

M

• LONDONO . RODNĖS JAUNIMO ANSAMBLIS • PUIKUS DOMINICO FERRIE ORKESTRAS

• VERTINGA LOTERIJA IR LAIMĖS STALIUKAI

g HAMILTON
REKOLEKCIJOS Aušros Vartų pa

rapijoje prasidės lapkričio 6, sekma
dienį, pamaldomis ir baigsis lapkri
čio 13, sekmadienį. Jas ves žinomas 
rekolekcijų vedėjas Tėvas dr. J. Venc
kus, SJ. Visi parapijiečiai prašomi re
kolekcijose dalyvauti. Klebonas

J. A. Valstybės
BIRUTĖS GATVĖ tebėra New Bri

tam mieste. Prieš 50 metų Jonas 
Skritulskas, nusipirkęs didelį plotą 
žemės, šiuo vardu pavadino per jo 
žemę ėjusį kelią. Lenkai vėliau toje 
vietoje pasistatė bažnyčią ir bandė 
į gatvę išaugusio kelio pavadinimą 
pakeisti, bet su tuo nesutiko J. Skri-

NUBAUSTOS 
KOOPERATININKĖS
Šilutės rajono liaudies teismas už 

grobstymus nuteisė kalėti žemaičių 
Naumiesčio vartotojų kooperatyvo 
valdybos pirm. J. čiužaitę pusantrų 
metų, vyr. buhalterę S. Tamošaitie
nę — vienerius metus; kasininkei J. 
Mockevičienei metų bausmė paskir
ta lygtinai su dvejų metų bandomuo
ju laikotarpiu. Teismo pirm. V. 
Venckus rašo: “Nagrinėjant bylą, 
nustatyta, kad žemaičių Naumiesčio 
vartotojų kooperatyve įvairiomis pro
gomis buvo ruošiami išgėrimai, ku
riuos skatino ir juose dalyvaudavo 
kooperatyvų sąjungos vyr. buhalteris 
Piekus ir vyr. revizorius Balandis. 
Pinigai išgėrimams buvo grobstomi 
iš kasos...” Abu silpnavalių mote
riškių gundytojai, atrodo, išsivers be 
kalėjimo: “šiuo reikalu liaudies teis
mas priėmė atskirą nutartį”. Jie, ma
tyt, yra kompartijos nariai, tad va
dovaujamasi šūkiu — varnas varnui 
į akį nekerta...

TRADICINIAI ŠŪKIAI
Kad piliečiai žinotų, ką galima šū

kalioti ir ką reikia nutylėti, sovietinė 
kompartija kasmet paskelbia virš 
šimto šūkių, skirtų spalio revoliuci
jos sukakčiai, šiemet juose, atrodo, 
sąmoningai nutylima Kinijos kom
partija: “Broliškai sveikiname socia
lizmą statančius Kinijos Liaudies De
mokratinės Respublikos darbo žmo
nes! Už Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
tautų draugystę ir bendradarbiavi
mą!” Amerikai skiriamas šūkis nr. 
10: “Pasaulio tautos! Kovokite už 
tai, kad Jungtinės Amerikos Valsti
jos nutrauktų agresyvų karą prieš 
Vietnamo liaudį, ryžtingai reikalau
kite nedelsiant išvesti Amerikos ka
riuomenę iš Pietų Vietnamo! Tegul 
plečiasi ir stiprėja tarptautinis soli
darumas su didvyriškąja Vietnamo 
liaudimi!” Kad Amerika perdaug ne
užpyktų, pateikiamas šūkis nr. 46: 
“Draugiškai sveikiname Amerikos 
liaudį! Tegul plečiasi Jungtinių Ame
rikos Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
tautų bendradarbiavimas, siekiant už
kirsti kelią pasauliniam karui!”

ARCHITEKTAI
NEPATENKINTI
Bene žymiausi architektai dabartį-

niame Vilniuje yra dvyniai Algimaiu ' 
tas ir Vytautas NasvyčiaL “Liter, ir ' 
Mene” paskelbtame pasikalbėjime jie 
nusikundžia: “Ekstravagancijos mes 
nesivaikome... Asmenybės kultas, ži
nybiniai barjerai ir skonio steką Vil
niaus architektūriniame veide paliko 
randus: tai gyvenamieji namai prie 
Jaunimo stadiono. Raudonosios Armi
jos prospekte, Muziejaus gatvėje...” 
A. ir V. Nasvyčių kūrybai yra būdin
gi tvirti principai: “Architekto kūry
bos pozicija — žmogus. Architektūra 
neturi jo nutelbti, tai mūsų kūrybi
nis principas. Noras užimponuoti, už
gožti masteliu mums nepriimti
nas...” Dabartinėmis statybomis jie 
nepatenkinti: “Didžiausias gyvena
mųjų kvartalų priešas — monotoni
ja, kurios kol kas, deja, neįmanoma 
išvengti. Kodėl? Maža galimybių pa
rodyti savo, kaip kūrėjo, braižą...” 
Jie paliečia ir kitą nesėkmės prie
žastį: “Mes norime pernelyg pigiai ir 
ilgaamžiai statytu Statome, iš anksto 
žinodami galutinio rezultato vertę, 
kuria, mūsų nuomone, neturime pa
grindo džiaugtis

NAUJI PRAMONĖS CENTRAI
Pramoninės statybos projektavimo 

instituto rajoninio planavimo sky
riaus vadovo Henriko Zvolinsko pra
nešimu, lig šiol pramonė Lietuvoje 
buvo koncentruojama tradiciniuose 
centruose — Vilniuje. Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. 
Kauno ir Vilniaus augimas jau esąs 
nepageidaujamas, nes jis būtų nepa
togus šių miestų gyventojams. Nu
tarta iki 1980 m. daugiau dėmesio 
skirti naujai suplanuotiems pramo
nės centrams — Plungei, Jurbar
ku!, Kapsukui (Marijampolei), Ute
nai ir Alytui. Jurbarke bus įrengta 
naftos valymo nepageidaujama ga
mykla ir naftos chemijos gaminių 
įmonės, vamzdžiais sujungtos su 
Klaipėdos uostu. Utenoje numatoma 
koncentruoti lengvąją pramonę, ypač 
elektros prietaisų, o Alytuje teksti
lės ir prietaisų pramonę. Kapsuku 
perkrikštytai Marijampolei teks me
talo apdirbimo ir tekstilės pramonė, 
Plungei — mažai vandens reikalau
janti chemijos pramonė. Žemdir
biams aptarnauti iš 450 gyvenviečių 
buvo atrinkti 229 kasdieninių porei
kių centrai, kurie iš kaimyninių kol
chozų bus pasiekiami per 15-20 minu
čių. Stambesnėms paslaugoms numa
tomi 36 rajonų centrai. Žemės ūkio 
100 ha naudmenų dabar aptarnauja 
apie 13 žemdirbių, kai tuo tarpu Es
tijoje jų yra tik 7-9. H. Zvolinskas 
tiki, kad ateityje žemdirbių skaičius 
Lietuvoje gerokai sumažės, kai kol
chozai ir sovehozai bus labiau me
chanizuoti. Už paramą planams pa
ruošti jis dėkoja Kauno politechni
kos instituto docentui K. šešelgiui, 
Mokslų Akademijos ekonomikos in
stituto direktoriui K. Meškauskui ir 
valstybinės plano komisijos darbuo
tojams.

PIRMASIS MĖNESIO PENKTA
DIENIS — lapkričio 4 d., Mišios — 
7 v. vakaro.

SPAUDOS BALIUS — šį šeštadie
nį, lapkričio 5, Jaunimo Centre. Pro
gramą atliks Londono — Rodnės jau
nimo ansamblis, vad. kun. B. Pace- 
vičiaus ir tautinių šokių grupė, vad. 
D. Chainauskienės. Koncerto progra
ma prasidės punktualiai 7 v.v. K.L. 
B. Hamiltono apylinkės valdyba pri
statys visus baigusius XII gimnazi
jos klasę abiturientus ir jiems įteiks 
po -vertingą knygą, šokių metu bus 
išrinkta spaudos baliaus karalienė. 
Gros puikus Dominico Ferrie orkest
ras. Rengėjai kviečia visus šį šešta
dienį dalyvauti pirmame šio rudens 
sezono atidarymo baliuje. J. P.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ su
sirinkimas įvykęs spalio 16 d. buvo 
labai įdomus politine apžvalga, kurią 
padarė J. Matulionis, atvykęs iš 
ronto.

Išrinkta revizijos komisija ir 
tarti einamieji reikalai. Dalyvavo 
mažas būrys narių su žmonomis.

šiais metais gruodžia 4 d. sueina 
25 metai nuo ateitininkų ideologo 
prof., St. Šalkauskio mirties. Nutarta 
šios didžios lietuvių asmenybės sukak
tį paminėti koncertu. V.

T. FONDO VALDYBOS RENGIA
MAS priešadventinis subatvakaris-šo- 
kiai įvyks lapkričio 26 d. Jaunimo 
Centro salėje. Šiam vakarui T. Fon
do v-ba įtemptai ruošiasi, nes nori 
savo svečiams šį sykį pateikti labai 
daug staigmenų. Savo posėdyje sky
riaus v-ba svarstė sumanymą ateinan
čią vasarą paminėti 20 metų sukak
tį nuo mūsų lietuvių tremtinių į Ka
nadą imigracijos pradžios. Tai būtų 
gegužinės pobūdžio minėjimas; į tal
ką būtų kviečiamos ir kaimyninės 
apylinkės. -

To-

ap- 
ne-

APYLINKĖS VALDYBA kviečia 
lapkričio 13 d., 2 v. p.p., sekmadienį, 
salėje po bažnyčia, visų apylinkėje 
veikiančių organizacijų pirmininkų 
arba jų atstovų posėdį.

Šis posėdis šaukiamas naujos val
dybos su organizacijų pirmininkais 
— grupių vadovais aptarti kolonijos 
reikalams.

ST. DALIUS pasitraukė iš T. Fon
do valdybos. Tai ilgametis T. F. dar
buotojas ir v-bos sekretorius, T. Fon
de dirbęs jau nuo pat skyriaus įsistei- 
gimo pradžios — 1951 m. Jo vieton 
į valdybą atėjo ir perėmė sekretorės 
pareigas Aid. Matulienė. Hamiltonie- 
čiamsji yra žinoma kaip aktyvi ir 
talentinga choro, dramos būrelio ir 
visokio lietuvių meninio pasirodymo 
dalyvė.

JAUNASIS D. SLAVINSKAS, Mc
Master universitete įsigijęs branduo
linės fizikos ir pritaikomosios mate
matikos daktaro laipsnį, išvyko su 
šeima į JAV, kur jam buvo pasiūly
tas darbas Bell Telephone bendrovės 
tyrimų laboratorijose, Morris Town, 
N. Y. Neseniai tėveliai St. ir D. Sla
vinskai buvo nuvykę sūnaus aplan
kyti ir grįžę pasakoja, kad jaunasis 
lietuvis gerai įsikūręs. K. M.

PADĖKA
Už rūpestingą gydymą ir operacijas 

dr. O. Valaitienei ir dr. H. W. Beattie 
nuoširdžiai dėkoju. Taipgi reiškiu nuo
širdžią padėką mane lankiusiems ligo
ninėje ir namuose ligos metu, už gė
les, dovanas ir užuojautas laiškais: 
prelatui dr. J. Tadarauskui, kunigui 
Antanui Sabaliauskui (Čikagoj), p. p. 
Antanaičiams, Agurkiams, Aušrotams, 
Bukšaičiams (Toronto), Čeliauskui, Ei- 
dukaitienei, Gimžauskams, Girūnui, 
Juodžiui, Januškevičiam^. Kipvomq. M. 
Kasperavičienei (Toronto), Kriščiū
nams (Toronto), Krivickams, Kat. Mo
terų Dr-jai, Lengnikui, A. J. Mikšiams, 
L. Meškauskienei, Leono Meškausko 
šeimai, J. M. Rudokams (Delhi), A. 
Stosiui, Savickams, Slavinskams, Stur- 
maičiui, J. Vaitkui, Vaitoniams, P. E. 
Vaitkams, Zurliams, darbovietės bosui 
W. Shaw, bendradarbiams E. Carey, 
N. Otterman, Ch. Cumber, S. Baran.

Visiems dar kartą nuoširdus ačiū.
Antanas šukaitis

Sault S. Marie, Ont.
LANKĖSI KAPELIONAS. Spalio 30 

d. mūsų mieste iš Sudburio lankėsi 
kolonijos kapelionas kun. A. Sabas. 
Pamaldos, kaip ir paprastai, buvo lai
komos kroatų bažnytėlėje. Mūsų tau
tiečiai panašiomis progomis labai gau
siais susirenka, tik gaila, kad kroa
tų bažnytėlė yra lietuviams permaža, 
patalpos perdaug prikūrenamos.

APYLINKĖS VALDYBOS NARĖ V. 
Motuzienė vykdo rinkliavą šalpos rei
kalams. Darbas eina labai sėkmingai, 
nes tautiečiai supranta, kad vieno do- 
leriuko auka, taip vadinamas “man
dagus atsikratymas” šiais infliacijos 
laikais jau seniai iš mados išėjęs.

JAV IR KITŲ KANADOS MIESTŲ 
pavyzdžiu pradėtas didesnių maisto 
krautuvių piketąvimas pasibaigė pil
nu nepasisekimu. Vienintelė miesto 
valdyboje esanti moteriškė vietiniame 
“SAULT STAR” pareiškė savo nuo
monę, kad jeigu kam “steikai5
brangūs, tai tegul valgo virtą jau
tieną (potroast)... Kiti panašūs gud
ruoliai pataria prieš perkant maistą 
gerai pagalvoti ir, pavyzdžiui, nepirk
ti pačios brangiausios, o imti piges
nę tą patį maistingumą turinčią 
mėsą... Gi tos kainos vis kyla ir 
kyla... J. Sk.

ATITAISYTINOS KLAIDOS “TŽ” 
42 nr. korespondencijoj iš mūsų 
miesto. Ten atspausta: . kun. L.
Kemėšis aplankė pirmąjį mūsų kle
bonijos vienuolį...” Turėjo būti “ko
lonijos”. Be to, ten pat atspausta: 
“... nuotaka kilusi iš Norvegijos”. 
Turėjo būti “mamytė” (nuotakos). 
Abi klaidos techniško pobūdžio ir pa
darytos ne korespondento. Paliestuo
sius atsiprašome, Red.

per-

OŽKABARZDŽIAI
JAUNIKAIČIAI
Lietuvoje pradedama griežtesnė 

kova prieš paauglių polinkį Į nerū
pestingą gyvenimą ir chuliganizmą. 
Šiandien jau atvirai prisipažįstamą, 
kad tie ožkabarzdžiai jaunikaičiai nė
ra praeities atgyvenos. Tai liudija ir 
“šluotoj” paskelbta P. Raščiaus sa
tyra, nes juk pensijos buvo įvestos 
vos prieš keletą metų:

“Vėl trinksi būgnas lyg perkūnas, 
vėl plėšiama “Laurensija”... — 
Atėjo ožkabarzdžiai sūnūs 
Su motinėlių pensijom.

Ir šnibždasi visi išbalę, 
pavargę dručkiai kelneriai: 
“Nuo kojų nuvaryti gali 

ir mus, ir patį velnią jie...” 
Kantrybės, kelneriai apkūnūs! 
Dar nebaigta “Laurensija”, 
nes ryt ateis tie patys sūnūs 
ir su tėtušių pensijom.”

TECHNIKOS MOKYKLA
Kėdainiuose komisija iš statybinin

kų priėmė naujus pastatus profesinei 
technikos mokyklai, kuri ruoš darbi
ninkus chemijos pramonei, čia bus 
įrengti braižybos, saugumo techni
kos, cheminės technologijos ir kiti 
kabinetai. Penkių augštų bendrabu
tyje galės gyventi virš 400 mokinių. 
Numatoma, kad technikos mokykla 
kasmet išleis apie 200—300 specialis
tų. V. Kst
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LA PRAIRIE, MAN.

MŪSŲ APYLINKĖJE gyvena virš 
10 šeimų ūkininkų, daugiausia senes
nės kartos ateivių. Visi buvo gana 
gražiai įsikūrę ir, atrodo, buvo savo 
gyvenimu patenkinti. Deja, amžius 
daro savo, ir kaikurie, sulaukę senes
nio amžiaus, pradeda parduoti ūkius. 
Vieni jau pardavė, kiti — pakeliui. 
Tik gaila, kad viską perima svetim
taučiai. Taip ir nyksta žurnalisto J. 
Pronskaus išgarsintas “Naujienose” 
lietuvių kaimelis.

Šiais metais vakarinėje Kanadoje 
javų derlius buvo rekordinis — sa
koma, kad prikulta virš 700.000.000 
bušelių kviečių. Vakarų Kanada tokio 
derliaus iki šiol neturėjo.

Praėjusią vasarą teko aplankyti Va
karų Kanados provincijas — Saskače- 
vaną, Albertą ir Britų Kolumbiją. Su
sitikau daug tautiečių ūkiuose ir mies
tuose. Visi gražiai įsikūrę. Saskačeva- 
no ūkininkai tikri dvarininkai — 
skaičiuoja savo žemes tūkstančiais ak
rų, o gyvulių bandas — šimtais. Tai 
štai ką daro laisvė! Visur matyti di
džiulės mašinos, traktoriai, kombai
nai ir pan. P. Liaukevičius

Niagaros pusiasalio indėnų trobelėje: lietuvaitė tarp šeimi- 
ninku - Nuotr. J. V.

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING 

Telef. 383-7512 M. L 83400 
1031 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namų šonus ir de
dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų 
praktiką. Taip pat šiems reikalams pigesne kaina parduodame medžia-

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje ''TALKA* 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos ii 8% iki $5.000, mortgičiu 
paskolos iš iki 66% turto vertės. Ui šėrus mokama 5% 
dividendo ii pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas.

Niagaros pusiasalis
APYLINKĖS ĮDOMYBĖS. Kad ir 

nuolatinai gyvenantiems šioje gražio
je ir garsioje gamtos didingumu Kūrė
jo apdovanotoje apylinkėje, verta ret
karčiais pasižiūrėti ne vien tik į didin
gą krioklio vandens kritimą, bet ir jo 
apylinkes, kaip antai, Queenston kryp
timi, kur paminklas virš kalnų liudija 
1876 m. kanadiečių su amerikiečiais 
kovos laukus ir laimėjimą Kanados ar
mijos, kuriai vadovavo garsusis gene
rolas Sir S. Brock. Tos armijos laimė
jimo dėka Kanada tapo savarankiška 
valstybė. Kanadiečiai, kad ir nebūdami 
perdaug karingos dvasios žmonės, ger
bia savo karius, ir po šimto metų pa
statė dar didingesnj paminklą minė
tam generolui St. Catharines mieste, 
būtent, Brock universitetą, žemyn, pa
gal Niagaros upę keliaujant nuo pa
minklo, seka graži Marijos garbei 
įrengta aikštė su spalvingomis statu
lomis. Ją pravažiavus, matyti saulės 
laikrodis, padarytas iš įvairių spalvų 
žalumynų, kuris sukdamasis tarytum 
sako, kad jis lietuvio V. Macikūno pa
darytas. Galingą elektros jėgainę pra
lenkus, matyti didesnis, negu gyvena
mo namo pastatas — tai senovės gink
lų muzėjus ir už jo seka Fort George, 
buvusi tvirtovė, kuri 20 a. antroje pu
sėje jau tik muzėjinę vertę teturi. 
Chippawa kryptim yra graži vieta “Ma
rineland”, kuriame yra zoologijos so
das su įvairiais gyvuliukais bei paukš
čiais ir Flingston — mėgstančių spor
tuoti žuvų baseinu. Ten pat yra Kana
dos indėnų įrengta “Indian Village”, 
kur gyvena grupė indėnų. Per visą va-

saros atostogų metą jie demonstruoja 
savo šokius, rankdarbius ir aiškina lan
kytojams apie kiekvieno įrengto kam
pelio paskirtį Kanados indėnų gyveni
me.

ORGANIZACIJŲ VEIKLA 1966 M. 
KLB apylinkės valdybos rūpesčiu su
rengtas Vasario 16 minėjimas su Tėvo 
B. Bagdono, OFM, paskaita ir choro 
“Varpas”, vad. muz. St. Gailevičiaus, 
koncertu. Skautų rėmėjų draugovės 
pastangomis suruoštas Joninių vaka
ras, kuriame dalyvavo garbingi sve
čiai: Lietuvos gener. konsulas Kanadai 
su ponia, prof. R. Sealey. Hamiltono ir 
Toronto taut, šokių grupės išpildė me
ninę programą. KLVS “Ramovė” val
dybos suruošta šeimyninė gegužinė p. 
Bieliūnų ūkyje, Welland Ont, su pri
ziniu šaudymu, loterija ir šokiais. Tė
vų pranciškonų pastangomis buvo su
ruošta Niagaros pusiasalio, parapijinė 
šventė su vaišėmis, kurioje dalyvavo 
kun. dr. Pr. Gaida ir visi pusiasalio pa
rapijiečiai. Tėvo B. Mikalausko, OFM, 
25 m. kunigystės sukakties paminėji
me dalyvavo daug svečių, solist - D. 
Stankaitytė, S. Baras, V. Verikaitis 
ir muž. St Gailevičius. Rugsėjo aštun
tosios minėjimą suruošė KLB apylin
kės valdyba su J. Jurkaus paskaita, 
sol. B. Cypienės ir pianisto R. Obuolio 
koncertu. Lapkričio 23 minėjimas bus 
lapkričio 12 d., 6.30 v.v. Slovakų salė
je, St Catharines, Ont, su p-lės I. Gri
gaitės paskaita ir Toronto Prisikėlimo 
parapijos studenčių choro, vad. kun. 
Br. Jurkšo, koncertu. Minėjimą rengia 
ramovėnai. V. M.

Fort William, Ont.
A.a. STASYS MATULIONIS, 39 m. 

"amž., mirė spalio 17 d., sirgęs 3 mė
nesius. Dirbo kaip mašinistas Great 
Lakes Steel Products Ltd. Jis visada 
dalyvaudavo lietuvių veikloje ir nie
kad neatsisakydavo aukos lietuvių rei
kalams. Praeitą pavasarį vedė Gladys 
Thompson. Po poros mėnesių gražaus 
šeiminio sugyvenimo susirgo ir ne- 
bepasveiko. Lietuvoje liko jo seserys 
ir broliai. Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. Mūsų apylinkės lietuviai už 
velionį yra užprašę Mišias, kurios 
įvyks šv. Patriko katedroj gruodžio 10 
d., šeštadienį, 5.15 vai. po pietų. Visi 
lietuviai ir jų šeimos prašomi daly
vauti, žmonai Gladys Matulionis reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. *

nės vyriausybės atstovas L. D. Vaz
quez ir vysk. Gonzales. Svečius su
pažindino su svarbesniaisiais Lietu
vos istorijos įvykiais Carabobo un-to 
studentė Ana Leon. Po to sekė sve
čių sveikinimo kalbos, lietuviškas 
LB centro v-bos pirm. inž. VL Venc
kaus žodis ir meninė programa — 
tautiniai šokiai, kuriems vadovavo ' , 
Aurelija Žalnieriūnas ir Onutė Bie- 

tulskas ir miesto savivaldybė. New 
Britaine gyvena į pensiją išėjęs ak
torius ir režisorius Juozas Lukas, ku
ris savo laiku yra daug dirbęs su lie
tuviais scenos mėgėjais. Jis yra da
lyvavęs Petrapilio dramos teatro ak
toriaus Vitkausko I D. karo metais 
sudarytoje lietuviškojo teatro dramos 
valdyboje.

LIETUVIŠKOJI AMERIKOS SPAU- 
DA atkreipia tautiečių dėmesį į tes
tamentų problemą: “Vis daugiau ir 
daugiau lietuvių palieka ašarų pakai- )Tėvai jėzuitai Lietuvių Namuose ruo- 
nę. Prakaitu uždirbtus skatikus daž- šiasi įkurti lietuvių centrą. Jų gre- 
nai testamentu užrašo giminėms Lie
tuvoje, tačiau esamose sąlygose nėra 
lengva tokius testamentus įvykdyti, padeda T. J. Giedrys. Brazilų para- 
Į paliktus pinigus tuoj pareiškia pre- pijose dirba du lietuviai kunigai — 
tenzijų okupantų samdyti advokatai, Vyt. Kavolis ir A. Arminas, rašąs 
kuriems JAV teismai nelabai nori 
palikimą atiduoti. Kaikurie teismai 
neleidžia net siuntinių i Lietuvą ar
timiesiems pasiųsti, nors ir buvo to
kia mirusiojo valia testamente už
rašyta. BALFas ir Lietuvos konsulai 
yra įsivėlę į dešimtis panašių bylų, 
kur tenka kovoti ne tik prieš stip
rius okupantų samdytus advokatus, 
bet ir teisėjus įtikinti, kad siunti
niais į Lietuvą galima mirusiojo va
lią įvykdyti. Norintieji testamentu 
palikti turtą Lietuvoje esantiems gi
minėms turėtų pasitarti ne tik su ge
ru advokatu, bet ir su Lietuvos kon
sulu arba B ALFo centru.”

JONAS ŠALČIUS Illinois universi
tete gavo elektroinžinerijos magist
ro laipsnį. Už augšto lygio akademi
nį darbą jam pasiūlyta stipendija 
siekti doktorato.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO NA
MAMS Klevelande išlaikyti reikia 
$5.000 metinio biudžeto, ši suma su
daroma iš keturių butų, namo salės 
bei kitų patalpų nuomos visuomeni
niams ir kultūriniams sambūriams. 
Koncertinės pajamos padengia tik 
koncertų ruošos ir išvykų išlaidas. 
Pavasarį reikėtų atlikti pagrindinį 
namo remontą, kuris pareikalautų 
apie $2.000. Ta proga Čiurlionio an
samblis kreipiasi į visas organizaci
jas, prašydamas broliškos paramos. 
Lig šiol tik vienas SLA seimui ruoš
ti komitetas šiam tikslui yra paauko
jęs $50.

JUOZAS LAUČKA, lig šiol dir- 
> bęs “Amerikos Balso” radijo progra
mų lietuviškame skyriuje Vašingto
ne, perkeliamas į JAV atstovybę Ber
lyne.

A. A. DR. ALEKSANDRAI RAS- 
LAVIČIENEI, čikagietei chirurgei, 
mirties metinių proga pašventintas 
paminklas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Po pamaldų Šv. Kryžiaus bažnyčio
je ir iškilmių kapinėse jos vyras dr. 
Vincas Raslavičitfš velionės vardu 
įteikė $1.000 Lietuvių Fondui.

MUZ. PR. AMBRAZAS, Šv. Jur
gio parapijos vargonininkas Kleve
lande, sukūrė giedotines lietuviškas 
Mišias. Jos jau repetuojamos ir greit 
suskambės šv. Jurgio par. bažnyčioj.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJAI Ken- 
nebunkporte pastatyta erdvi koply
čia, kurios projektą paruošė toron- 
tietis architektas dr. A. Kulpavičius. 
Vitražus, altorius, sienų bareljefus 
ir kitus vidaus įrengimus sukūrė 
daiL V. K. Jonynas, laikydamasis se
nosios lietuvių tautodailės stiliaus.

PETRAS JURGĖLA, Lietuvos 
skautų įkūrėjas ir daugelio knygų au
torius, išėjo į pensiją. Paskutiniuo
sius 24 metus jis dirbo Long Island 
Lighting B-vės statistikos skyriuje.

GENĖ BURAČAITĖ-VASAITIENĖ 
spalio 4 d. pradėjo dėstyti lietuvių 
kalbą valstybės departamento ir Pen
tagono tarnautojams Vašingtone. 
Lietuvių kalba šioje diplomatams ir 
kariškiams skirtoje mokykloje yra 
73-čioji dėstoma kalba.

Venecuela
TAUTOS ŠVENTĘ Maracay miesto 

lietuviai paminėjo rugsėjo 24 d. Iš
kilmėse dalyvavo eilė svečių vene- 
cueliečių, jų tarpe E-do Aragua gu
bernatorius I. P. Segnini, fedcraci-

Delhi, Tillsonburg
KLB DELHI APYLINKĖS VALDY- WINDSOR, ONT 

BA, atsižvelgdama į lietuviškos spau
dos būklę ir jos patarnavimus apylin
kei, “T. žiburiams” paskyrė $25 au
ką. Už tai iš leidėjų gautas padėkos 
laiškas.

METINIS SUSIRINKIMAS. Lap
kričio 6 d., 12.30 vai., t.y. toujau po 
11 vai. pamaldų, šaukiamas Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Delhi apy
linkės metinis susirinkimas, Sv. Ka-

liauskaitė. Augštiems svečiams buvo 
įteikta Ąrmonienės ir Nasvyčio kny
ga ispanų kalba “Palik ašaras Mask
voje”.

Brazilija
SAO PAULO KOLONIJA turi virš 

15.000 lietuvių, lietuviškai parapijai 
priklauso 4.000. Veikia vyrų ir mo
terų klubas ir parapijos choras. Pa
rapijai vadovauja preL P. Ragažins- 
kas, talkinamas kun. dr. A. Miliaus.

tose yra du žinomi misijonieriai — 
T. Bružikas ir T. Kidykas, kuriems

poeziją Venancijaus Ališo slapyvar
džiu.

Australija
PERTHO LIETUVIAI -surengė su

tiktuves V. Kaspučio žmonai, pra
ėjusią vasarą atvykusiai iš Lietuvos. 
Po 22 nesimatymo metų šis pobūvis 
Kaspučiams buvo beveik antros ves
tuvės. Jame dalyvavo virš 100 lie
tuvių. Ta pačia proga buvo pagerb
tas ir prieš metus iš Lietuvos atvy
kęs Andriekus.

M. K. ČIURLIONIO DISKUSIJŲ 
KLUBO popietėje Melbourne gimna
zijos mokytoja A. Karazijienė skai
tė paskaitą “Lietuvių dainų simbo
lika”. Ant. Krausas pasveikino iš 
kongreso sugrįžusį Australijos lietu
vių jaunimą, palinkėdamas ir toliau 
gyventi kongreso mintimis bei idėjo
mis, uždegti nauju entuziazmu kon
grese nedalyvausiųjų širdis.

LIETUVIŲ BROLIJA, turinti tiks
lą parūpinti pastogę lietuvių kilmės 
seneliams ir invalidams, veikia Mel
bourne. Vienas jos iniciatorius nu
pirko 5 akrus miško, kur įrengiama 
lietuviška sodyba. Turimi pastatai 
nuomojami vasarotojams, o gautas 
pinigas eina į Lietuvių Brolijos iždą. 
Pajamas taipgi papildo sodyboje ruo
šiamos gegužinės. Sudarius reikiamą 
pinigų sumą, prieglaudos namus se
neliams ir invalidams planuojama 
statyti Melbourne. Į organizacinį dar
bą stengiamasi įtraukti Melbourne 
gyvenančius lietuvius pensininkus.

POVILAS VIKUCKIS, lietuvis 
australų kariuomenėje, pasižymėjo 
Vietnamo kovose. Nepaisydamas sun
kaus sužeidimo į veidą ir nugarą, jis 
taiklia kulkosvaidžio ugnimi išgelbė
jo keliolikos savo kovos draugų gy- - 
vybes. Pasikalbėjimas su juo iš Aust
ralijos ligoninės buvo transliuoja
mas per televiziją. P. Vikuckis be 
akcento kalba lietuviškai. Adelaidės 
lietuvių karo veteranų “Ramovės” 
skyriaus valdyba, kurią sudaro pirm, 
mjr. inž. V. Petkūnas, sekr. B. Mar- 
mukonis ir ižd. V. Bernaitis, Adelai
dės lietuvių vardu jam įteikė do
vaną.

Italija
VYSK. RENATO LUISI, porą kar

tų viešėjęs Los Angeles lietuvių šv. 
Kazimiero parapijoje, savo diecezi
jos laikraštyje “La Voce” rašo: “At
rodo neįtikėtina, kad pirmoji vieta, 
kur suradau tokią nuoširdžią ir šiltą 
nuotaiką, be jokio oficialumo, nebu
vo nei italų, nei amerikiečių, bet lie
tuvių parapija. Į šv. Kazimiero pa
rapiją, kurioje gyvena mano sesuo, 
vėl sugrįžau po penkerių metų, kaip 
tikras ilgai lauktas namiškis, galįs 
viskuo laisvai naudotis. Mons. Ku
čingis yra mano naujausias ir geriau- 
rias draugas iš visų Amerikoje sutik
tų dvasiškių. Reikia pabrėžti, kad lie
tuvių imigrantų organizavimas ir in
struktavimas šioje parapijoje tiek 
religiniu, tiek tautiniu atžvilgiu yra 
tikrai nepaprastas. Jie turi nuosavą 
mokyklą, kurioje lietuviukai šalia 
anglų kalbos mokosi ir lietuviškai.”

Britanija
BRADFORDO LIETUVIAI, latviai 

ir estai spalio 15 d. surengė drau
gišką vakarą, kurio programą atliko 
estų, latvių chorai ir tautinių šokiu 
grupės, lietuvių “Sūkurio” daininin
kai ir “Atžalyno” šokėjai.

INŽ. KOSTAS KLĖGERIS po sun
kios operacijos mirė Ketteringo li
goninėje. I Britaniją buvo atvykęs po 
II D. karo. Pramokęs anglų kalbos, 
gavo darbą savo specialybėje, akty-

KLB KRAŠTO TARYBOS suvažia
vime Toronte pranešimą apie Wind- 
soro apylinkės veiklą padarė P. Ja
nuška. (Jo pranešimas suvažiavimo 
aprašyme nepaminėtas per neapsižių- 
rėjimą. Red.).

KUN. D. LENGVINAS dalyvavo viai reiškėsi visuomeninėje ir orga- 
Kunigų Vienybės suvažiavime Toron- nizacinėje veikloje.
te ir referavo apie savo parapijos

zimiero parapijos salėje. Darbotvar-
kėje: apyskaitinis pranešimas, vai- vaišių ir dovanų gausumui.
dybos rinkimas ir kiti einamieji rei- Visad geru jus prisimindami — 
kalai.

Vokietija
LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ Mem- 

mingene lanko 10 mokinių, kurie
Valdyba

PADĖKA

M. ir A. McNamara gražiai pasirodo tautinių švenčių 
C. ir A. Mateliai minėjimuose. Mokyklai vadovauja M.

Delhi, 1966 m. spalis Budriūnas.
Nuoširdžiausiai dėkingi už gausias ______________ VASARIO 16 GIMNAZIJOS pen-

dovanas ir gausų dalyvavimą mūsų po- • Sovietų parduotuvėse buvo H mokiniai pr. vasarą dalyvavo prie 
vestuvinio atsilankymo proga. Labiau- pradėti pardavinėti iš Prancuzi- Oslo, Norvegijoje, surengtoje jauni- 
siai dėkojame tos staigmenos rengė- jos importuoti kvepalai. Jie turi mo stovykloje. Atostogas Norvegijo* 
joms p. p. Bertulienei ir Z. Augai- didelį pasisekimą galbūt dėlto, je jiems išrūpino Evangelikų Rate, 
tienei, nepagailėjusiom daug triūso kad vadinasi... ‘^Buržujus”. Ho vadovas mokytojas Fr. Skėrys.
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Torontas laukia 500 studentų

Visuotinis studentų suvažiavimas
šiais metais 16-tas šiaurės LSS suvažiavimas padarė man 

Amerikos Lietuvių Studentų Są- didelį įspūdį ir praplėtė mano 
jungos metinis suvažiavimas pasaulėžiūrą lietuvybės atžvil- 
įvyks Toronte lapkričio 24-27 giu. 
dienomis. Visa suvažiavimo pro
grama vyks Royal York viešbu
tyje, kuris yra labai gerai žino
mas Toronto lietuvių visuome
nei.

Svarbus studentams ir 
nestudentams

Kodėl šis suvažiavimas 
svarbus studentijai ir visiems 
lietuviams tremtyje? Pirmiau-___ ___ _______________
šia, turėtų sutikti visi mūsų vy- ^ai tėvynėje žino, jog vyresnio

ji karta dirba ir kovoja už Lie
tuvos laisvę, bet jie visi yra nuo
monės, kad jaunimas tremtyje 
yra tam apatiškas, nesuintere
suotas ir visiškai suamerikėjęs. 
Didžioji dalis mano, kad čia 
jaunimas jau ir kalbėti lietuviš
kai nebemoka. Dėlto tokie įvy
kiai, kaip Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas ir metinis LSS 
suvažiavimas yra labai svarbūs, 
nes jie yra paties jaunimo or
ganizuojami. žinios apie tai ža
dina Lietuvoje viltį, kad jaunoji 
karta tremtyje neužges lietuviš
koje dvasioje, bet tęs kovą už 
Lietuvos laisvę su tokiu pat už
sidegimu, kaip ir vyresnioji 
karta.

yra

Ką mano apie mus Lietuvoje?
Antras motyvas, kodėl LSS 

suvažiavimas yra svarbus: mes 
turim pažvelgti į tą kraštą Lie
tuvą, kurios daugelis iš jaunimo 
nėra matęs. Pereitą vasarą aš 
turėjau progos kalbėti su keliais 
studentais, kurie neseniai lankė
si okupuotoje Lietuvoje. Iš jų 
pasakojimo supratau, kad lietu-

resnieji veikėjai, kad šiandie
ninis jaunimas yra tas, kuris tu
rės dalyvauti laisvos Lietuvos 
ateities formavime. Dažnai jau
nimas kaltinamas apatija Lietu
vos laisvės atgavimui bet jos 
kultūros išlaikymui. Tas prie
kaištas tinka tik mažai daliai 
mūsų studentijos. Dauguma jos 
nėra abejinga lietuviškam rei
kalui. Jos problema glūdi pasi
metime, blaškymesi ir nesusira- 
dime savęs kaip individų. Dėlto 
didžiausia problema šiandieni
nės lietuvių studentijos yra sa
vęs suradimas ir supratimas sa
vo vietos esamoje tuštumoje 
tarp dviejų kultūrų, šitą pro
blemą studentija turi išspręsti, 
nes ji juk turi būti Lietuvos kul
tūros išlaikymo ir jos laisvės at
gavimo avangardas.

Kas svarstoma?
Kokios reikšmės turi studen

tų visuotinis suvažiavimas tos 
problemos sprendimui? Pažvel
kime i paskutinių dviejų suva
žiavimų temas. 1964 m. Detroi
te; “Dabartinis lietuvis studen
tas — kas jis yra?” 1965 m. Kle
velande: “Lietuva ir išeivija 25 
metų perspektyvoje ir kas to
liau?” Ar šios temos nerodo, kad 
per LSS suvažiavimus lietuviai 
studentai mėgina išryškinti šias 
identiteto problemas? Suvažiavi
mo metu apie 500 lietuvių stu
dentų turi progos pabūti kartu 
vienoje vietoje, pasiklausyti jau
nų paskaitininkų, sudaryti ma- - 
žus diskusinius būrelius, priva
čiai pasikalbėti. Tai ir yra pa- 

. grindinis uždavinys visuotinio 
LSS suvažiavimo. Suvažiavimas 
sutelkia išeivijos akademikus at
mosferoje, kurioje jie gali bend
ras problemas panagrinėti ir su
sirasti save kaip individus.

Prisimenu savo pirmą suva
žiavimą, į kurį aš vykau tikėda
masis turėti nieko daugiau kaip 
“good time”. Grįžau supratęs, 
kad šiaurės Amerikoje yra šim
tais kitų lietuvių studentų su 
panašiom identiteto problemom 
kaip aš, kurie stengėsi jas išsi
aiškinti suvažiavime. Pirmasis

Audrius Šileika: studentų suva
žiavimas artėja, rūpesčiai di-

Aš tikiuosi, kad išaiškinau ko
dėl metinis LSS suvažiavimas 
yra svarbus visai lietuvių visuo
menei. Tikiu, kad šiais metais 
Toronto lietuvių visuomenė pa
rems 16-tą j į LSS suvažiavimą 
ne tik moraliai, bet ir gausiu 
atsilankymu i užbaigos vakarą, 
per kuri Įvyks taip pat uždary
mas pasaulio lietuvių Jaunimo 
Metų š. Amerikoje.

žinoma, pirmiausia laukiame 
pačių studentų — iš JAV ir 
Kanados. Rengėjai daro visa, 
kad suvažiavimas būtų Įdomus, 
turiningas ir smagus.

• Audrius Šileika

Pasikalbėjimas su studentų sąjungos pirmininku K. P. Žygu ir rengėjų komit. pirm. A. Šileil 
Užėjo “TŽ” redakcijon trys Kanados, bet mielai kviečiame rį įslenka kokie 4-5 studentai. 

----- « ir nestudentus kaip stebėtojus Nakvojant viešbutyje lengvi; 
ir rėmėjus. Be vyresniųjų pa- dalyvauti programose, susipaži 
ramos sunku mums būtų pakelti ti ir susigaudyti — nereih 
visą išlaidų naštą, juoba, kad klaidžioti po miestą. Ir kas sv< 
yra užplanuoti ir specialiai pla- biausia — gauname nemokam 
čiajai visuomenei skirti progra- sales posėdžiams; reikia mok< 
mos dalykai, kaip pvz. Jaunimo tiktai už šokių salę.'

— Turbūt girdėjote prieka 
tus studentų suvažiaviman 
Esą jie gb-tauja, triukšmau; 
nedalyvauja paskaitose ir pa 
Kaip Jūs tuos dalykus aišku 
te?

— Žinoma, studentai lie 
studentais ir negalima lauk 
kad jie visai sausai dalyvau 
suvažiavimuose. Bet taip blog 
nėra. Triukšmauja daugiau; 
pirmųjų ir antrųjų metų stude 
tai. Vyresnieji į viską žiūri rii 
čiau. Paprastai jie sudaro su5 
žiavimo branduolį. Jauniesiei 
studentams akademinė progi 
ma dažnai būna neįdomi, ir d, 
to joje mažiau dalyvauja. B 
vėliau, kai daugiau subręsta, į 
jungia akademinėn veiklom \ 
dinamąjį triukšmą paprastai s 
daro dainos, kurias studenl 
traukia naktimis iki paryči 
Viešbučių vadovybės tą žino 
studentus apgyvendina viename 
augšte, kad kitiem netrukdytų. 
Padėkos savaitgalis JAV yra 
studentų balių savaitgalis. Tada 
studentai, ypač jaunieji, vistiek 
kur nors važiuoja pasižmonėti. 
Jiems svarbu gera nuotaika. Jei 
per lietuvių studentų suvažiavi
mus nebūtų tos smagios nuotai
kos, mažai kas atvažiuotų. Stu
dentus traukia socialinis bend
radarbiavimas, draugystės. Vien 
paskaitų neužtenka. Suvažiavi
mo vadovybė stengiasi išlaikyti 
gerą tvarką, bet kartais tie da
lykai būna ne jos galioje.

Baigę pasikalbėjimą, suvažia
vimo rengėjai atsisveikino ir iš
skubėjo kelionėn.

vyrai — K. P. Žygas, R. Misiū
nas ir A. Šileika. Sako:

— Toronte rengiame Š. Ame
rikos lietuvių studentų suvažia
vimą. Norėjome rašyti straipsnį, 
bet nutarėm, kad lengviau bus 
nuvykti redakcijon ir padaryti 
pasikalbėjimą.

— Ar tai jau degantis reika
las?

— Labai. Už valandos išskren- 
dam (Žygas ir Misiūnas) į kitą 
miestą rūpintis suvažiavimo rei
kalais.

Redaktoriui nieko kito nebe
liko, kaip išklausyti svečių pa
reiškimus ir už juos parašyti... 
straipsnį.

— Kada gi ir kur bus Jūsų 
rengiamas suvažiavimas?

— Amerikiečių ilgąjį Padė
kos savaitgalį, t.y. lapkričio 24- 
27 dienomis, Toronte Royal 
York viešbutyje. Tai patogiau
sia data studentams. Tą savait
galį studentai daugiausia keliau
ja. Jie mielai važiuos į Toron
tą, nes tai dar daug kam nauja 
vietovė. Studentų suvažiavimai 
jau įvyko visoje eilėje JAV 
miestų — Klevelande, Detroi
te, Niujorke, Čikagoje ir kitur. 
Šis suvažiavimas jau bus šešio
liktas iš eilės. Kiekvienais me
tais parenkama vis nauja vie
tovė. Šių metų suvažiavimui bu
vo parinktas Torontas, kur bu
vo pradėti Jaunimo Metai, čia 
jie bus ir užbaigti.

— Ar numatote specialias už
baigos iškilmes?

— Taip. Jos numatytos lap
kričio 26, šeštadienį, Royal York 
viešbučio didžiojoj salėj Cana
dian Room, kur telpa apie 1.500 
asmenų. Programoje numatoma 
oficialioji dalis ir sceninė pro
grama — “Antrojo Kaimo” iš 
Čikagos pasirodymas. Be to, bus 
balius su šokiais, šias iškilmes 
rengia Kanados, Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo sekcija, ku
riai vadovauja Giedrė Rinkū- 
naitė.

— Kokią numatote studentų 
suvažiavimo programą?

— Bus dvi dalys: akademinė 
ir pramoginė. Akademinėje da
lyje bus bendri posėdžiai, ku
riuose pagrindiniais paskaitinin
kais bus — Ant. Saulaitis, SJ, 
ir R. Vaštokas. Be to, bus apie 
10 diskusinių būrelių, kurie 
nagrinės įvairias temas, susiju
sias su lietuvių gyvenimu ir ak
tualiaisiais mūsų dienų įvykiais. 
Būreliams vadovaus vien stu
dentai. Pramoginėje dalyje, be 
“Antrojo Kaimo”, numatyti šo
kiai vakarais Royal York vieš- įtempto pasikalbėjimo metu: studentų sąjungos pirmininkas K. G. 
bučio patalpose, tik lapkričio 24, Žygas ir stud. Misiūnas

Metų užbaiga. Ji bus šeštadienio 
vakare, kad visi galėtų dalyvau
ti. Bilietų užteks visiems. Kito
mis dienomis numatyti daugiau 
studentams pritaikyti dalykai, 
be to, dienos metu plačioji vi
suomenė vargu ar galės atsilan
kyti. Kurie galės, mielai kvie
čiame.

— Užsimojote didelį dalyką, 
bet ar pajėgsite išvežti finan
siškai?

— Manome, kad išvežime, 
ypač jeigu Toronto visuomenė 
gausiai dalyvaus Jaunimo Me
tų uždaryme. Patirtis rodo, kad 
studentų suvažiavimai patys sa
ve apmoka. Pavyzdžiui, suva
žiavimas Klevelande davė net 
pelno, taip kad studentų sąjun
ga pirmoji paskyrė $1000 jau
nimo kongresui. Be to, .centro 
valdyba pajėgė išleisti “Metraš
tį”, kurin buvo sudėtos suvažia
vimo paskaitos ir informaciniai 
straipsniai apie studentų organi
zacijas bei jų veiklą. Tiesa, su 
“Metraščiu” pasidarėm skolų, 
bet per ši suvažiavimą tikimės 
atsigriebti. Paprastai suvažiavi
muose dalyvauja apie 500 stu
dentų. Jie užsimoka registraci
jos mokestį už visus parengimus 
ir gauna bendrą bilietą. Tai ge
rokai padeda finansuoti suvažia
vimo programą.

— O kur gi nakvos tie Jūsų 
šimtai studentų?

— Dauguma jų nakvos vieš
butyje, išskyrus tuos, kurie turi 
giminių Toronte. Viešbutyje 
daug patogiau. Ten gauname 
nuolaidą, be to, i vieną kamba-

Cha-cha-cha... tai smgau buvo ateitininkų stovykloje Dainavoje!
Nuotr. Lino Baškauskc

NAUJA STUDENTĖ

bučio patalpose, tik lapkričio 24, 
ketvirtadienio vakarą, bus dides
nio masto susipažinimo šokiai 
Prisikėlimo salėje:

— Ar tas studentų suvažiavi
mas bus uždaras — galės daly
vauti tik studentai?

— Ne. žinoma, pirmoje eilė
je lauksime studentų, ypač iš

Sts

;-«S.

Milda Memėnaitė jaunimo kongreso stovykloje vienoje pramogoje 
sceninės programos metu. Nuotr Ged. Naujokaičio

Laima Švėgždaitė

ILGĖJANTIS TAKAS
Vakarykštės dienos žingsniai 

skamba užnugary.
Keisti miglotų — atsiminimų 

kamuoliai^
Verčiasi kaip dūmai iš anos 

dienos, 
Ir garsai, lyg užtikrinto 

sidabro, 
Tų išduotų paslapčių, 

tyčiojasi mintyse. 
Takas, atžymėtas praeitų 

kryžkelių, ilgėja,
O supratimas, kad niekas 

nieku ir lieka, 
Darosi skaudi jaunystės 

realybė.
POLITIKA
Vieną dieną paimk mėnulį, 
Ir parduok tą žalią sūrį, 
Biedniems krašte, 
Kur karvių fabrikai neauga... 
Būtų lengvas užsiėmimas, 
Aišldnos atvirai Benjaminas, 
Nes minios žmonių, 
(Didis skaičius apgautų) 
Nupirktų ir saulę, 
O tik naktį, 
Pamatytų apgaulę.

VISIEMS STUDENTAMS
Jeigu šiame puslapyje pa

skelbtų straipsnių apie studen
tų suvažiavimą ir nepaskaitysite, 
vistiek atvykite į tą šaunųjį me
tinį suvažiavimą, kurį rengia 
centro valdyba ir specialus To
ronte sudarytas komitetas. Suva
žiavimas įvyks ilgąjį Padėkos sa
vaitgalį — lapkričio 24—27 die
nomis Toronte geriausiame vieš
butyje — Royal York Hotel, 100 
Front W., Toronto 1, Ont, Cana
da. Tel. 368-2511. Kambarių kai
nos: vienam asmeniui — $7.50, 
dviem — $10.50, trim — $13.50.

Užkirsti kelia Šukiui
"Dievas yra miręs!"

lėtų daryti įtakos liberaliniam 
jaunimui. Jaunasis kalbėtojas 
siūlė užkirsti kelią šūkiui: “Die
vas yra miręs”.

Jo puikus referatas davė 
jaunimui ir vyresniesiems 
jų draugams geros medžiagos 
diskusijoms. Ryšium su tuo bu
vo priimtas atitinkamas jauni
mo pareiškimas, taikomas sau

Lietuvių Religinio Kongreso 
metu Vašingtone jaunimas ir 
jų vadai savo posėdyje svars
tė pagrindinę simpoziumo te
mą: “Jaunimas ir religija mūsų 
laikų priešreliginėje įtampoje”. 
Jaunas studentas Vyt. Radziva- 
nas savo referatu trumpai, bet 
giliai dėstė savo temą religingo 
jaunimo įtaką liberaliniam jau
nimui. Kalbėtojas iškėlė pačius ir broliams bei sesėms paverg- 
svarbiausius jaunimo uždavinius toje Lietuvoje. Per Vatikano ra

diją tas broliškas žodis lietuvių 
jaunimui okupuotoje Lietuvoje 
skelbiamas kaip gilios lietuviš
kos meilės balsas. (Pareiškimas 
buvo spausdintas “Tž” po reli
ginio kongreso Vašingtone, 
Red.).

Lietuvių Religinio Kongreso 
jaunimo sekcija

— gerai pasirengti, laikytis san
tūrumo ir būti budriam. Jo žo
dis taikė ypatingai i ateitininkiš- 
ką jaunimą ir Lietuvos vyčius: 
dabar laikas būti moderniais 
apaštalais. Jis nuoširdžiai ragino 
jaunimą gilintis i religines tie
sas, ypač susirinkimuose, studi
jų dienose, skaityboje, kad ga-

Veiklios lietuvaitės posūkis augštyn
Netiesa, kad išeivija nukirs- mo būdą, grakštumą ir malo- 

ta nuo tautos kamieno šaka! nų balso tembrą.
Jei kaikada ir kaikur tas nutin
ka, tai tik kaltė mūsų pačių — 
mes patys tautai nudžiūstam ir 
nukrentam, kad patręštumėm 
svetimąjį derlių. Išeivija turė
tų būti ir daugeliu atveju yra 
toliausiai prasiskverbusios mū
sų tautos šakos, kurių pumpu
rai kartais gražiausiais žiedais 
prasiskleidžia. Hamiltono lietu
viškoji šaka iš vyresnio jauni
mo tarpo jau davė puikių žie
dų: Niujorko Metropolitan ope
ros solistė Lilija šukytė paki
lo į dainos meno parnasą, o dr. 
V. Vaidotas Kvedaras populia
rėja kaip specialistas odontolo- 
gas.

Vidurinysis jaunimas, šiuo 
metu esąs akademikų gretose, 
irgi daug gražių vilčių teikia. 
Mūsų lietuviškoji šakelė, įsi
skverbusi į McMaster univer
sitetą, kasmet vis daugiau pum
purų išaugina. Tvirtai tikiu, 
kad, jiems prasiskleidus, sava
jai tautai gausime daug įvairia
spalvių ir gražių žiedų!

Šį kartą sustosiu ties vienu 
lietuviškų pumpurėlių — Silvi
ja Martinkutė. šį rudenį po di
desnių pastangų ji radikaliai 
pakreipė savo anksčiau pasi
rinktą kelią. 1963 m. baigusi 
Hamiltono Central gimnazijos 
komercinio kurso 12-tą klasę, 
Silvija dvejus metus dirbo ad
vokatų raštinėse kaip sekreto- 
rė-stenografistė. Praktiškai pa
tyrusi, kad šis gyvenimas nepa
tenkina jos veržlios dvasios, ji 
grįžo į tos pačios gimnazijos 13- 
tą klasę, ją baigė ir šiemet įsto
jo į McMaster universitetą, kur 
pasirinko kalbas: anglų, vokie
čių ir ispanų. Silvija planuoja 
— baigti 4 metų kursą (honors) 
ir bandyti įsijungti į diplomati
nę tarnybą.

Būdama kun. V. Martinkaus 
brolio duktė, ji dėdei tik pasi
didžiavimu gali būti! Jau iš pat 
savo ankstyvos jaunystės ji ša
lia savo tiesioginio mokslo uo
liai lankė lietuvišką mokyklą ir 
baigė 8 skyrius. Silvija taipgi 
buvo ir yra aktyvi “Aukuro”
artistė lietuviškuose vaidini
muose nuo savo vaikystės. Ji 
dalyvavo moksleivių-ateitininkų 
eilėse. Jau treji metai Silvija 
yra nare garsiosios tautinių šo
kių grupės “Gyvataras”, kuriai 
vadovauja G. Breichmanienė. 
Visa tai Silvijai davė progos 
įsisavinti nepaprastai puikią lie
tuvių kalbą, patrauklų kalbėji-

“Kaip nemėgau gimnazijos, 
o ypač 13 klasės, taip dabar 
pamilau Alma Mater” (univer
sitetą) — nuoširdžiai kalbėjo 
Silvija. Jos spėjimu, McMaster 
un-te šiais metais studijuoja 
apie 15 lietuvių, čia yra Liet. 
Studentų S-gos skyrius, kuriam 
vadovauja Gedas Breichmanas. 
Lietuviai studentai ruošiasi 
dalyvauti Studentų S-gos suva
žiavime lapkr. 24-27 d. Toron
te. McMaster un-tas pažadėjo 
apmokėti viešbučio išlaidas šio 
suvažiavimo metu.

Spalio 10 d. Silvijos gyveni
mo posūkiui atžymėti jos ma
mytė suruošė puikias vaišes. .

Visa lietuviškoji Hamiltono 
visuomenė linki S. Martinku- . 
tei geriausio pasisekimo jos 
studijose ir visame jos gyve-

Sk. St.
studijose 
nime!

Silvija Martinkutė

"Esame gyva Lietuvos dalis..."
Laiškas, rašytas tėvams lietuvaitės, kuri praėjusią vasarą Įstojo 

postulante Į Nekaltai Pradėtosios Marijos seselių vienuoliją Putname. 
Tėvai, paprašyti “Tž” bendradarbio, leido ši laišką išspausdinti. Jis 
gana būdingas 17 metų mergaitei. Red.

BRANGŪS TĖVELIAI,
Baisiai graži, tipiška rudens 

diena — nepaprastas saulėleidis 
ir vakaras. Nuostabu, kaip to
kią dieną taip lengva ilgai, gi
liai galvoti.

Vis dažnai prisimenu Lietu
vą. Visad buvo brangi, bet nie
kad taip, kaip dabar. Įsisąmo
ninau, kad esame gyva dalis 
Lietuvos. Dabar Lietuva nėra 
šalis toli, prie Baltijos, bet vi
sur, visur, kur tik yra lietuvių. 
Kur tik prabilsta lietuviškas žo
dis, ten yra dalis gyvos Lietu
vos. Kai taip galvoji, staiga at
siranda daug, daug jėgų.

Visad džiaugiausi, kad galiu 
laisvai kalbėti lietuviškai, bet 
to niekad neįvertinau taip, kaip 
dabar. Nesu linkus į visokius dė
kojimus, bet dabar galiu tikrai 
nuoširdžiai tarti Jums “Ačiū”. 
Ačiū, jog tiek stengėtės, kad 
mokėčiau kalbą; ačiū, kad leidot 
tiek, kiek buvo galima augti lie- 
tuvišoje aplinkoje ir dvasioje; 
ačiū, kad išmokėt didžiuotis, kad 
esu lietuvaitė.

Daug galima sakyti ir daug 
kalbėti apie tai, kad reikia kai-

bėti lietuviškai, bet visiškai ki
ta, kai reikia vėliau vykdyti. 
Reikia būti tvirtai. Greitai užsi- 
mirštama ir reikia vėl pradėti. 
Begalinė kova, bet kova, kurią 
noriu laimėti.

Kaikada būna liūdna kalbant 
su kaikuriom bendrabučio mer
gaitėm. Niekas neberūpi. Ne
nori su lietuviais bendrauti ir 
visokios veiklos tik tiek svar
bios, kad duoda progą sociali
niams susibūrimams. Iš dalies 
gal ir galima suprasti, nes re 
tai būna namuose, retai kalbasi 
su tėvais lietuviškai, o kai ii 
kalbasi, tai ir tas dažniausia ang 
liškai išeina.

Mūsų dabartiniam jaunimu 
tikrai nelengva yra suprasti save 
tautos ir kalbos meilę. Manau 
kad ir Lietuvos jaunimui, au 
gančiam komunistinėje dvasio 
je, lygiai sunku yra suprasti 
kad yra Dievas.

Tai maždaug tokios mani 
mintys šiandien. Gal per idealu' 
Tačiau aš jomis gyvenu.

Lauksiu iš Jūsų laiško.

• Kanados lietuviai studentai 
rengiasi dalyvauti visuotiniamf 
š. Amerikos liet, studentų su 
važiavime Toronte. Ypač sukru
to torontiškiai — stengiasi, kad 
suvažiavimas gerai pavyktų. Ne
atsilieka ir kitų miestų studentai 
— Hamiltono, Montrealio, Ota
vos, Londono ir kt.

Jaunieji tinklinio mėgėjai Kanados ateitininkų stovykloje Naujojoj
Jūsų Jonė Vasagoj Nuotr. M: Borusienės
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A. A. VACLOVAS VAIDOTAS

Su a.a. Vaclovo mirtimi lietu
vių visuomenė neteko vieno 
veikliųjų savo narių.

A.a. Vaclovas buvo gimęs 
1890 m. rugsėjo 7 d. Josvainių 
valsčiuje, Kėdainių apskrityje" 
Studijavo Petrapilio universitete 
gamtos mokslus ir baigė karo 
mokyklą.

Visuomenini darbą velionis 
pradėjo gan jaunas. 1908 m. jis 
įsteigė Josvainių ūkio Ratelį, 
metais vėliau — vartotojų koo
peratyvą bei kooperacinį banke
lį. 1918 m. jis išrenkamas savo 
gimtojo Josvainių valsčiaus val
dybos pirmininku ir atstovu į II 
lietuvių konferenciją Kaune. My
kolo Sleževičiaus kabineto paski
riamas organizuoti valstybės 
kontrolę. Būdamas Steigiamojo 
Seimo narys, a.a. Vaclovas dir
ba ekonominės komisijos prezi
diume. Jo pasiūlymu Lietuvos pi
niginis vienetas buvo pavadintas 
litu. Šalia gausių pareigų seime, 
velionis dar ėjo “Lietuvos Ži
nių” administratoriaus pareigas 
ir buvo vienas “Varpo” bendro
vės steigėjų.

1949 m. atvykęs į Kanadą, ve
lionis tuoj pat įsijungia į visuo

meninį darbą ir iki pat paskuti
nių savo gyvenimo metų skiria 
lietuvybės reikalams visą savo 
laiką. Organizuoja Lietuvių 
Bendruomenę ir išrenkamas pir
mosios Kanados Liet. Bendruo
menės Toronto apylinkės valdy
bos nariu; nuo 1953 iki 1965 m. 
apylinkės valdybos ir šalpos ko
miteto pirmininkas; nuo 1954 iki 
1960 m. — KLB krašto tarybos 
ir krašto valdybos narys. Jo va
dovaujamas Vasario 16 gimnazi
jai komitetas sutelkė virš $9.000 
gimnazijos statybai bei liet, mo
kyklų Vokietijoje šalpai. Nuo 
1957 m. velionis buvo Tautos 
Fondo įgaliotiniu Kanadoje ir jo 
rūpesčio dėka Tautos Fondui 
buvo surinkta virš $33.000.

Nors a.a. Vaclovas politinėje 
plotmėje atstovavo valstiečių 
liaudininkų partijai, tačiau viso
mis jėgomis rėmė kiekvieną ge
rą lietuvišką-kultūrinį darbą, ne
žiūrėdamas kokios partijos ar po
litinės orientacijos žmonės tam 
darbui vadovavo.

Nors liūdime netekę a.a. Vac
lovo, tačiau mus sykiu džiugina 
mintis, kad jo gyvenimas buvo 
toks pilnas; kad nuo pat pirmų
jų savo jaunystės metų iki pas
kutinės savo gyvenimo dienos jis 
buvo tautos ir artimo tarnyboje. 
Jo malonaus veido ir žilos galvos 
nebematysime pamaldose, nebe
sutiksime jo Bendruomenės po
sėdžiuose bei minėjimuose, ta
čiau tikime, kad jo pavyzdžio dė
ka atsiras jaunesniųjų, kurie už
ims jo vietą, tęs jo darbą.

Jo darbų pilnas gyvenimas 
mumyse žadina pasididžiavimą 
ir viltį. “Teisusis žmogus, — sa
ko šv. Raštas, — ne miršta, bet 
tik pakeičia gyvenimo būdą”. 
A.a. Vaclovas žemiškąjį gyveni
mą per mirtį pakeitė amžinuoju. 
Jis paliko mus kūnu, bet savo 
darbais ir pavyzdžiu jis liks dar 
ilgai gyvas mūsų atmintyje.

T. P. Baltakis, OFM

Baltijos kraštų pašto ženklų ir pinigų parodos Toronte atidarymo dalyviai. Iš kairės: V. Matulaitis, 
Zichmanis — parodos pirm., p-lė Baltaduonytė, gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, min. J. Yaremko, M. 
Raid — estų atstovas, J. R. Simanavičius, Aug. Kuolas — Toronto apylinkės pirmininkas

Baltijos kraštai pašto ženkluosę.

Naujosios valstybės V. ZALATORIUS

Botsvanija neturtinga, bet laisva
Botsvanijos įsijungimas į ne

priklausomų valstybių tarpą rug
sėjo 30 d. vėl pademonstravo, 
kad šių dienų politinis pasaulis 
yra veikiamas dviejų priešingų 
jėgų. Senosios valstybės pamažu 
atsisako dalies savo suverenumo 
ir jungiasi į didesnius vienetus, 
kai tuo tarpu naujosios atsipalai
duoja nuo anksčiau jas rišusių 
saitų su didesnėmis ir tampa sa
varankiškomis.

Botsvanija, buvęs Bečuanalan- 
das, yra pusės milijono negrų 
valstybėlė pietinėje Afrikoje, 
tarp pietvakarių Afrikos teritori
jos, Rodezijos ir Pietų Afrikos 
Respublikos. Nuo 1885 m. ji iš
buvo anglų protektorate. Pernai 
jai buvo suteikta savivalda, o 
štai, dabar — nepriklausomybė.

Valstybių nepriklausomybė yra 
reliatyvi'politinė būsena. Botsva- 
nijai ji reiškia, kad jos valstybi-

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

skelbimus. Jeigu dar kas iš tautiečių 
nežino, kad tokia programa egzistuo
ja, duodame ir konkrečias žinias: ji 
matoma kiekvieną penktadienį nuo 8 
iki 8.30 vai. vak. per 26 kanalą.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
. MUZĖJUS susilaukia nemažai rekla

mos didžioje amerikiečių spaudoje, 
šiame praėjusią vasarą atidarytame 
muzėjuje jau pradedamos rengti Įvai
rios lietuvių parodos: dailės, pašto 
ženklų ir kt. “Chicago Tribune” dien
raštis spalio 24 d. laidoje įdėjo pla
čią žinią apie tame muzėjuje ruošia
mą spalio 27 d. priėmimą buvusio 
Lietuvos prezidento Kazio Griniaus 
našlei, gyvenančiai Kalifornijoje. 
Straipsnelyje, pavadintame “Recep
tion to Be Held in Lithuanian Mu
seum”, išvardinti ir žymieji svečiai, 
kurie pakviesti i minimą priėmimą. 

• Jų tarpe Įrašyti Lietuvos gen. konsu
las Čikagoje dr. P. Daužvardis, Her
berto Huverio prezidentinės bibliote
kos direktorius Franz Lassneric, Či
kagos istorinės draugijos direktorius 
Clement Silvestro ir kt.

Nors Balzeko muzėjus savo apimti
mi dar kuklus, tačiau yra nemažas 
Įnašas Į Čikagos lietuvių veiklą, juo
ba, kad jis susilaukia garsinimo ame
rikiečių spaudoje, kurioje lietuviai 
neturi daug progų atkreipti Į save dė
mesį

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAUGI
JA 
organizacija išeivijoje, mini 80 me
tų gyvavimo sukaktį. Ta proga spa
lio 30 d. Čikagos Lietuvių Auditori
joje buvo surengtas viešas paminėji
mas, i kurį atsilankė nemaža senų
jų organizacijos veikėjų, jau daugelį 
metų dirbančių jos eilėse. TMD, ku
ri yra nepartinė liberalinės krypties 
švietimo draugija, buvo įsteigta 1896 
m. lapkričio 24 d. Draugijos steigimo 
mintį iškėlė T. Astramskas “Vieny
bėje Lietuvninkų” (dabartinėje “Vie
nybėje”). Ilgą laiką “Vienybė Lie
tuvninkų” buvo šios draugijos orga
nu. Draugija yra išleidusi daugelį lie
tuviškų knygų ir šioje srityje buvo 
pirmaujanti Amerikoje XX-jo šimt
mečio pradžioje. Po II D. karo drau
gijos veikla apmirė, nes prie jos nau
jieji ateiviai nelabai dėjosi. Vienas 
stambiųjų naujai išleistų draugijos 

Nukelta į 9-tą psl.

seniausia kultūrinė lietuvių

Antroji Pabaltijo kraštų pašto 
ženklų ir pinigų paroda Kanadoje 
buvo atidaryta spalio 22 d. Toron
to Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Susirinkusiems estams, 
latviams ir lietuviams parodos 
rengėjų pirmininkas M. Zichma
nis pristatė Ontario pilietybės 
min. J. Yaremko, specialiai atvy
kusį tarti atidaromojo žodžio. J. 
Yaremko pabrėžė parodos ir paš
to ženklų reikšmę jaunajai bal- 
tiečių kartai, kuri nėra mačiusi 
savo tėvų gimtųjų kraštų. Dabar
ties tautinei dvasiai išlaikyti yra 
būtini praeities tautiniai simbo
liai. Jis nusiskundė, kad jam, Ka
nadoje užaugusiam ukrainiečiui, 
niekada nėra tekę matyti Ukrai
nos pašto ženklų. Laimingo su
tapimo dėka vienas parodos ren
gėjų savo rinkinyje turėjo ir Uk
rainos ženklų, kurie buvo paro
dyti pilietybės ministeriui J. Ya
remko. Jam taipgi parodos ren
gėjų latvių, estų ir lietuvių, var
du atminimui buvo Įteikta minė
tųjų kraštų pašto ženklų su ati
tinkamomis informacijomis.

Lietuvos gen. konsulas Kanadai 
dr. J. žmuidzinas, pasveikinęs 
broliškųjų tautų atstovų sureng
tą parodą, ministeriui J. Yarem
ko perdavė estų konsulo J. Mar
cus linkėjimus. Jo sveikata jau 
yra tiek pagerėjusi, kad iš ligo
ninės galėjo grįžti į namus, bet 
į parodos atidarymą dar neįsten
gė atvykti. Dr. J. žmuidzinui 
buvo įteiktas Lietuvos ženklų 
kuklus rinkinėlis.

Baltų Federacijos vardu kal
bėjo pirm. J. R. Simanavičius, 
primindamas susirinkusiems, kad 
J. Yaremko yra nuolatinis sve
čias baltiečių minėjimuose bei 
kultūriniuose parengimuose, nors 
jį slegia. sunki provincinių dar
bų našta. Kaip tik parodos ati
darymo išvakarėse Įvyko pager
bimo vakarienė J. Yaremko 15 
metų parlamentinės veiklos su
kakčiai atžymėti, o sekančią die
ną visdėlto rado laiko atvykti į 
parodos atidarymą.

Ministeris J. Yaremko, nebūda
mas pašto ženklų rinkėju, labai 
domėjosi Pabaltijo tautų istorija, 
kurią jis lengvai galėjo sekti iš 
Įvairių pašto ženklų laidų. Jis pra
leido virš valandos laiko parodo
je. teiraudamasis Įvairiais klausi-

LIETUVIŲ TELEVIZIJOS PRO
GRAMA “Lietuviai televizijoje”, ang- 

. liškai žinoma “Lithuanian TV” var
du, jau Įžengė į savo gyvavimo antrą
jį pusmetį. Baigiantis pirmiesiems 
trims mėnesiams, ši programa buvo 
patekusi i sunkumus ir nebuvo daug 
vilčių, kad ji galės toliau išsilaikyti. 
Tačiau antrasis trijų mėnesių termi
nas jau buvo viltingesnis, nes gauta 
aukų iš tautiečių, o taip pat ir dau
giau skelbėjų, kurie užtikrina lietu
vių pasirodymus televizijoje ilgesniam 
laikui. Nors finansiniai valandėlės 
reikalai pasitaisė, tačiau yra sunku
mų su programos išpildytojų sura
dimu, nes dėl lėšų stokos tenka ap
siriboti Čikagos ir artimųjų apylin
kių talentais. Kartais programoje pa
sirodo labai jau menko pajėgumo 
menininkai. Tai kenkia jos lygiui, ša
lia meninių pasirodymų, čia duoda
mas vienas kitas kultūrinio ar visuo
meninio pobūdžio pranešimas. Neblo
gas sumanymas buvo duoti specialias 
programas, kurių per paskutinį mė
nesį turėtos dvi — Vilniaus minėji
mas ir prof. J. Žilevičiaus darbuotės 
prisiminimas.

Gaila, kad ši programa yra duo
dama per stotį, kuriai “pagauti” rei
kia specialių įtaisų (naujieji aparatai 
jų nebereikalingi). Dažnai techniš
kas programų perdavimas yra gana 
silpnas. Vieną kartą, prieš lietuvių 
programos pradžią, sugedo stoties 
transliavimo aparatūra, tad tą vaka
rą niekas negalėjo tos stoties progra- 

■ mų namuose matyti. Daugelis tautie
čių, manydami, kad tai tų specialių 
įtaisų kaltė, kreipėsi į televizijų tai
sytojus ar krautuves, visai negalvo
dami, jog kartais ir televizijos stotis

Balys Kronas, nejudamos nuosavybės pirkimo-pardavimo įs
taigos vedėjas ir savininkas, priimtos j Canadian Institute 
of Realtors kaip narys (Fellow). & šį institutą priimami kan
didatai, baigę specialų trejų metų kursą Toronto universite
te. B. Kronas šį kursą baigė lobai gerais pažymiais — su 
"honors”. Studijos apėmė šias mokslo šakas: ekonomiką, 
teisę, architektūrą, miesto planavimą, tarpininkavimą, įkai
nojimą, sąskaitybą, pajamų mokesčius ir apdraudą. Dabar 
B. Kronas turi teisę prie savo pavardės pridėti raides F.R.I. 
(Fellow of Realtors Institute). Jo įstaiga yra Hamiltone.

Televizijos programą vedėjas yra 
Tolius Siutas, kuris bemaž vienas ant

danginsią talkina Eglė VHutienė, 
kurt dažniausiai perduoda prekybinius

mals iš mūsų tautos gyvenimo. Ta 
proga' jam įteikė parodos rengėjai 
po vieną laidą p. ženklų nuo kiek
vienos tautybės. Lietuviai įteikė 
Dariaus ir Girėno laidą.

Parodoje buvo išstatyta 
rėmų įvairių eksponatų. Ją ap
lankė apie 1000 asmenų, 
matė pilną rinkinį visų regu
liarių Lietuvos nevartotų paš
to ženklų (V. Matulaičio). Ja
me buvo gražiai matyti nuo 
pat pirmosios laidos vargingos 
valstybės atstatymo dienos: po
pierius prastas ir spaudos dar
bas menkas. Dabar jų kaina $10 
už vieną. Vėliau seka jau spalvoti 
p. ž. ir sū valstybės ženklu — vy
čiu, Įvairios sukaktys, tautos isto
rinių įvykių momentai, žymieji 
asmenys. Atskirų reguliarių p. ž. 
kainos dabar — nuo kelių centų 
ligi $150 už vieną. Už daugelį 
ženklų reikia mokėti doleriais (ne 
centais!) arba ir dešimtimis. Be 
to, kaikuriuos p. ž. labai sunku 
surasti nupirkti pas p. ž. rinkėjus. 
Gretimai buvo keliolika pirmes- 
niųjų Lietuvos p. ž. su klaidomis, 
kurie dabar turi gerą vertę.

J. Jagėlos rinkinyje buvo visų 
Lietuvos okupacijų vartoti bei 
nauji p. ženklai; taip pat p. ž., ku
rie buvo apyvartoje Klaipėdos 
krašte ir lenkų išleisti Želigovskio 
klastos metu, vadinami “centri
nės Lietuvos” p. ž. Gretimai J. 
Jagėla parodė surinktas madonas 
p. ženkluose (nepilnas rinkinys), 
paukščius, gėles, žuvis.

A. Dilkus parodė Lietuvos rašy
tojus p. ženkluose, Įvairių vokų ir 
p. ženklų Įvairumą formų ir spal
vų atžvilgiu. A. Kaminskas turėjo 
gražų rinkini visame pasaulyje iš
leistų Tremtinių Metų progos paš
to ženklų. Brangius bei retai ga
limus pamatyti Lietuvos p. ženk
lus matėme kun. Br. Jurkšo rinki
nyje: Gardino laida, sugrįžimas Į 
Vilnių, karpytus poromis ir skir
tingų spalvų bei pirmųjų Lietu
vos p. ž. laidas su Įvairiomis ir la
bai retomis klaidomis. Be to, Va
tikano išleistas Aušros Vartų ir 
šv. Kazimiero laidas.

Gale salės ant stalų buvo visa 
Lietuvos banko atmintis — P. 
Morkūno rinkinys visų popieri
nių ir metalinių litų ir centų lai- ' 
dos. Reikia linkėti, kad greitu lai
ku jis susirastų ir tikrą 1.000 litų 
banknotą, kurio vietoje buvo tik 
foto kopija.

J. Pola rėmuose matėme estų 
tautos kelią. E. Raid — regulia
rius estų pašto ženklus 1918-40 
m., tremtinių pašto ir olimpinių 
žaidimų pašto ženklus. F. & J. 
Edur — estų p. ž. 1941 m. V. 
Maendvere — vokiečių okupaci
jos p. ž., vokus ir specialius estų 
p. ž. H. Blum & H. Olwing — estų 
istorija ir vokai. Mrs. Avandi — 
iš Tremtinių Metų ir T. Avik — 
vokai, falsifikuoti p. ženklai ir vi
si estų popieriniai ir metaliniai 
pinigai.

Gaila, kad lietuvių ir estų jau
nimo atstovų nebuvo^ tad dėl skir
tos Amerikos Jaunimo Filatelistų 
Sąjungos premijos varžėsi tik du 
latvių jaunuoliai. U. Žiemelis pa
vaizdavo cepelino kelionę pašto 
ženklais, o J. Reinbergs parinko 
temą: “J. F. Kennedy, Latvija ir 
laisvė”. Už šią temą jis laimėjo 
premiją — atžymėjimą.

A. Salinš — trumpa Latvijos is
torija p. ženkluose. J. Ronis — 
pabaltiečių filatelistų kova dėl 

. laisvės; paskutiniai latvių p. ženk
lai ir filatelinė literatūra. Ponia 
Erna Alberings parodė žymiuo
sius latvių tautos asmenis p. ženk
luose. Be to, visus latvių vartotus 
rublinius banknotus. Ž. Grundma- 
nio rinkinyje buvo visi Latvijos 
popieriniai ir metaliniai pinigai 
latais.

Stikle įrėminti į lankytoją žvel
gia praeities veidai — dr. J. Ba
sanavičius, A. Višteliauskas, P. 
Vileišis, dr. J. šliupas, dr. V. Ku
dirka, A. Smetona, G. Petkevičai
tė, Pr. Dovydaitis, Maironis, Že
maitė ir visa eilė kitų. Jų gale
rija papildo į Sov. Sąjungos paš
to ženklus įtrauktas K. Donelaitis, 
kompartijos išgarbinta S. Nėris,
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P. Cvirka. Dabartinę mūsųP. Cvirka. Dabartinę mūsų tau
tos tragediją taipgi liudija užsie
nyje išleisti vokai, pvz. Vatikano 
1954 m. laidos Aušros Vartų Ma
rija, 1959 m. — V. K. Jonyno 
nupieštas Lietuvos globėjas šv. 
Kazimieras. Proginiai ženklai pri
mena j užmarštį nuėjusias trem
tinių stovyklas karo nusiaubtoje 
Vokietijoje, dabartinį gyvenimą 
išeivijoje, filatelistų surengtas 
parodas. Dėmesį patraukia pir
mieji nepriklausomos Lietuvos 
ženklai, kurių vertė skaičiuojama 
auksinais ir* skatikais, nes ta
da dar nebuvo nei litų, nei 
centų.

Estų ir latvių išstatyti ženk
lai, kaip ir lietuvių, jiems prime
na jų praeities dienas, o mums 
— broliškus ryšius nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpyje ir 
bendrus vargus, bendrą kovą išei
vijoje. Jų skyriuose, ypač estų, 
gausu ant adresuotų vokų už- 
klijuotų ženklų. Adresatų tarpe 
yra Estijos nepriklausomybės ko
vų karo vadai, karinės instituci
jos ir netgi naujokų komisija. Vo
kiečių okupaciją skelbia Estijos 
valstybės sekretoriui adresuotas! 
nacių generalinio gubernatoriaus 
vokas.

Šią parodą suorganizavo paro
dos komitetas: pirm. M. Zichma
nis, pad. V. Matulaitis, sekr. E. 
Raid, ižd. E. Alberings, nariai — 
A. Dilkus ir H. Blum. Be to, daug 
darbo Įdėjo Toronto lietuvių fila
telistų klubo pirm. P. Markūnas.

Tenka pasidžiaugti, kad Tėvai 
pranciškonai pagelbėjo šiai paro
dai, duodami nemokamai naudo
tis sale, ši paroda buvo ruošiama 
grynai auklėjimo tikslu, siekiant 
supažindinti visuomenę su pabal- 
tiečių istoriniais dokumentais, ir 
tik dali turėtų išlaidų padengs su
rinktos pajamos už šiai progai iš
leistus vokus. Svečių skaičius ne
apvylė rengėjų ir kada nors ga
lėsime pamatyti gal dar daugiau 
ir Įdomesnių eksponatų.

Apsilankymas tokioje parodoje 
yra labai maloni atgaiva išeivi
jos dulkių sluogsniu padengtoms 
esto, latvio, lietuvio širdims. Už 
tai parodos rengėjams priklauso 
visų lankytojų nuoširdi padėka.

Dalyvis

ninkai ir valdininkai apspręs už
sienio ir vidaus politiką, kad jos 
žmonės užims augščiausias šalies 
vietas. Nepriklausomybė jai ne
reiškia, kad ji galės ignoruoti sa
vo geografinę ar ekonominę pa
dėti ir elgtis prieš savo intere
sus.

Šios naujos valstybės teritori
ja yra kaip pusė Ontario provin
cijos. Tris jos ke'tvirtadalius už
ima Malučio kalnų grandinė. Li
kusi dalis pietuose ir vakaruose 
yra nykioji Kalahari© dykuma, o 
šiaurės vakaruose Okavangos 
upės pelkės. Atrodo, kad tokiose 
gamtos sąlygose žmonės negalė
tų pragyventi.

Visdėlto botsvaniečiai sugeba 
išauginti galvijus, avis ir ožkas, 
kurių oda ir mėsa sudaro 80% 
krašto eksporto, šiokia tokia ka
syklų pramonė teikia aukso, as
besto ir mangano. Užsienio pre
kyba palaikoma daugiausia su P. 
Afrikos Respublika.

Gyventojai — Bantu negrai
Gyventojai yra Bantu kilmės 

negrai, susiskirstę į aštuonias pa
grindines gentis. Dykumų buš- 
menai yra nuolatinis antropologų 
ir nuotykių literatūros autorių

I dėmesio objektas.
Dauguma šių žmonių dėl ilgai 

trukusių sausrų šiandien badau
ja. Kol kraštas buvo anglų ko
lonija, tai šie jausdavo pareiga 
tokiu badmečiu gyventojams da
linti maistą. Tiesa, ir dabar dar 
anglai panašią pagalbą tebetei- 
kia, bet tai jau yra dovana, už 
kurią botsvaniečiams turbūt rei
kės atsilyginti. Tai jie galėtų pa
daryti tarpininkaudami tarp bal
tųjų Pietų Afrikos Respublikoje 
bei Rodezijoje ir juodųjų, kurie 
sudaro dauguma Afrikos Vieny
bės organizacijoje.

Anglai suinteresuoti, kad būtų 
rastas kompromisas tarp baltųjų 
rasistų ir juodųjų nepriklausomy
bės šalininkų. Tik, deja, abi pu
sės čia taip viena kitai priešin
gos ir taip Įsitikinusios savo tei-j 
sumu, kad tarpininkui tarp jų lyg Į 
ir nėra vietos. Jeigu Botsvanija; 
nestos juodųjų pusėn, tai šie ją! 
apšauks bendro rasinio reikalo 
išdavike. Jeigu stos, tai P. Afri
kos respublikai ir Rodezijai bus 
nesunku pritaikyti sunkiai pake
liamas ekonomines sankcijas.

: Neutraliųjų tame rasiniame kon-

flikte kol kas nėra.
Iškelta vėliava

Naujosios vyriausybės laikyse
nų juodųjų Afrikos “laisvintojų” 
atžvilgiu parodė incidentas, įvy
kęs kelias dienas prieš nepriklau
somybės paskelbimą. Vietinė po
licija suėmė septynis partizanus, 
kurie ėjo į pagalbą savo rasės 
broliams kaimyninėje baltųjų ša
lyje.

Per nepriklausomybės iškilmes 
8.000 gyv. sostinės GabaronesO 
padangėje juodavo smėlio audros 
debesys. Juodukai burtininkai, 
kurie maišėsi minioje, aiškino, 
kad tai geras ženklas naujai vals
tybei. Girdi, tie smėlio debesys 
pranašauja lietų, kuris atgai
vins išdžiūvusią gamtą ir tokiu 
būdu atneš naują gyvenimą Bots- 
vanijai.

Iškilmėse Anglijos karalienei
atstovavo princesė Marina. Ji sto
vėjo tribūnoje šalia prezidento S. 
Chamo baltos žmonos, kuri anks
čiau dirbo sekretore Londone. Jis 
su ja susipažino bestudijuodamas 
Oksforde.

Amerikiečiai naujos valstybės 
galvai padovanojo dvimotorį lėk
tuvą, kuris gali pakilti nuo su
trumpinto tako. Tokiu būdu bu
vo padaryta pradžia Botsvanijos 
aviacijai.

Garbės sargybą ir orkestrą su
darė anglų kariuomenės airių 
pėstininkai. Iškilmių kulminaci
nis taškas buvo anglų vėliavos nu
leidimas ir žydrios-] uodos-baltos 
trispalvės pakėlimas. Botsvanija 
ir toliau pasilieka Britų Bendruo
menėje.

Atsiųsta paminėti
Vaclovas Šliogeris, ANTANAS SME

TONA — žmogus ir valstybininkas. 
Atsiminimai, 181 psl., minkšti virše
liai. Kaina $2. Išleido 1966 Jaunimo 
Metais 2.000 egz. tiražu Juozas J. 
Bachunas, Sodus, Mich., USA. Spaudos 
darbas —■ “Vilties” spaustuvės, 6907 
Superior Ave., Cleveland, Ohio 44103, 
USA.

Aidai nr. 7, 1966 m. rugsėjis, mė
nesinis kultūros žurnalas, red. Juo
zo Girniaus. Leidėjas — Tėvai pran
ciškonai, 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221, JAV. Šiame Jauni
mo kongresui skirtame nr. paskelbti 
rašiniai: A. Liulevičius, Jaunimo 
kongreso įspūdžiai; H. Nagys, Jau
nimo reikšmė tautoj ir išeivijoj; Se
suo M. Antanina, FMM, Eilėraščiai; 
A. Sužiedėlis, Lietuvių jaunimas pa
saulio idėjų tėkmėje; V. Trumpa, 
Bendruomenė išeivijoje; D. Sadūnai- 
tė, Eilėraščiai; St. Lozoraitis, jr., 
žvilgsnis Į pavergtą Lietuvą; A. Sau- 
laitis, SJ, Jaunimo prieškongresiniai 
susitelkimai ir kt.

PORTFOLIO ’65, Photographs by 
Algimantas Kezys, SJ. žinomo lietu
vio menininko-fotografo JAV gam
tos ir miestų vaizdai, kuriuos išlei
do Tėvai jėzuitai Čikagoje. Įvadiniai 
rašiniai —: T.T. jėzuitų provincijolo 
T. B. Markaičio, SJ, Hugh Edwards ir 
K. Bradūno. Kaina nepažymėta, pla
tintojai nenurodyti.

Laiškai Lietuviams nr. 8, rugsėjis. 
Tėvų jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. 
Adr. — 2345 W. 56th St., Chicago. 
Lil. 60636.

Manote,
f •

kad Paari vynas
Jums nepatiks?

O Napoleonui patiko!
18-jo šimtmečio vyno žinovai reikalaudavo tik sal
daus, skanaus sultingo vyno. Napoleonas mėgda
vo PAARL Constancia... nepaprastai skanų vy
ną, pagamintą iš Cape apylinkėje augintų 
uogių.
Paari turi ir kitų skanių vynų pasirinkimui 
Paari Towny Port, 8 metus išlaikytas mažo
se ąžuolinėse statinaitėse; Paari Ruby 
Port, tamsesnės spalvos ir sodresnio sko
nio; Paari Muscatel — skanus, saldus 
vynas. Visi jie tinka prie sūrio, riešutų 
ar vaisių. Vaišinkite svečius Paari 
skaniu vynu savo namuose... Tai 
pagrindinis vaišingumo ženklas ir 
tai nuostabiai pigus.

PaariWines
0W3-MM



Dailininkas Vizgirda rado dvi Lietuvos- KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

riūkštytės-Jacinienės 70 m. amžiaus:

buvo užrašytos Gumbinės, Tilžės ir 
Isrutės apylinkėse. Muzika, aišku, yra 
nelietuviška, bet savuoju paprastumu 
labai artima liaudies dainų dvasiai. 
Spėjama, kad A. Dvoržako dėmesį į 
lietuviškas dainas atkreipė jo geras 
bičiulis čekų kalbininkas Jozefas Zu- 
batas. A. Dvoržako “Lietuviškų dainų” 
partitūros buvo išleistos keturis kar
tus Prahoje — 1890 m. (dvi laidos), 
1941 m., 1962 m. — ir 1923 m. Lon- __________
done. Vieną tų dainų, kuri vadinasi įrižįįju dailininku' 
“Žvirblio čėsnis”, savo repertuare tu
ri dabartinis Estijos valstybinis aka
deminis vyrų choras.

įvykusiame automobilių ir transporto 
inžinierių sąjungos suvažiavime spa
lio 19 d. skaitė paskaitą “Daugiacilind- 
rinės planetarinės trinties pavaros”. 
Jis yra klevelandietis, dirbąs TRW 
bendrovėje, kuri reiškiasi erdvės ra
ketų ir lėktuvų pramonėje.

JERONIMO KAČINSKO vadovauja
mas Melrose simfoninis orkestras Bos
tone ruošiasi pirmajam šio sezono 
koncertui, kuris įvyks lapkričio 18 d. 
Melrose Memorial salėje. Programoje 
— G. Verdi “Traviatos” ištraukos, R. 
Wagnerio “Meistersingerių” preliudas 
ir Haydno simfonija nr. 2.

KOMPOZ. JUOZAS BERTULIS pa
rašė muziką Vandos Frankienės 4 
veiksmų “Karalaitei Teisutei”, kurią 
stato AJvudo vaikų teatras Čikagoje.

ALDONOS STEMPUŽIENĖS reči
taliu lapkričio 25 d. Bostono Jordan 
Hall pradedama baltų koncertų se
rija. A. Stempužienė yra lietuviams 
gerai žinoma solistė, dainavusi įvai
riose lietuvių kolonijose, davusi eilę 
rečitalių, dalyvavusi beveik visuose 
Lietuvių Operos pastatymuose Čikago
je, gastroliavusi Bogotoje, Medelline, 
Buenos Aires, Heidelberge ir Romo
je. Solistei akomponuos žinomas pia
nistas Bois Whitcomb.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
XXXV tomas, redaguotas dr. J. Gir
niaus, jau yra rišykloje. Jis prasideda 
Z raide ir baigiasi žvirzdžiu.

tariių bei priežodžių ir Lietuvoje gy
venančio E. Astramsko dviem eilėraš
čiais, sukurtais M. K. Čiurlionio pa
veikslų motyvais.

“MŪSŲ LIETUVOS”, serijinio vei
kalo apie Lietuvos vietoves, HI tomas 
baigiamas rinkti; pradėti laužymo dar
bai, pagaminta apie 1000 klišių. Veika
las apima Šiaulių aps. ir visos Sūduvos 
(Suvalkijos) vietovių aprašymus, 
įskaitant ir lenkų okupuotą dalį. Kny
gos autoriui, talkinant apie 100 bend
radarbių, pavyko surinkti ir pateikti 
daug naujos medžiagos, ypač gerų, re
tų, dar niekur neskelbtų, dažnai spe
cialiai šios knygos reikalams gamintų 
fotografijų. Daug vietos skirta lietu
vių giminaičiams jotvingiams.

LE leidėjas J. Kapočius, knygos au
toriaus prašomas, sutiko visiems “ML” 
prenumeratoriams, apsimokėjusiems 
knygos prenumeratos mokestį, labai 
palankiomis sąlygomis (tik pridėjus 
$1 persiuntimo išlaidoms), atsiųsti J. 
Andriaus sudarytą 1:532.000 mastelio 
Lietuvos spalvotą žemėlapį, geriausią 
šios srities leidinį. Dar galima užsisa
kyti “Mūsų Lietuvos” visus 4 tomus, 
už kiekvieną mokant tik po $10 (kny
gos rinkos kaina $15). Visais reikalais 
rašyti: Liet. Enciklopedijos leidykla, 
361 Broadway, South Boston, Mass. 
02127, USA.

“ACTA BALTICA”, vokiečių kalba.
V„ Vokietijoje leidžiamas metraštis, 1 skulptūra “Pirmosios kregždės”. Sov.

KANADOS ŠIMTMEČIO PROGA penktame tome paskelbė dr. A. Geru- 
konkursą 18-35 m. jauniems kanadie-'čio ilgą studiją apie Baltijos kraš- 
čių dailininkams skelbia vadinamoji. tų rusinimą. Autorius demaskuoja so- 
Visual Arts Program. Konkursas api- vietinės konstitucijos paragrafus, 
ma 4 meno šakas — tapybą, skulptū-' draudžiančius tautinę diskriminaciją, 
rą, piešimą ir rankdarbius. Kiekvie- kurie skiriami tik užsieniui mulkinti, 
nai sričiai skiriamos premijos: I — Jis taipgi pabrėžia minėtųjų kraštų 
$5.000, II — $2.000 ir III — $1.000. ’ teisinį bejėgiškumą, nes diktatūrinėje

Apie dail. Viktoro Vizgirdos 
kelionę į Lietuvą skaitytojai lig 
šiol buvo informuojami santrau
komis ir citatomis iš komunisti
nės spaudos Lietuvoje. Taigi, įdo
mu patirti, ką pats V. Vizgirda 
galvoja ir kokius įspūdžius jis iš 
ten atsivežė. Susidariusius neaiš
kumus nušviečia “Keleivyje” pa
skelbtas pasikalbėjimas su į JAV

“Keleivio” pranešimu, V. Viz
girda Lietuvoje rado dvi Lietu- 
vas: “Viena jų — tai rusų val- 

meno istorikės Halinos Kai- džios pareigūnai ar šiaip rusiš- 
riūkštytės-Jacinienės 70 m. amžiaus kas elementas/nors kartais sto- 
sukaktį paminėjo spauda Lietuvoje, vintis ir šešėlyje, su vyraujan- 
Ji yra baigusi Zuericho universiteto čiais “visasąjunginiais interesais” 
meno istorijos skyrių ir gavusi filo- ir atitinkamais sprendimais bei 
Sofijos daktarės laipsnį 1926 m. Di- ” ‘ ‘ ‘ .....................
sertaciją buvo parašiusi apie Pažais
lio vienuolyną. 1936 m. sukaktuvinin
kė pradėjo tyrinėti liaudies meną, 
ypatingą dėmesį skirdama liaudies 
drabužiams; yra nupiešusi apie 275 
atkurtų pavyzdžių, kurie nekartą bu
vo išstatyti parodose. Šiuo metu ji 
ruošia spaudai studiją apie lietuvių 
liaudies drabužius. Gilią vagą yra iš
variusi pedagogikoje, dėstydama dai
lės istoriją Vilniaus universitete ir 
Vilniaus dailės institute.

MONTREALIO PASAULINĖS PA
RODOS tarptautiniame “žmogaus-kū- 
rėjo” paviljone bus išstatyta 1964 m. 
mirusio skulptoriaus Juozo Mikėno

Informacijų ir registracijos reikalu’ sistemoje negali nei skųstis, nei jieš- 
rašyti: Centennial Visual Arts Com
petition, Centennial Commision, P. O. 
Box 1967, Station B, .Ottawa.

BIALYSTOKO MOKSLO DRAUGI
JOS metraštyje buvo paskelbtas Lie
tuvoje gyvenančio dr. L. Gineičio ap
žvalginis straipsnis “Kristijonas Do
nelaitis — lietuvių literatūros klasi
kas”.

BERKLEE MUZIKOS MOKYKLA 
Bostone pasiūlė suruošti lietuvių kom
pozitorių kūrinių koncertą 1967 m. 
vasario 10 d. Į koncerto programą 
Įtraukti Lapinsko, Gaidelio, Kačinsko, 
Gruodžio ir Banaičio kūriniai, kuriuos, 
be amerikiečių instrumentalistų, at
liks smuikininkas Iz. Vasyliūnas, ba
ritonas St. Liepas ir J. Kačinsko va
dovaujamas Šv. Petro parapijos cho- 

' ras.

Sąjungos paviljone parodos lankyto
jai turės progos pamatyti dailininkų 
A. Garbausko, K. Morkūno, A. Stoš
kaus, K. Valaičio sukurtus vitražus 
ir metalo plastiką.

“INTERPRESS FOTO-66” tarptauti
nėje parodoje Maskvoje vilnietis fo- 

■ tografas A. Sutkus gavo specialų pri
zą, skirtą penkiems fotografams už 
geriausias spalvotas nuotraukas. Ko
misija premijavo jo išstatytą spalvo- 

“Penki stulpai turgaus aikštėje” į, tą Jean Paul Sartre portretą, 
latvių kalbą išvertė žinomas lietuvių 
literatūros bičiulis Janis Zarinš.

koti teisybės teisme.
ALGIRDO LANDSBERGIO dramą

na daugiau už medicinos gydyto
jus. Gydytojas gaunąs apie 120 
rublių mėnesiui, o dailininkas 
iki 300 rublių...” Eiliniams pi
liečiams skiriamos šios eilutės: 
“... žmonės apsirengę ir apsia
vę. Tačiau tam pasirinkimas ma
žas. O norint tuos reikalingus ap
rangos daiktus nusipirkti, iš anks
to reikia nusistatyti savo biu
džetą ...”

Vilniaus operos teatre V. Viz- 
„ __ * * - turėjo progos pamatyti G.
laiku ši kūryba jau ima prasiverš-1 Bizet “Carmen”. Solistai jam at- 
ti knygų iliustracijose ir vienu ki- rodė jauni, bet silpnoki. Dekora- 
tu atveju viešose parodose...” cijos buvusios iš senų laikų, ge- 
Taigi, ta kūrybinė laisvė puošė- rai išsilaikiusios. Matęs ir kylan- 
lėjama tik nuo oficialių darbų at- tį tenorą Virgilijų Noreiką, bet 
liekamomis valandomis. Jai yra dainuojant jo negirdėjęs. Sutikęs 
būdingas kūrybos sau terminas, ir Kiprą Petrauską, kuris jau 
Jaunieji Lietuvos dailininkai esąs visai susenęs ir turįs sušlu- 
stengiasi neatsilikti nuo Vakarų bavusią atmintį.
pasaulio dailininkų, kurių dar- ----------------------------------------
bų pavyzdžiai juos pasiekia penįĮ imigracijos studijų centras 
Lenkiją, Čekoslovakiją ir Bulga- ‘ 
riją. Toliau “Keleivyje” rašoma: 
“V. Vizgirdos nuomone, eilė lie
tuvių jaunųjų dailininkų ten sa
vo modernumu bei abstraktiniais 
polėkiais prilygsta net mūsiškius 
abstraktistus, kaip A. Galdiką, 
Alf. Dargį, K. Žoromskį, R. Vie
sulą ir kt.” Jų moderni kūryba 
esanti persisunkusi lietuviškos 
gamtos mistine nuotaika.

V. Vizgirdos teigimu, Lietuvos 
menininkai ir kultūrininkai nori 
ryšių su užsienyje gyvenančiais 
kolegomis: “Jie domisi visa kuo, 
ką mes čia veikiame ir ką lai
mime Vakarų pasaulyje savo kū
ryba — muzikoje, dailėje ar li
teratūroje. Bet visa tai jiems dar 
beveik nepasiekiama, o turėtų 
būti pasiekiama. Bet tai galima 
tik tenykščio režimo sutikimu ir 
leidimu ...” Pastaruoju metu 
jaučiamas varžtų atleidimas, ta
čiau jo tikslas tebėra neaiškus.

Į klausimą, ar žmonės Lietu
voje bijo, V. Vizgirda atsako: “Iš 
dalies — taip. Baisusis Stalino 
laikų teroras, skaudžiai palietęs 
vyresniąją kartą, yra palikęs sa
vo pėdsakų. Žmonės dar vis dai
rosi, vengia draugiško atvirumo, 
bet miega jau ramiai, nebijoda
mi, kad gali nesulaukti savo Io: 
voje rytojaus. Drąsesnė gyveni
me ir savo nuomonę reikšdama 
yra jaunoji karta, kuri to baisaus 
patyrimo neturėjo.”

“Draugas” paskelbė bendres-

pareiškimai: “Dailininkai turi 
erdvias dirbtuves. Tam tikrais 
atvejais oficialusis menas sudaro 
jų pragyvenimo šaltinį, ir dar ne
žinia, kada jų laisva kūryba ga
lės išeiti į viešą gyvenimą. Dabar 
galima sakyti, jaunieji dailinin
kai neklauso senųjų pažiūrų savo 
mokytojų ir kuria tai, ką jie pa
tys laisvai jaučia. Bet, žinoma, 
visa tai dažniausiai kuriama tik
tai “sau”. Tik pačiu paskutiniu

pądirigavimais, na, ir dalis lietu
vių komunistų partijos tos poli
tikos paklusnių ir disciplinuotų 
vykdytojų, šaltai žvelgiančių į 
vietinius tik lietuvių norus.

Visa kita Lietuva, ta antroji, 
esanti didžioji tautos masė ir 
gyva lietuviškoji inteligentija, net 
partiniai žmonės, kuriems neabe
jotinai rūpi lietuvių kultūrinės 
vertybės, jų kūrybinis lobis ir jo 
gausinimas bei išsaugojimas atei
čiai, žmonių ekonominė gerovė ir 
aplamai lietuvių tautos likimas ir 
išlikimas sunkiose istorijos ap
linkybėse ir perspektyvose. Ta 
antroji Lietuva rūpinte rūpinasi, 
kad tik nebūtų išrautos iš savos 
žemės kultūrinės šaknys, be ku
rių ir visas medis nudžiūtų.

Tų minčių vedini, dailininkai 
renka ir saugoja nuo pražūties 
visą lietuvių tautos kultūrinį pa
likimą — liaudies meninius dir
binius, kryžius, rūpintojėlius, res
tauruoja pagal galimybes vertin
gus architektūros paminklus, kon
servuoja Vilniuje bažnyčias, dau
gumoje paverstas muziejais, nors 
iš jų viena kita dar ir iki šiol bu
vo naudojama sandėliui. Kiti 
lietuviai kultūrininkai, turintieji 
ten girdimą balsą, stengiasi su
rinkti net užsienin pasitraukusių 
kūrėjų muzikos, skulptūros, dai
lės bei kitus veikalus, nors visa 
tai viešai ir nenaudojama ar pa- 

i rodose nėišstatoma. Galima jaus
ti, kad tai daroma lyg ir ateičiai, 
kurios niekas tikrai nežino. Bet 
tikima ir iš tenykščio patyrimo, 

į kad istorija nestovi vietoje ...”
Lietuvos dailininkai labai do- 

Įmėjosi užsienyje gyvenančių lie-
’ tuvių kūryba. V. Vizgirda Kaune; nio pobūdžio V. Vizgirdos įspū- 
Įir Vilniuje turėjo progos paro- džius iš Lietuvos, kuriuose rašo- 
idyti atsivežtas kūrinių skaidres. .............................................
(“Keleivis” rašo: “Buvo parodyta 
nepaprastai gausiai susirinku- 

ną — Peče, Sėgeae ir Miškolce. . sįems dailininkams 401 spalvo-
LIETUVOS GRAFIKŲ darbų pa-■ ta skaidrė šių mūsų dailininkų: ______?___ r___________

rodąs planuojama surengti Jugoslavi- J. Bakio 17, A. Kašubienės 35, arti benzino stočių. Kaunas ap
joję, Italijoje ir Lenkijoje. Taikomo- A. Elskaus 23, A. Tamošaičio • leistas, o Vilnius švarus ir gra- 
sios-dekoratyvinės dailės paroda įvyks 24, R. Viesulo 5, A. Dargio 15, žus. Palanga esanti visasąjungi-

~ į y. Igno 62, A. Galdiko 63, T. Va- nis kurortas. Anykščiai gerokai
į liaus 49, A. Tamošaitienės 43, V. padidėję. Vykdoma statyba. Ta-

TT- .-j., čiau butų problema Lietuvoje at
rodanti neišsprendžiama. Butai, 
ypatingai Kaune, neremontuoja
mi. Atrodą, kad trūksta medžia
gų, ypač kanalizacijai ir vonių 
kambariams. Gerai gyvena daili
ninkai. - Pagal gaunamų pensijų 
dydį, atrodo, kad dailininkai gau-

PABALTIJO IR GUDIJOS GEOLO
GŲ konferencija įvyko Vilniuje. Apie 
jos darbus spaudą informavo Lietu
vos atstovas prof. Mykolas Kaveckis: 
“Konferencija labai įdomi, daug te
mų, tačiau viena užmiršta — Lietu
voje didelį vaidmenį vaidina ir in
žinerinė geologija. Juk be jos nepa
statomas nė vienas namas. O prane-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
L. GRICIŪTĖ, medicinos mokslų 

kandidatė ir vėžio ligų mokslinio ty
rimo instituto skyriaus vedėja, sėk
mingai apgynė disertaciją Kauno me
dicinos instituto mokslinėje taryboje 
ir gavo medicinos mokslų daktarės šiom temom nėra. Geologų fo- 
laipsnį. Disertacijai ji panaudojo per 
ilgus darbo metus atliktų tyrinėjimų 
apibendrinimą. Dr. L. Griciūtė labiau- mas... O kas link kitų temų, be abe 
šiai domisi plaučių vėžiu, ypač žalin- ■ j0( didžiausią reikšmę turi naftos pa- 
gomis medžiagomis kancerogenais, su
keliančiais plaučių vėžį.

“RŪTOS” ANSAMBLIS, vadovauja- ROMANAS MARIJOŠIUS, Vilniaus 
mas Alg. Kačinsko, lapkričio 19 d. operos solistas ir šlagerių daininin- fcus surengti trys koncertai, po vie-! 
specialiu koncertu Newark, N. J., kas, surengė koncertą Šiauliuose. Da- - - ~ ’ •   ’
*švč. Trejybės parapijos salėje ruo- j H programos jis atliko kartu su šiau
šiasi paminėti 25 metų veiklos su-! hų statybos tresto estradiniu ansamb- 
kaktį. Ta proga planuojama įdainuoti; hu, kuriam vadovauja V. Masionis, 
ir išleisti naują plokštelę. Kitoje programos dalyje solistui akom-

DR. HERMANN BUDENSIEG, K. ponavo vilnietė pianistė H. Znaidzi-
Donelaičio “Metų” vertėjas į vokiečių lauskaitė. 
kalbą, savo Heidelberge leidžiamam 
žurnale “Mickiewicz-Blaetter” skaityto
jams pateikė devynias lietuvių liau
dės dainas, paimtas iš 1909 m. Leip- 
zige išleisto rinkinio “Tautų meilės 
sodas”, ir perspausdino pirmąją K. Do
nelaičio “Metų” recenziją, kuri buvo 
paskelbta 1818 m. Jenoje leistame li
teratūros žurnale. Lituanistinė medžia-

rūme buvo būtina panagrinėti ir šiai 
geologijos krypčiai iškylančias proble-

ieškos.”
VILNIAUS VYRŲ CHORAS “AI

DAS” išvyko į Vengriją. Budapešte

DABARTIES APMĄSTYMAI

V. JURKŠTAS, čekų kompozitoriaus 
A. Dvoržako vardo draugijos Praho
je užsienio narys-korespondentas, at
kreipia “Tiesos” skaitytojų dėmesį į 
1878 m. gruodžio mėn. 1 
sukurtas “Lietuviškas dainas”. Jų teks
tas buvo paimtas iš Liudviko Rėzos 
dainų rinkinio, kurį išvertė ir 1827 
m. išleido čekų poetas Františekas

Prahoje, o liaudies meno paroda
Čekoslovakijos Bmo mieste.

pianistas gytis Trinkūnas Į Vizgirdos 60. Atsilankiusiųjų su
su sovietine komjaunimo delegacija Į sidomėjimas_ buvo nepaprastai dl- 
išvyko į belgų komjaunimo suvažia- ’ delis, vertinimas rimtas ir didžiaiftojų dėmesį į i išvyko i oeigų Komjaunimo suvapa- --------- -----------

knmnn7ifnriaii<s vima. Šia proga jis dalyvaus koncer- teigiamas...kompozitoriaus vimą » p j , Neaiškumu buvo sukėlęs “Li-
Briuselyje, Antverpene, Lieže ir ter. ir Mene paskelbtas V. Viz- 

girdos pareiškimas apie kūrybinę 
laisvę, šiuo atveju daugiau švie-

tuose kaip solistas ir akompaniato
rius L_ _ , 
kituose miestuose.

V. Kst.

Jaunimas ir nutautėjimas
V. IGNAITIS

Minnesotos un-te savo bibliotekoje tel
kia archyvinę įvairių tautybių medžia
gą. Penki studentai, vadovaujami prof. 
T. L. Smith, pradėjo tirti imigrantų 
pažangą, susijusią su jų pastangomis 
išsilavinimo srityje: Pagrindinis dėme
sys skiriamas imigrantams iš rytinės 
ir pietinės Europos. Du studentai ty
rinėjamų tiksiu bus pasiųsti į minėtųjų 
kraštų miestus, kur jie surinktus duo
menis galės palyginti su vietinėse 
sąlygose pasiektais laimėjimais moks
lo ir socialinėse srityse. Prof. Victor 
Greene iš Kansas State University 6 
savaites darbavosi archyve padėdamas 
organizuoti lietuvių ir lenkų rinki
nius.

ma: “Lietuvoje keliai vedami ir 
asfaltuoti, tik daug siauresni ir 
negalima lyginti su Amerikos ke
liais. Važiuojant reikia turėti in
dą su benzinu, nes pritrūkus nėra

REGI NO PEDROSO

Ramutė Lietuvninkaitė, šiais 
metais pradėjusi dirbti Nort
hern Electric Co. Montrealyje. 
| šį miestą ji atvyko su tėvais 
iš Vokietijos. Montrealyje ji 
baigė pradžios mokyklą, gim
naziją ir pagaliau Marianapo- 
lis College ir gavo matemati
kos - chemijos bakalauro laips
nį. Minėtoje bendrovėje ji dir
ba kaip "assistant engineer". 
Geriausios sėkmės ne tik Ra
mutei, bet ir visoms lietuvai
tėms (K. J. Gaudzė).

VANDENS GYSLOS DAINA
Koks gražus buvo sapnas, koks gražus! 
Mano siela užbūrė skaidrių vandenų gysla. 
Paukščiai sapnavo dainomis, 
dangus juokėsi žvaigždėmis.
Vėjuje šoko medžiai, 
ir užburta Vilnių sapno gysla žaidė, šokinėjo, bėgo... 
Koks gražus buvo pasaulis, koks gražus!
Vienądien koks gražus buvo mano sapnas, koks gražus! 
Mano kojos žengė aušrų pievomis, 
mano akys bučiavo sutemas, 
aukso aušros maudė mano rankas;
gyvenimas dainavo kaip muzika pasigėręs vieversys... 
Koks gražus buvo pasaulis, koks gražus!
Vienądien sapnavau, sapnavau!...
Sapno fazanas skėtė sparnus užburtuose soduose, 
ir riktelėjo troškimas... (Kas taip sapnavo?) 
Savo širdį sudaužiau į naktį ...
O apačioje, žemėje, žmonės mylėjosi!
Vienądien dainavau, dainavau!...
Išgirdusios mano dainą, 
augštai, augštybėse šoko žvaigždės, 
ir pajutau triukšmą...
(Augščiau už mane, kas taip dainavo?) 
Mano akys laikui atidarė savo skrynias... 
O apačioje, žemėje, žmonės kentėjo!
Ir vienądien, vienądien!! !
Augščiausia, gražiausia, tyriausia, giliausia, skaidriausia,
— bučinys, sapnas, drugys, šoksmas, skrydis, troškimas, daina! 
Iš apačios pučiąs gaisro vėjas apdegino mano kūną...
(Be manęs, koks kitas dar buvo pasaulis?)
Mano gyvenimas žmoniškai atsivėrė'daiktams, 
ir toji užburtoji vandens gysla pavirto ugnies banga, 
ir su raudų, aukso, sidabro, geležies ir bronzos balsais 
vėjuje patapo skausmu, 
ir raudonas bėgo žeme, plėsdamas savo ugningą riksmą 
per žmonių jūrą!...
Koks beribis dabar mano sapnas, koks beribis!

Išvertė P. G aučy s
R. Pedroso, kubiečių poetas, pasižymi rytietišku juslingumu, 
neaiškiom būsimų nelaimių nuojautom. P. G.

dideli, saviti ir už tai skaitytini.
Kitas reikalas, kaip mes pri

statėm savo kultūrą. Reikia pri
pažinti, kad mūsų jaunimas tu
ri tiesos tai primesdamas.. Ne- 
pavargstam ūžauti, nepavargs- 
tam su savo kalbom apie kai
myną. Turim drąsos pamatyti 
kas šiuose kraštuose nekultūrin
ga, tad turime turėti drąsos pa
matyti, kaip mes kartais prista
tome save kitiems. Bet jauni
mas taip pat neturi likti nuo
šaly kaip stebėtojas.

Kalba. Viena iš civilizuoto gy
venimo apraiškų yra kalba. Ji 
yra ne tik kultūrinė vertybė, bet 
ir gyvenimo būtinybė — prie
monė susižinoti, bendrauti, nau
dotis spauda ir literatūra. Kal
ba taipgi yra politinė priemonė 
pasiekti savo tikslą. Šita prasme 
kalba yra viena iš svarbiausių 
priemonių nutautėjimui panau
doti. Per kalbą ateina visoks 
dvasinis pasaulis. Manau, W. 
Churchillis sąmoningai davė sa
vo dideliam darbui — knygai, 
pavadinimą: “Angliškai kalban
tis pasaulis”, o ne angliškas ar 
angliškos kultūros pasaulis. Tas 
angliškai kalbantis pasaulis 
yra didžiausias anglų laimėji
mas per šimtus metų. Jis kai- 
kam gali atrodyti paviršutiniš
kas, bet pasaulinės reikšmės. 
Per šią kalbą skelbiamos uni
versalios idėjos, kaip laisvė, de
mokratija, tolerancija, kurios 
tapo angliškojo pasaulio dalimi.

Lietuvių jaunuolis, kaip ir 
kiekvienas žmogus, nori bend
rauti, nori turėti savo draugų. 
Galima įsivaizduoti, koks pavo
jus ateina su kalbos praradimu. 
Reikia tikrai apgalvotų pastangų 
dėl galimų pasekmių. Jūra Gai- 
liušytė teisingai pastebi: “Nutau
tėjimą pagreitina nebemokėjimas 
lietuviu kalbos. Jau dabar yra 
tokiu lietuviu studentų, kurie 
būdami tremtinių vaikai, nebe
moka kalbėti lietuviškai (Aidai, 
1961 m., nr. 10).

taprocentiškai kurios kultūros 
žmogus. Galima nurodyti ir dau
giau pavyzdžių iš airių, italų, vo
kiečių, lenkų? Čia sprendžiamą 
vaidmenį vaidina pats žmogus. 
Nenorim tuo pasakyti, kad sve
tima kultūra neturi reikšmės nu
tautėjime. Ji turi. Besąlyginis 
jos priėmimas, o savosios ap
leidimas ar nuo jos nusisukimas 
gali būti kartu ir pretekstas ir 
nutautėjimo priežastis.

Kaip su lietuvių kultūra?
Ji yra savita. Pvz. prancūzams 

būdinga estetika, grožis; vokie
čiam — tvarka, švara; anglams 
— valstybingumas, apskaičiavi
mas; lenkams — pasiaukojimas; 
lietuviams — lyrika.

Amerikiečių rašytojas Robert 
Payne įvade į lietuvių liaudies 
dainų rinktinę anglų kalba “The 
Flowering Lime” sako: “Jos (dai
nos) turi gražų ir tyrą primity
vų orumą, viršijantį viską, ką aš 
randu Vakarų literatūroj, išsky
rus ankstyvąsias Graikijos salų 
dainas. Atrodo, kad jos buvo pa
rašytos pasaulio aušroje ir kad 
jos dar teberasoja.

Žmonėms, jas kūrusiems ir jas 
dainavusiems, labiausiai reikėtų 
pavydėti tarp visų žemėj gyve
nusių. Jie turėjo gilų, įgimtą 
jausmą paprasčiausiems daly
kams: miškams ir tekančiam 
vandeniui, mergaičių veidams ir 
dangaus spalvoms. Jie dainavo 
nedailindami, bet kiek ten yra 
dailės tame nedailinime ...” 
(Vert, iš “Draugo” priedo 1964 
m. vas. 1 d.).

Iš jaunimo kaikas sako, kad 
neverta skaityti lietuvių litera
tūros, kad joje nėra tokių rašy
tojų, kaip Camus ar Dostojevs
kis. Bet tai būtų lygu negerbti, 
mūsojo šv. Kazimiero, nes jis 
nesikovė su drakonais, kaip šv. 
Jurgis! Kitas gal sakys, kad ne 
verta skaityti Putino ar Krėvės- 
Mickevičiaus. nes jie nėra kaip 
naskutiniu laiku pagarsėjęs C. 
Freeman su savo “non fiction 
novel” Cold Blood. Jie visi yra

ko. Kultūra — ne šulinio vanduo, 
nenueisi ir nepasisemsi. Reikia 
pirma turėti savos kultūros, kad 
kitą suprastum. Ateiviams, ir net 
j u vaikams, tą kultūrą perprasti 
nėra lengva. Manau, kad beveik 
neįmanoma, atsisakius savosios, 
iš karto persiimti svetimąja. Sa
vos tautinės kultūros nepuoselė- 
jimas mums šiose sąlygose reikš
tų nukultūrėjimą. Ji mums ir 
mūsų vaikams yra būtina, jei ne
norime padaryti skriaudos savie
siems. Šito nusistatymo niekas 
rimtai negali papeikti, kaip, kad 
negali papeikti, kad žmogus sie^ 
kia išlikti žmogum. Man rodos, 
kad kultūra ir moralė kažkur su
sibėga į vieną...

Kultūrų susikeitimo atveju 
reiktų taikyti visuotinumo prin
cipą. Šv. Povilas patarė savo mo
kiniams, dirbantiems svetimuose 
kraštuose: “Visa ištirkite, kas 
gera, palikite”. Turim prisipažin
ti, kad neviskas gera lietuviuo
se lygiai kaip neviskas gera, ką 
mes randame šiuose kraštuose. 
Savo kultūros papildymas reikš
tų mūsų atvirumą ir tautinę-mo- 
ralinę stiprybę susidūrimo atveju.

Kiek kultūros pasisavinimas 
yra nutautėjimo priežastimi? 
Yra pavienių ir grupinių pavyz
džių, kurie įtaigoja, kad dalinis 
kultūros pasisavinimas dar ne
būtina priežastis tautinės sąmo
nės praradimui. Mūsų poetas O. 
V. Milašius, nors buvo prancūzų 
auklėtinis ir jų kultūros, bet buvo 
lietuvis, Lietuvos atstovas Pran
cūzijai, daug dirbęs ir rašęs lietu
vių reikalais. Amerikoj senosios 
emigracijos atstovai pavieniai ir 
grupės yra gyvi lietuviškiems rei
kalams. šveicarai Amerikoj kar
tų kartomis jaučiasi šveicarais, 
nors jų kultūrinis vidus ir būtų 
daugiau amerikietiškas. Žydų 
valstybė Izraelis, sudarytas net 
iš kelių dešimčių įvairiuose 
kraštuose gyvenusių žydų, kurie 
neprarado savo tautinės-žvdiškos 
sąmonės. Be to, niekas iš atei
vių po ilgesnio laiko nėra šim-

priežastis. Ji gali būti ir mūsų, 
į_____ •_ _ _ _ ♦ _ V ___ •

Psichologinės nuotaikos vyrau-

(Tęsinys iš pr. numerio) priežastis. Ji gali būti ir mūsų,
Materialistinės nuotaikos. Bend- 

ras šiuose kraštuose materialist!- . Y. . x
nis nusiteikimas įtaigoja ir tėvus, Jan^^s musų ta^pe, ypač jauni- 
ir jaunimą pasiri&ti gėrybių .me’ daugumoj atvejų yra nepa- 
kraštą. Pinigasi neretai atstovauja įa,nkl0S lietuviškiems reikalams, 
tėvynei. Pinigas padarytas laimės ^ase, grupe, draugai, aplinka vei- 
ir džiaugsmo šaltiniu. Milijonie- k.la kiekvieną Bendras mokyma- 
rius yra svajonė. Tai kraštutinė ?1S> stovyldanmas, dalyvavimas, 
nuomonė, bet ji gyva ir veikia. karts nu0.karto eisenose, sporte, 
___  7 - . . nhArnACA t ii v-i m n hAnrlrmc’ icrrtrvA

ras šiuose kraštuose materialisti-

kraštą. Pinigas neretai atstovauja

Manau, tai viena svarbiausių prie
žasčių tirpimo “tautybių katile”.

choruose jungia bendrais išgyve
nimais. Bendra kova, laimėjimai

Amerikoj būti turtingu ir gyventi jaunuolius daro draugais. Jie 
turtingai lemia daugumoj atveju1‘amPa ™.ra kitiem atymesm, ne- 
pasirenkant vietą, dirbą ir prote: f“ F tėvais. Jaunuohui tai papras- 
siia. Tai turi itekos. nesirenkant ta ir natūralu. Svarbu mokėt! pa-siją. Tai turi įtakos, pasirenkant 
net gyvenimo draugą vedyboms. 
Alė Rūta savo eilėrašty: “Tėviš
kė mano vaikams” sako: 

Ir jų tėviškė, 
tartum žaislas nublukęs 
kitais — blizgučiais — užverstas 
liūdi kampe. 
Tai nereiškia, kad turtas, pa

naudotas kaip priemonė, trukdytų r . .-. j£. . . ,. .
dideliems darbams. Ne. Turtas i !alf’ sprendžiant individualiai 

ir konkrečiai — nevisai. Galimy
bės, ypač išsilavinusiems ir ak
tyvesniems, turintiems kalbinių 
gabumų, įsikūrimo sąlygos svetur 
yra lygiai geros, o kaikuriais at
vejais dar geresnės. Atsikūrusio
je Lietuvoje mūsų jaunimui gali
mybės yra geros ir visai realios, 
ieigu jis tik ryšis ir bus pasiruo-

kreipti tą jaunųjų energiją ir en
tuziazmą norima kryptimi.

jaunimui, besirenkančiam savo 
profesiją ir apsigyvenimo vietą, 
turi įtakos ir tos nuotaikos bei 
galimybės, kurios kyla, lyginant 
kraštus. Bendroji nuomonė yra 
ta, kad didelis kraštas teikia dau
giau galimybių. Psichologiškai

kaip tik padeda tokius darbus at
likti. Todėl nesakau, kad lietu
viai negalėtų turėti patogių ir 
grabų namų, negalėtų nešioti ma
dingų* drabužių, važiuoti patrauk
liu automobiliu. Bet kartais be
kalbant paaiški, kad įsigijus pui
kų namą ar augštą mokslą, atro
do neverta rūpintis lietuviškais 
reikalais. Ryšio, rodos, nėra, bet 
atsitikimų yra.

Pinigas* gali būti kaip užkrečia
moji liga. Senovės romėnai šauk
davo: “Salve lucrum” — tebūnie 
pasveikintas pelnas! Besaikis su
sižavėjimas medžiagine gerove, 
vyresniųjų ūžavimas ir jaunesnių
jų besaikis naudojimasis visokio
mis gėrybėmis ugdo išlepimą, fi
zinį neatsparumą. Tai žmogaus ir

Kultūra. Susidūrimas su vieti
nio krašto kultūra nelieka nie
kam be įtakos. Kultūra JAV ir 
Kanadoj yra didelė ir pasaulinė. 
Jos prasiveržimai atskirais dar
bais pasaulin yra atžymėti ir vi
suotinai pripažinti. Kiltų tada 
klausimas, kiek mums ji prieina
ma ir kiek mes jos gauname?

Įsijausti į svetimą kultūrą ir 
ją suprasti pirmoj eilėj reikia lai-

Ruduo jau atėjo, netoli ir Kalėdos...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuotl. kokį dovanų siuntinį pa

siųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinaudojant 

leidžiamu siųsti prekių koinoraščiu, kurį galite gauti kiekvienas nemoka
mai pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino ką reikėtų siųsti, 
siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siuntinius.

RK 1. (moteriškas)
y Vilnonė apsiaustui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, neperma

tomo japoniško nailono suknelei, 4 jardai, 2 poros vilnonių arba nailoni
nių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 1 šilkinė ska
relė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladinių saldainių.

$75.00.
RK2 (vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 3% jardo vilnonė eilutei medžiaga, 2 nailono 

viršutiniai marškiniai, 2 poros vilnonių kojinių, 1 pora odinių pirštinių, 
2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokoladinių sal
dainių. $75.00.

Jungtinis siuntinys RK1 ir RK2 kainuoja $135.00.
Maisto siuntinys
4 sv. taukų, % sv. arbatos, Vz sv. geriamo šokolado, Vz sv. kakavos, 

2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėžė “neseafe”, 1 sv. saldainių, 1 sW.. razinkų, 1 
sv. cukraus, 14 sv. pipirų, % sv. šokolado.

$30.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio pasisekimo turį siun

tiniai: V—3, 1014 jardo eilutėms medžiaga už $55.00; P-3, trims apsiaus
tams angliška vilnonė medžiaga už $60; N—4, 16 jardų nepermatomo nai
lono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS),

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su gavėjo parašu 
patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruotos 
ir apdraustos.

421 HACKNEY RD. LONDON, E. 2. ENGLAND.
Atstovai: GAIVA, 3570 W. Vernon, Detroit, Mich.;
A. KUSINSKIS, 167 Colledge St Apt 2. Sudbury, Ontario;
L. Radzevičius, R.R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
DUNDAS — BBOCK !

$1-900 {mokėti, 6 kambarių, dvie
jų augstų mūrinis namas, avi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

f10.000 {mokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu {važiavimu: moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 {mokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 {mokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR,

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 {mokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

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.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
ANNETTE - HIGH PARK, $5.000 

įmokėti, 8 dideli kambariai, mū
rinis, atskiras, naujas šildymas, 

( 2 modernios virtuvės, 2 prau
syklos. Labai švarus iš lauko ir 
vidaus. Garažas ir geras įvažia
vimas. Skubus pardavimas.

DUNDAS - RONCESVALLES, $7 
tūkstančiai įmokėti, mūrinis na
mas ir smulkmenų prekyba “Ci
gar Store”, 6 kamb. butas; geras 
verslas, didelė apyvarta, gera 
vieta. Teiraukitės smulkesnių 
informacijų.

HIGH PARK BLVD. - INDIAN 
RD., $12.000 įmokėti, gražus 
mūrinis, atskiras, 9 didelių kam
barių, 3 virtuvės, 2 prausyklos,

Tel. 534-9286
vandeniu- alyva šildymas, platus 
šoninis įvažiavimas, garažas. 
Ideali vieta, didelis sklypas. 
Vertas dėmesio.

BLOOR • RUNNYMEDE, $11.000 
įmokėti, naujos statybos, mūri
nis, atskiras, 8 kambarių, per 
du augštus, įrengtas rūsys. Dvi
gubas garažas ir privatus įvažia
vimas.

RONCESV ALLES - GEOFFREY 
ST., $12.000 įmokėti. 10 kamba
rių, atskiras, mūrinis, 3 virtu
vės, idealus nuomojimui. Gara
žas ir geras įvažiavimas. Namas 
be skolų.

SWANSEA - DURIE ST., $15.000 
įmokėti, modernios statybos,

S. JOKŪBAITIS
SĄŽININGAS IR SKUBUS PATARNAVIMAS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

VYNUOGĖS TIESIAI I§ KALIFORNIJOS,
Zinfandel, Muscat, Alicante ir Carrignane, 

gausite tiesiog urmo kainomis iš 
PIETRO CULOTTA

1800 Davenport Rd. (prie Caledonia g-vės). Tel. RO 6 - 8137 
Taip pat čia gausite vynuogių sunką, vynui daryti visas 

priemones, kaip statines, bonkas ir kt.'

780 Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

4% % — už depozitus 

5% % išmokėta 1965 m. už šėrus 

Mortgičiai — 6% %

Asmeninės paskolos — 7%

Įvairūs kiti finansiniai patarnavimai, kaip 

mažos paskolos be žirantų ir kt 

Informacijos teikiamos darbo valandomis
f

1966 M. RUGPJŪČIO 31 D. KAPITALAS $2.145.361

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-L30 ir 4.30-7 
Antr.l0-U0 
Treč. uždarytas
Ketv. 10 - LSO ir 4 JO - 7 
Penktl0-l.30ir4.30-8 
8ešt9-12

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

DMtianrfaa parirfriklmM namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR & JANE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 didelių kambarių per 
du augštus, gražus kiemas, garažas; prašo $30.000.
WILLARD A. ST. JOHN 5 kambarių vienaaugštis. Prašo $20.00. Gražus 
Hemas, geras įvažiavimas.
KIPLING & RATHBURN. Prie gero susisiekimo ir apsipirkimo, arti mo
kyklos, 6 kambarių vienaaugštis (bungalow), visai baigtas rūsys, geram 
stovy, garažas, privatus įvažiavimas; prašo $25.900.
PRINCE EDWARD & BERRY RD. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras 5 kam
barių vienaaugštis (bungalow), gražus Hemas, garažas, privatus įvažiavi
mas.
JANE - ANNETTE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 didelių kambarių, 
mod. virt, garažas, privatus įvažiavimas, gražus ir geras namas, skubus 
pardavimas, gerom sąlygom galima nusipirkti.
RUSHOLME RD. (tarp Bloor ir College), $10.000 įmokėti, mūro, atsHras, 
10 didelių kambarių,! augšte 5 kambariai, 3 garažai.

Nerade atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė Ir 
kaina, čia gausite rimtų Ir sąžiningą patarimų.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

TORONTO MIESTAS
"Kad neužmirštume"

Civilinis mirusių prisiminimas penktadienį, lapkričio 11, 1966
Toronto miesto korporacija maloniai kviečia buvusius karius ir visus gyventojus 

j mirusiųjų prisiminimų, rengiamų prie senosios miesto rotušės punktualiai 11 vai. ryto, 
penktadienj, lapkričio 11, pareikšti pagarbų narsiems vyrams ir moterims, kurie, paklus
dami savo pareigai bei suprasdami tarnybos svarbumų, paaukojo savo gyvybes už savo 
kraštų didžiuosiuose karuose 1914-18 ir 1939 - 45. \

VAINIKŲ PADĖJIMAS PRIE PAMINKLO
Vainikai bus dedikuojami 10.30 v. r. miesto senosios rotušės viduje prie pagrin

dinio jėjimo — jeiti iš James gatvės

Darbdaviai, turį buvusių karių, maloniai prašomi išleisti juos dalyvauti valstybinėje mirusių prisiminimo dienoje.
C. Edgar Norris, City Clerk.

GOD SAVE THE QUEEN

TORO NT
Lietuvių skautų veikla

• Spalio 30 d. Dariaus—Girėno oro 
skautų dr-vė iškylavo Buttonville Ont. 
Ten yra civilinių ir sportinių lėktu
vų aerodromas. Ps. G. Stanionio rū
pesčiu buvo gautas specialus vado- 
vas-aiškintojas, kuris ištisas dvi va
landas praleido su draugove. Grįžtant 
buvo sustota pasižiūrėti lėktuvų mo
delių, kurie kontroliuojami radijo 
bangomis. Iškyloje dalyvavo visi dr- 
vės nariai su draugininku ir instruk
toriais.

• Į skautų-čių Tėvų Komiteto ruo
šiamą lapkričio 5 d. bazarą-šokius yra 
maloniai kviečiami tėveliai, rėmėjai 
ir visi tautiečiai. Šio parengimo pel
nas skiriamas skautiško jaunimo veik
lai.

• Lapkričio 1 d. suėjo 48 metai

nuo lietuvių skautų įkūrimo. Pirmo
ji lietuvių skautų skiltis buvo su
daryta Vilniuje. įkūrėjas v. s. P. Jur- 
gėla dabar gyvena JAV. Jis baigia 
ruošti stambų veikalą “Lietuviškoji 
skautija”.

• Jūrų skautai ir vadovai dėkoja 
p.p. Ciplijauskui, Žaldokui, Grigoniui 
ir Pakštui, talkinusiems laivo paruo
šime žiemai. Ypatinga padėka dr. A. 
Pacevičiui, leidusiam naudotis jo pri
vačiu krantu.

• Skautų Tėvų K-tas didžiai dė
kingas p.p. Tumosoms, “Nordmen- 
de” firmos savininkams, už $30 auką 
bazaro reikalams.

• Bilietai į “Penki stulpai turgaus
aikštėje” gaunami sekmadieniais prie 
parapijų knygynų arba paskambinus 
LE 3-2511. č. S.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems mūsų 
25 metų vedybinės sukakties pobūvyje ir prisidėjusiems 
prie jo surengimo.

Gausus dalyvavimas ir lietuviškas nuoširdumas liks 
mums neužmirštamas —

Ada ir Julius Kandrotai

PADĖKA
/

Nuoširdžią padėką reiškiam už suruoštą staigmeną — mūsų na
mo įkurtuves ir už taip gražią ir vertingą dovaną, kuri pasiliks il
gam prisiminimui: T. Rafaeliui, OFM, už dalyvavimą vaišėse; B. 
Galinienei, A. In. Jurševičiams, A. J. Kriščiūnams, Ė. Lormantie- 
nei, A. A. Dabravolskiams, B. Kriaučeliūnams. O. A. Pleiniams, J. 
B. Bukšaičiams, O. J. Gataveckams, D. A. Keršiams, B. V. Enze- 
liams, O. J. Macijauskams, Z. P. Linkevičiams, J. S. Macijauskams, 
J. Karasiejui, M. Karasiejienei, Z. J. Tumosams, P. A. Poškams, T. 
Galinienei, A. V. Kryžanauskams, S. J. Zaviams, G. R. Gaižučiams, 
V. Vaškeliui, S. Kalyčiui, J. Zabulioniui, M. Zabulioniui, J. Šarūnui, 
J. Šulcui. Ačiū visiems —

B. K. Valančiai

^.SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio treniruotės prasidės arti
miausiu laiku, šiais metais gauta 
Givens mokyklos salė prie Ossing- 
ton ir Queen gatvių. Pirmoji treni
ruotė — lapkričio 14 d. 7-10 vai.

Darbuotojų susirinkime aptarta šių 
metų veikla ir pasiskirstyta pareigo
mis. šiame sezone vytiečiai dalyvaus 
mergaičių, berniukų ir vyrų krepši
nio pirmenybėse.

J. Žukas Acme darbovietės golfo 
pirmenybėse B grupėje laimėjo pir
mą vietą. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Toronto Moterų Krepšinio lygos 

rungtynės šiemet vyks naujose Kent 
mokyklos patalpose prie Dufferin 
plazos (Dufferin & Bloor). Pirmos 
rungtynės — ateinantį antradienį, 
7.30 v.v. Aušra žais su Yonge Oats 
ir Cicčonnes su L. Roy. Šį antradie
nį Aušros moterų komanda žaidžia 
draugiškas rungtynes su Etobicoke 
gimnazijos mergaičių rinktine.

Toronto CYO mergaičių krepšinio 
lygoje šiemet dalyvaus 3 Aušros ko
mandos: 14—15 m., 12—13 m. ir 9— 
12 m. Rungtynės numatomos pradė
ti sekančią savaitę.

Toronto Church berniukų krepši
nio lygos rungtynės prasidės lapkri
čio pabaigoje. Aušra dalyvaus su 3 
berniukų komandom.

Bathurst-College sekmadienio lyga
prasideda šį sekmadienį. Aušros pir
mos rungtynės bus sekmadienį, lap
kričio 13 d.

šį sekmadienį, 4.30 v.p.p., vyrų ko
manda žais draugiškas rungtynes su 
estais. Po rungtynių bus treniruotė 
jaunių A komandai.

Praėjusią savaitę buvo pradėtas at
viras Aušros stalo teniso turnyras, 
žaidžiama kiekvienas su kiekvienu. 
Šiuo metu pirmauja O. Rautinš, J. 
Kuncaitis ir V. Augėnas. Norintieji 
įsijungti į šį turnyrą prašomi atvyk
ti 7 v.v. į parapijos salę, žaidžiama 
pirmadieniais, trečiadieniais ir ket
virtadieniais.

Praėjusį šeštadienį Niagara Falls 
įvykusiame Ontario Church Moterų 
Krepšinio Sąjungos suvažiavime bu
vo įteiktos praėjusio sezono čempi- 
jonėm taurės ir plaketės. Aušros

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

Ateitininkų žinios
Sekmadienį, lapkričio 6, įvylĮ šie 

susirinkimai: jaunučių mergaičių — 
2 v. L. V. Namuose; Vaidilučių — 2 
v., ten pat; Gintarių — 4 v. t.p.; vyr, 
moksleivių — 6 v. ateitininkų kam
baryje.

Gintarių rengtas maskaradas pr. 
penktadienį praėjo labai nuotaikin
gai. L. V. Namų salė prisirinko pil
na mergaičių, apsirengusių įvairiau
siais kostiumais. Už įdomiausią ap
rangą paskirtos premijos: vyr. gru- 

Įpėje — Vidai Javaitei (Ruduo), Vi
dai Bumbulytei (Princas); jaunesnių
jų grupėje — Ramutei Kaminskaitei 
(Geroji laumė), Ritai Vingelytei (či
gonė).

Ateitininkų tėvu komitetas dėkoja 
visiems prisidėjusiems prie Havajų 
vakaro pasisekimo. Ačiū visiems, kurie 
prisidėjo darbu. Ypatinga padėka au- 
kojusiem fantus loterijai: V. Bačėno 
kelionių agentūrai už kelionę lėktu
vu į EXPO 67 (laimėjo p. Raškaus
kas), J. Tumosai už gitarą (laimėjo 
p. Putna), Mohawk Furniture preky
bai už pastatomą peleninę (laimėjo 
p. Vaitkevičienė), Parkside Meat 
Market krautuvės savininkams už 
dešrą (laimėjo dr. Gustainienė) ir p. 
Kvederienei už tortą (laimėjo p. že
maitaitis).

Dėkojame programos išpildytojoms 
— “Rasos” trijulei: D. Augaitytei, V. 
Staškevičiūtei, R. Gvildytei ir A. Paš- 
kauskui už akomponavimą gitara.

Visi ateitininkai prašomi savo da
lyvavimu paremti skautų tėvų komi
teto rengiamą bazarą—šokius.

mergaitės buvo apdovanotos Ontario 
Junior A čempijonių plaketėmis. Ka
dangi mūsų mergaitės negalėjo su
važiavime dalyvauti, čempijonių pla- 
ketės bus joms įteiktos per Aušros 
parengimą lapkričio 19 d.

Sportas Lietuvoje
Klaipėdos Granitas, žaidžiąs Sov. 

Sąjungos B klasės futbolo pirmeny
bėse, pralaimėjo Riazanės Spartakui 
0:1 ir prarado viltį žaisti šios grupės 
baigmėje.

Europos moterų krepšinio pirmeny
bes laimėjo rusės, baigmėje įveiku
sios čekoslovakes 74:66. Rusijos rink- 
tinnėje žaidė ir kaunietė I. Juke- 
lienė.

Vilniaus Žalgirio futbolininkai sėk
mingai baigė futbolo pirmenybes tap
dami savo grupės nugalėtojais. Vil
niečiai ruošiasi baigminėms pirmeny
bėms su kitų grupių nugalėtojais.

Kauno Žalgirio rankininkės daly
vaus Europos taurės pirmenybėse, 
kaip Sov. Sąjungos meisterės. Joms 
teks žaisti su Rytų Vokietijos meis- 
terėmis iš Rostocko. Bus žaidžiamos 
dvejos rungtynės — Rostocke ir 
Kaime.

Kauno Žalgirio krepšininkai viešė
jo LenHjoje, kur žaidė 5 rungtynes, 
kurių 4 laimėjo. Paskutinėse rung
tynėse Varšuvoje jie įveikė AZSAVS 
rinktinę 68:65 ir Poloniją 75:60.

VAIRUOTOJŲ DĖMESIUI
Ontario transporto, departa

mento pranešimu, daug vairuo
tojų nežino naujos taisyklės, lie
čiančios sustojimus dėl mokyklų 
autobusų. Senoji taisyklė, galioju
si 8 metus, Įpareigodavo paskui 
mokyklos autobusą važiuojanti 
vairuotoją sustoti, kai autobusas 
sustodavo Įsijungdamas mirksin
čias signalines šviesas, o iš prie
kio atvažiuojantis vairuotojas tu
rėdavo tik sumažinti greiti. Nau
joji taisyklė liečia iš priekio at
važiuojanti vairuotoją — jis taip 
pat turi sustoti, jeigu kelias ne
atskirtas i dvi dalis užtvara, ce
mentine apsaugos linija ar vejos 
juosta. Taisyklės dėl mokyklų au
tobusų sustojimų netaikomos to
se vietose, kur greičio riba yra 
35 mylios i valandą ar netgi dar 
žemesnė.

Dalia ir Vytautas Gruodžiai su
silaukė naujagimio Vytuko, bro
liuko sesutei.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

c sutraukiančių 
hemorofus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga. 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

TORONTO MIESTAS
VIEŠAS PRANEŠIMAS ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO REIKALU

Šiukšlės nebus surenkamos Mirusių Prisiminimo dieną, 
penktadienj, lapkričio 11.

Jos bus surenkamos sekančią reguliarią surinkimo die
ną, antradienj, 1966 m. lapkričio 15.

Naudokite specialias dėžes visoms namų apyvokos šiukšlėms. 
Virtuvė* ir stalo liekanas susuHte į popierių. Nepalikite pa
grėbstų, žolės nuopjovų ir kitų šiukšlių ant vandens nutekėjimo 
griovelių. Visas toHas liekana* sudėkite | uždaras dėžes, paruoš
tas sekančiai reguliariai surinkimo savaitės dienai.

R. F. ATYEO, P. Eng.

2232 Bloor St. West
prie pat Rnnnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
SWANSEA - BLOOR, apie $6,000 

įmokėti, 5 kambarių vienaaugš
tis (bungalow), užbaigtas rūsys, 
garažas su šoniniu įvažiavimu.

JANE - ANNETTE, $5.000 įmokėti, 
gražus 6 kambarių vos keletos 
metų senumo mūrinis namas, už
baigtas rūsys, privatus įvažiavi
mas, atvira skola.

JANE - BLOOR, $10.000 įmokėti, 8 
kambarių per du augštus atski
ras namas, vandens - alyvos šil
dymas, garažas.

BLOOR • ROYAL YORK RD., apie 
$8.000 įmokėti, 5 kambarių viena
augštis (bungalow) pilnai užbaig
tas rūsys su ekstra prausykla, ga
ražas su privačiu įvažiavimu.

INDIAN RD. - BLOOR, apie $10.000 
įmokėti, 12 kambarių atskiras na
mas, 3 prausyklos, didžiulis skly
pas, garažai su privačiu įvažiavi
mu.

BLOOR - DURIE ST., $6.000 įmokė
ti, 7 kambarių atskiras namas, ga
ražas su šoniniu įvažiavimu.

INDIAN RD. - BLOOR, 3-pleksas 
$15.000 įmokėti. Viena atvira sko
la 10-čiai metų, mūriniai garažai, 
puiki vieta.

JANE - BLOOR, $15.000 įmokėti, 4- 
rių butų, atskiras pastatas, 4 nau
ji garažai, balkonai, viena atvira 
skola, netoli Bloor.

P. S. Turiu didelį pasirinkimą įvai
raus dydžio apartamentų.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų tel. LE 6-9165 
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo

18 butų su balkonais. Tik pusė 
bloko nuo tramvajaus. Matyti On
tario ežeras. Visi butai išnuomoti 
ir duoda virš $25.000 metinių pa
jamų. Prašoma kaina $160.000.

KINGSWAY RAJONE: gražus 22 
butų pastatas, visi butai turi bal
konus. Didelė auto aikštė; 11 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5% %. Rei
kalingas geras įmokėjimas gry
nais, bet gali būti dalis grynais, o 
kiti nekilnojamo turto ar mortgi- 
čių formoje. Prašo $210.000.

KINGSWAY RAJONE: $50.000 įmo
kėti, gražus 21 buto pastatas. 
$27.400 metinių pajamų. Pirmi 
mortgičiai iš 4%%. Prašoma kai
na $215.000.

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininkai ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su
tartis. Virš 10% už investuotus pi
nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200.000.

RETA PROGA. Tik 5 metų 4,1 buto 
apartamentinis pastatas. $55.000 
metinių pajamų. Dideli vieno ir 
dviejų miegamųjų butai. Balko
nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la
bai gerame stovyje. Didelis kie
mas automašinoms. Reikia nema
žai įmokėti, bet dalis gali būti 
grynais pinigais, o kita dalis ne
kilnojamo turto arba mortgičių 
formoje (trade-in).Kaina$280.000.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
43A% už depozitus 
5!^% numatyta už šėrus

DUODAME 
mortgičius iš 6Y2% 
asm. paskolas iš 7%

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą. — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A L GARBENS
RE AL ESI ATE

Kanados, Ontario ir Toronto Rea! Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.
OSSINGTON - DOVERCOURT, $3.000 įmokėti, balansui atviras mortgi
čius; 8 dideli kambariai per 2 augštus, 2 virtuvės, pigus.
BROCK - DUNDAS, $3.000 įmokėti, balansui atviras mortgičius, 9 kam
bariai, atskiras namas, “estate” pardavimas.
MARMADUKE - RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, balansui vienas at
viras mortgičius, gražus, atskiras 8 kambarių namas, vandeniu apšildy
mas, priešakinis įvažiavimas; kaina $27.900.
INDIAN RD. - GRENADIER, $15.000 įmokėti, balansui vienas mortgi
čius, 8 dideli kambariai per 2 augštus, atskiras namas, su dideliu dar
žu, platus įvažiavimas iš priekio, vandeniu šildomas.
GRENADIER - PARKWAY, $10.000 įmokėti, atskiras pajamų namas, 4 
virtuvės, 3 prausyklos, vandeniu šildomas, 2 garažai, balansui vienas 
mortgičius.
ST. CLAIR - OAKWOOD, $7-10.000 įmbkėti, vienas mortgičius balansui, 
atskiras geras namas, 11 kambarių, 4 virtuvės, geras įvažiavimas — ga
ražas; pajamos — $250 į mėnesį ir 3 kambariai savininkui.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Stadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penHem* metam* ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL Prakapas 

tel. RO 7-9088 Hekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.l
Telefonai:; LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonai BE. 3-5996

mui į sklypus. Galima mėginti su 
mažu jmokėjimu.

JANE - BLOOR, $8.000 {mokėti, ru
pių plytų, atskiras, 6 šviesūs 
kambariai, moderni virtuvė, nau
ji vamzdžiai, nauja krosnis; šoni

nis įvažiavimas, garažas.
DUNDAS - CLAREMONT, $5.500 

įmokėti, 1 mortgičius balansui, 
pusiau atsHras, 7 kambarių, 2 
augštai, dielis Hemas su vidiniu

COLLEGE - DUFFERIN, $2.000 
{mokėti, pusiau atskiras namas, 6 
šviesūs atnaujinti kambariai; 
nauja krosnis, dvi modernios vir
tuvės, privatus šoninis įvažiavi
mas, garažas, vienas atviras mort
gičius 10-čiai metų.

BLOOR • BARTLETT, $1.500 įmo
kėti, gerų plytų, 6 kambarių, 2 
virtuvės, alyva apšildomas, 8 me
tų mortgičius. Prašo $14.900.

35 AKRAI — 25 MYLIOS NUO 
TORONTO, $11.000 pilna kaina; 
pusė dirbamos žemės ir dalis miš
ko, upelis, šaltiniai, prie pagrin
dinio kelio, ideali vieta senatvėj 
ir šeimai gyventi. Tinka padalini-

KRA

Turime krautuvių, namą, vasarviečią, h«te!fą,

vatus įvažiavimas, dvigubas gara
žas, 10 metų mortgičius balansui.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A, Bliurfžius



pa-
© SKAITYTOJAI PASISAKO9 PSL. • Tėviškės Žibartai • 1966. XI. 3 — Nr. 44(875) ČIKAGOS..

Atkelta iš 6-to psl.
Venecija

APDRAVDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASABVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

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

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

foto aparatai ir Lt

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI'BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% 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 rašyt1, 

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

nanti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

—ALFA RAD/O & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

MIELI BROLIAI EVANGELIKAI,
Aš nemačiau jūsų laiško dėl Šiluvos 

koplyčios Vašingtone ir nespėliosiu 
čia, kokie motyvai visa tai iššaukė Aš 
tiktai skaičiau “T. Žiburiuose” tą gar
sų vedamąjį ir norėčiau ta proga su 
jumis iš kataliko pasauliečio požiūrio 
pasidalinti keliomis mintimis, kurios 
ateina šiuos dalykus besvarstant. Aš 
apgailestauju to vedamojo toną, bet 
turėkite artimui atlaidumo — retas 
yra redaktorius, kuris turėdamas savo 
rankose tą galingą ginklą, nepasiduotų 
pagundai juo pasinaudoti. Aš many
čiau, kad galima būtų laukti daugiau 
subtilumo.

Mes esame buvę apkaltinti “marijo- 
latrija”, atseit, stabmeldyste, ne vie
nos protestantinės grupės. Mes esame 
kaltinami šiandien visai atvirai, kad 
tuščios ritualistinės formos yra užėmu
sios vietą krikščionybės dvasios, kuri 
katalikų kraštuose reiškiasi silpniau, 
negu ten, kur daugumoje yra evangeli
kų bendruomenės. Tai gilūs ir platūs 
klausimai. Juos šiandien gvildena teo
logai ir, be abejonės, mes netolimoje 
ateityje sulauksime labai reikalingų ir 
daugumos katalikų laukiamų reformų. 
Iš savo patirties mes atsimename, kad 
mūsų kaimynystėje gyvenantys evan
gelikai pasižymėjo tvarkingu, krikščio
nišku gyvenimu. Mes vieni iš kitų turi
me daug ko pasimokyti; kad vieni ki
tus geriau suprastume. Pasikalbėji
muose su evangelikais man teko išgirs
ti su nostalgija reiškiamas nuomones, 
kad reformacija išmetė iš krikščionių 
tikėjimo daug balasto, bet “su balastu 
išmetė ir daug gerų dalykų”.

Mums nesunku suprasti, kodėl jūs 
manote, kad mes perdedame Marijos 
kultą. Jūs tikite, kad žmogaus ryšys su 
jo Kūrėju yra betarpis ir visa apspren
džiantis; kad Kristus yra mūsų visų 
Išganytojas, kad jo parodytas kelias 
yra aiškus ir pakankamas. Aš nema-

nau, kad būtų bent vienas katalikų te
ologas, kuris dėl šitų pagrindinių tie
sų su jumis nesutiktų.

Kodėl, tad, mes katalikai, turime 
šauktis Marijos? Dėlto, kad neturime 
pasirinkimo. Ji nenori sau jokios gar
bės — kiekvieną kartą ji mums kalba 
apie savo sūnų. Aš svarsčiau tuos da
lykus, skaičiau nekrikščionių liudiji- 
mus, mačiau Liurdą. Jūs galite kaip no
rite Marijos apsireiškimus interpretuo
ti, bet, mieli broliai, neatmeskite jų 
nesvarstę. Mes tikime ne dėlto, kad bū
tume bukapročiai ar naivūs. Mes tik
tai jaučiame reikalą motiniškos pagal
bos. Tai ir viskas. Argi jūs, kurie ei
tumėte kitu keliu į tą patį tikslą, galė
tumėte mums šitos paguodos pavydėti? 
Kokia bebūtų Marijos misija ir jos ap
sireiškimų priežastis — ji neatėjo kel
ti nesantaikos tarp mūsų. Linkiu jums 
šitokiomis mintimis pažvelgti į Šilu
vos koplyčią Vašingtone. Ir jeigu kar
tais mums tenai tektų susitikti, aš mie
lai tęsčiau su jumis pokalbį toliau.

Jūsų —
Aguona

Red. pastaba. Dedame šį atsiliepimą 
kaip grynai asmeninio pobūdžio pasi
sakymą, kuriame žodžiai “mes katali
kai” nereiškia jokio oficialumo. Taip
gi Marijos kulto pagrindimas šiame 
pasisakyme yra individualus, neteolo- 
giškas. Jo autorė sako nežinanti, kodėl 
tas vedamasis buvo parašytas. Galime 
priminti, kad priežastis yra aiškiai nu
sakyta pačiame vedamajame, būtent, 
evangelikų tarybos raštas, paskelbtas 
spaudoje.

leidinių buvo dr. V. Sruogienės “Ue- 
tuvos istorija”.

Dabartinis draugijos organas yra 
“Sandaros” savaitraštis, leidžiamas 
Čikagoje. Draugijos pirmininku yra 
to savaitraščio redaktorius M. Vaidy-

Mokytojas: Kas galite pasakyti, 
iš ko padarytas žuvims gaudyti 
tinklas?

Mokinys: Pone mokytojau, aš 
pasakysiu. Tinklas yra padarytas 
iš labai daug mažų skylučių, su
jungtų virvutėmis.

Naujai praturtėjęs grįžo iŠ ke
lionės po Europą.

— Buvot Venecijoj? 
klausė vienas draugų.

— Žinoma.
— Kaip patiko?
— Et, patvinusi...

zakevičius, T. Astramskas, M. Palta
navičius, B. K. Balutis, V. Daukšys, 
dr. A. Žymantas, V. Liūtas, K. S. 
Karpius, F. Motuzas, K. Jurgeliūnas, 
W. Čekanauskas, A. Devenienė.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • .TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiais

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Auto rite Garage das ir College). TeL 531-1305

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

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

Lietuviai išeiviai 
Pietų Amerikoje 

(Atkelta iš 2 psL)
kai mūsų vyrai ar moterys turi 
savo vardines — Jonines, Petri
nes, Kazimierines ... Yra toks 
paprotys, kad tą dieną varduvi
ninkai užmoka radijo valandėlę, 
užsiprašo savo intencija Mišias 
ir paskui vienoje ar kitoje vie
toje surengia pietus, dažnai “asa- 
do” (dideliais gabalais ant leng
vos ugnies kepta mėsa). Tai la
bai gardi mėsa, kurią gali val
gyti ir tie, kurie kepenimis ser
ga. Tai praktiškai yra tas pats, 
kas ir barbeque. Tokios šventės 
labai glaudžiai jungia lietuvius. 
Jeigu pietūs yra ruošiami kokia 
nors tautine proga, tai kvieča- 
mi ir urugvajiečiai, lenkai, veng
rai ir kiti. Graikų kolonijos ku
nigas taip , pat dažnai ateina. Jis 
yra mielas lietuvių bičiulis. La
bai moka žmones ir tautybes 
jungti T. Giedrys, jėzuitas, kuris 
buvo Montevidėjuje klebonu, 
dabar yra Sao Paulo mieste. Jis 
yra jaunas, dinamiškas, giedrios 
nuotaikos. Jeigu atvažiuoja dide
li svečiai, pvz. iš JAV, tai jau
nimas, Giedrio paprašytas, tuo
jau surengia gražiausius tauti
nius šokius. Mūsų jaunimas tau
tinių šokių šventėje, kurioje da
lyvavo Įvairios tautybės, laimėjo 
antrą premiją, o Čilėje — pir
mąją. Daugelis sakė, kad iš tie
sų lietuviai turėjo laimėti pir
mąją premiją ir Montevideo. T. 
Giedrys vežioja tuos jaunuolius 
i žymesniąsias vasarvietes. Jau
nimas ir vaikai yra pats dėkin- 
giausis elementas. Parapijinių 
mokyklų mums nepasisekė Įsteig
ti. šeštadienio mokykla reikalau
ja daug aukos. Kadangi susisie
kimas ten yra prastas, tai reikia 
vaikus patiem suvežti, o po pa
mokų atsiimti.

Nedaug ką tepasakysiu apie 
lietuvius komunistus; Spėju, kad 
apie 400 išvažiavo Į Lietuvą. Da
lis jų sugrįžo po 4-5 metų Į Bra
ziliją, nes valdžia padėjo; į 
Urugvajų ir Argentiną negalėjo 
sugrįžti, nes valdžia netarpinin
kavo.

DARBININKAI IR INFLIACIJA
J. J. ir K. K. pasisako, kas sukelia 

infliaciją. J. J. teigia, kad bendrovės, 
K. K. — kad nevisai, nes bendrovėms 
reikia išlyginti įvairias išlaidas.

Vyriausybė mokesčius nustato pagal 
reikalą, miestų valdybos — taipgi pa
gal reikalą. Mitybos bendrovės irgi tu
ri išlaidų, kurias reikia išlyginti. O 
kas išlygins, jei ne masė? Nagrinėti 
sunku, nes visi teisūs, juoba, kad Ka
nados provincijos nevienodai tvarkosi.

Ką pakaltino a. a. JAV prez. J. F. 
Kennedy už plieno kainų kėlimą? Dar
bininkus ar bendroves?

O maisto kainų kėlime: imkime pa
čių kanadiečių spaudą, kur rašomą: už 
12 kiaušinių bendrovė ūkininkui moka 
.30 et., o parduoda už 75 et. Bendrovė 
teisi, nes supakuoja į atitinkamas for
mas: Už išlaidas reikia atlyginti. Bend
rovės todėl pirkėjui ir sako — už tai 
reikia sumokėti. Kaip bebūtų, darbi
ninkai eina tik iš paskos murmėdami.

S. K.

SEKMADIENIO POPIETES j Mar- 
ąuete Parką rudens mėnesiais sutrau
kia nemaža tautiečių, kai ten žaidžia 
“Lituanikos” futbolininkai ir kai vė
jas nėra labai stiprus bei šaltas. Spa
lio 23 d. tame parke daugiau kaip 500 
tautiečių stebėjo priešpaskutines lie
tuvių komandos pirmenybių rungty
nes šį sezoną, kuriose ji kovojo su 
“Lions” vienuoHke. “Lions” klubas 
yra ukrainiečių nuosavybė, tačiau pir
moje komandoje dabar daugiau kaip 
pusė žaidėjų yra iš Pietų Amerikos, 
kurie buvo specialiai čia parsigaben
ti, kad komanda išliktų “major” divi
zijos tarpe. Dabar, vis kylant futbolo 
lygiui Čikagoje, yra sunku sulipdy
ti pajėgesnes komandas, kurios ga
lėtų priešintis varžovams, medžio- 
jantiems žaidėjus iš kitų miestų ar 
net valstybių. “Lituanikai”, kuri vis 
dar tenkinasi savo tautybės žaidėjais 
(anksčiau joje žaidė keli kitataučiai, 
bet jie kažkur išgaravo), atsispirti 
“Lions” komandai nebuvo įmanoma 
ir ji pralaimėjo 1:3. Lietuvių naudai 
įvartį laimėjo H. Jenigas, kai var
žovai vedė 2:0. “Lituanika” turėjo 
dar 34 geras progas, tačiau jų ne
pavyko išnaudoti, žaidimas buvo ne
blogas, ir gausus publikos būrys bu
vo patenkintas, nors lietuviai ir pra
laimėjo.

Mažasis žinovas
Į pilną svečių salioną įbėgo 

susijaudinęs berniukas ir links
mai pranešė:

— Mama, mama, aš ką tik da
bar virtuvėje užmušiau penkias 
muses. Trys jų buvo vyrai ir dvi 
moterys.

Sumišusi ir nustebinta tokio
mis pastabomis motina paklausė:

— Kaip gi tu sužinojai, kurios 
iš jų buvo vyrai ir kurios mo
terys?

— O, labai paprastai, — at
sakė berniukas. — Dvi musės 
visą laiką sukinėjosi apie veid
rodį, o trys sėdėjo ant bonkos 
alaus.

Vflniuje
Pašnibždomis kalbasi du stu

dentai:
— Kaip tai atsitiko, kad ang

lai pirmutiniai gavo mėnulio fo
tografiją iš sovietinės raketos 
“Luna 9”?

— Mat, “Luna 9-toji” žinojo 
kur yra laisvė...

Patarimas
Gydytojas klausia ligonį:
— Ar buvote pas kurį kitą 

gydytoją?
— Ne. Buvau tiktai pas vais

tininką.
— Tai rodo jūsų kvailą nerū

pestingumą, — tarė gydytojas.
— Kokį gi idiotišką patarimą 

jisai davė jums?
— Jis patarė man nedelsiant 

kreiptis pas jus.

Pasikalbėjimas Vilniuje
— Kodėl saulutė Lietuvoje 

taip linksmai užteka?
— Nes žino, jog po pietų ji 

jau bus Vakaruose ...
Moterų draugija

Kai ėmė steigti įvairias drau
gijas, moterys nutarė įsteigti ir 
savo. Susirinko 50 moterų. Jos 
nutarė, kad susirinkimo pirmi
ninke turi būti vyriausioji, o se
kretore — jauniausioji. Bet visa 
nesėkme buvo ta, kad nei viena 
neprisipažino esanti vyriausia. 
Tačiau tada, kai rinko sekretorę 
ir pasiūlė atsistoti jauniausiajai, 
visos 50 moterų pašoko iš savo 
vietų.

Parinko Pr. Al.

A.P. GARAGE
SO HOWARD PARK AVE

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas tartas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4 -1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga 691 A~«<ette St., 

Tel. RO 2-2100

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eieaini valymas. Šutai-

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

Metro. Lie. PTL136 Tel. LE. 2-5191

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

Skambinkite LE. 34912.~ , - ——
Dėmesio namų 

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

Visų rūšių automobilių išorės (bo
dy) taisymas, mechaniniai darbai h 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas.
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.,
tek WA 14225 arba WA 4-1991

Kanados vyriausybė iki metų 
galo pasiųs į Indoneziją maisto 
gaminių už $350.000. Parama 
teikiama Colombo plano rėmuo
se. Kanados ambasadorius W. 
G. Oliver taipgi pažadėjo ir 
techninę pagalbą. Lig šiol apie 
400 indoneziečių buvo apmoky
ti Kanadoje.

Sveikatos apdraudos įstaty
mo principus patvirtino federa
cinis parlamentas. Už juos bal
savo 182 atstovai, prieš — 21, 
jų tarpe 10 konservatorių, 7 
kreditistai, 2 socialinio kredito 
ir 2 nepriklausomi atstovai. To
liau bus svarstomi jau tik 
skiri įstatymo paragrafai, 
pakeitimai bei papildymai.

MIESTAI AUGA, KAIMAI NYKSTA

23 1 -266 1 233-3323

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT.
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

Atkelta iš 3-čio psl. . ii 
skaudžiai atsiliepia darbininkų uždar- * 
biui. Todėl jie nenori eiti dirbti į ' 
mechanizuotas kaimo statybos kolonas • 
arba, kurį laiką padirbėję, išeina į ki
tas statybos organizacijas. Nepakan
kamas rūpinimasis darbininkų buities 
sąlygomis, jų apmokymu specialybių, 
kvalifikacijos kėlimu — tai labai 
svarbios priežastys, dėl kurių mecha
nizuotoms kolonoms trūksta daug dar
bo jėgos.

Naujai sukurtos mechanizuotos ko
lonos dar nepakankamai aprūpintos 
mechanizmais, mašinomis ir įrengi
mais, daug darbų atliekama rankiniu 
būdu.

Ypač apsunkina kaimo statybinin
kų darbą tai, kad daugelyje mechani
zuotų kolonų iki šiol dar nesukomp
lektuoti inžinerijos-technikos darbuo
tojų kadrai. Darbų vykdytojai, turėda
mi po keletą objektų už dešimčių ki
lometru vienas nuo kito, negali opera
tyviai ir gerai vadovauti darbams, bū
ti šių statybų šeimininkais. Nemaža 
meistrų ir darbų vykdytojų yra žemos 
kvalifikacijos. O juk kadrai lemia dar
bų sėkmę. Vilniaus, Kapsuko, Klai
pėdos ir kitų pirmaujančių mechani
zuotų kolonų patyrimas rodo, kad tos 
organizacijos, kurios sutelkia pakanka
mai kvalifikuotų darbuotojų, kurių ob
jektuose yra darbo organizatoriai, ge
rai vykdo planus, laiku atiduoda ob
jektus naudoti.

Teritorinių kaimo statybos trestų 
ir mechanizuotų kolonų vadovai per 
mažai dėmesio skiria statybos ekono
mikos, statybos-montavimo darbų sa
vikainos mažinimo klausimams. Dėl 
šių priežasčių eilė statybos organiza
cijų dirba nerentabliai, jos pateko į 
sunkią finansinę padėtį.

Neretai kaimo statybininkams laz
dą į ratus kaišo ir tos organizacijos, 
kurioms jie stato. Nemaža ministerijų, 
žinybų ir rajonų vykdomųjų komite
tų nelaiku statybininkams apmoka už 
atliktus darbus, tuo pačiu versdami 
juos įsiskolinti statybinių medžiagų 
gamintojams, tiekėjams.

Nedžiugina ir Statybos ministerijos 
organizacijų devynių mėnesių darbo 
rezultatai. Jos pagal generalinę ran
gą neatliko darbų daugiau kaip už 
2 milijonus rublių, laiku neatidavė 
eilės svarbių objektų.

Atiduotinuose naudoti lengvosios,

at- 
jų

mėsos-pieno, maisto ir statybinių 
džiagų pramonės objektuose darbai 
organizuojami blogai Tarp subrangovų 
ir ministerijos organizacijų nėra tin
kamo darbo koordinavimo, dėl ko at
liktus darbus neretai tenka taisyti, 
perdirbinėti, šiuose objektuose silp
nai organizuojamas darbas dviem pa
mainomis, todėl gresia pavojus, kad 
eilė jų nebus laiku atiduoti naudoti.

Statybos ministerijos organizacijos, 
turėdamos puikių pavyzdžių, kaip rei
kia, organizuoti gyvenamųjų, pramoni
nių ir kultūrinių-buitinių pastatų sta
tybą srautiniu metodu, šio patyrimo 
plačiau neįgyvendina. Nepakankamai 
dėmesio skirdamos ekonomikai, moks
liniam darbo organizavimui, jos ne
pajėgia augti, dirbti tokiais tempais, 
kaip reikalauja didėjanti jų darbo 
programa.

Kompartijos pareigūnai ryškiai 
pavaizdavo visišką pasimetimą ir 
nusigyvenimą statyboje, kurios 
nuopelnus anksčiau Į padanges 
kėlė. Kompartijos pareigūnų tei
gimai, tik patvirtino mūsų anks
tesnius pareiškimus, kuriuos 
Maskvos vadovaujama spauda va
dino “buržuazinių nacionalistų” 
prasimanymais. lik dabar, kai 
Lietuvos kompartija, Maskvos 
spaudžiama, nepajėgia išspręsti 
esminių klausimų, turėjo paskelb
ti tiesą, kuri rodo, kad ir po ket
virčio šimtmečio lietuvis negali 
būti krašto šeimininku bei nuša
linti Maskvos primesto jungo.

me-

Nauja — oficialu — garantuota 
PINIGAI Į LIETUVĄ — 

per Vneshposyltorg, Maskva 
JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI 
pirkimui specialiose krautuvėse 

ARBA RUBLIAIS 
9 rubliai už $10.00 
Jokių atskaitymų.

Jokio mokesčio už persiuntimą. 
Mokesčiai apmokami 

Vneshposyltorg Įstaigos. 
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

New York, N.Y. 10010, USA.
Prašykite nemokamų katalogų.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont. 

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimas planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

NOTARAS
A. LIŪDŽIU S, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
STamų. 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. 

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

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6 JO vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų Klasėje turintiems laikinius lei
dimas. ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathunt) 
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

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

(prie Dundas >

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTI 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUV1ENI 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.} 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-raa namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 444*1
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronte 

(j rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTŽ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

D R. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST CT. 

(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

draudimo Įstaiga

dr a.udima.1
NAMV,AUTOMOBILip 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijom;
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UfSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131
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Šv. Jono Kr. par. žinios
— Šį antradienį, lapkričio 1, 

Visų šentųjų dieną, pamaldos 
rytą 7.45 v. ir vakare — 7.30 v. 
Po vakarinių Mišių, kurių metu 
giedojimui vadovaus muz. V. 
Verikaitis, įvyks mirusiųjų pri

— Vėlinių dieną, lapkr. 2, ry
tinės pamaldos — nuo 7.30 iki 
9 vai., vakare — 7.30 v.

— Vėlinių proga tradicinis 
kapinių aplankymas — šį sek
madienį, 3 v.p.p.

— Šis penktadienis — lapkri
čio pirmasis; rytinės pamaldos
— 7.30, vakarinės — 7.30 vai.

— Jaunimo choras gieda sek
madieniais jaunimo pamaldų me
tu 10 vai. Kviečiame tėvus pasi
rūpinti, kad jaunieji choristai da
lyvautų choro repeticijose po 10 
v. pamaldų. Parapija ir choro va
dovas V. Verikaitis stengiasi su
stiprinti jaunųjų chorą. Reikia 
visų bendradarbiavimo.

— Gruodžio pradžioje King Ci
ty, pas Tėvus augustinijonus, 
įvyks uždaros rekolekcijos. Bū
tų gera, kad kiek galint daugiau 
vyrų ir moterų jose dalyvautų.

— Gavėnios rekolekcijoms yra 
pakviestas kun. J. Kuzmickis iš 
Anglijos.

— Šį šeštadienį, 9 v. r., gedu
lingos pamaldos už a.a. Joną 
Bielašauską; sekmadienį — 10 
vai. pamaldos už a.a. Eleną Kat- 
chienę; užprašė velionės mo
kyklos draugės.

Tradicinis lietuvių kapinių ap
lankymas Vėlinių proga — įvyks
ta šį sekmadienį, lapkričio 6 d. 
Kapinių aikštėje 3 vai. įvyks 
trumpas susikaupimas ir maldos 
už mirusius, po to — šventini
mas naujų paminklų. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Kristaus Karaliaus šventė bu
vo paminėta ne tik pamaldomis, 
bet ir atskira akademija Prisikė
limo salėje. Invokaciją skaitė T. 
Rafaelis, OFM, o aktualią pa
skaitą apie gyvąją krikščionybę
— V. Kolyčius. Meninėje pro
gramoje: R. Rovas padeklamavo 
religinį eilėraštį, E. Krikščiūnas 
paskambino pianinu, o grupė 
šeštad. m-los mokinių atliko 
montažą “Kristus Valdovas”, pa
rašytą kun. B. Pacevičiaus. Mon
tažą paruošė mokyt. L. Senkevi- 
čienė. Savo poezijos paskaitė L. 
švėgždaitė. Solo giesmių bei 
dainų padainavo sol. J. Liusti- 
kaitėj akomponuojama muz. St. 
Gailevičiaus. Programą sklan
džiai pranešinėjo L. švėgždaitė. 
Visiems padėkojo rengėjų vardu! 
kun. P. Ažubalis, K.L.K. Fede
racijos Toronto skyriaus šieme
tis pirmininkas. Viskas praėjo 
pasigėrėtinai, tik gaila, kad da
lyvių nebuvo gausu.

Jauniesiams kooperatininkams 
spalio 29 d. Liet. Namuose “Pa
rama” surengė Kooperacijos Die
ną. Valdybos atstovas- Pr. Bastys 
tarė jauniesiams kooperatinin
kams pritaikytą žodi. Ontario 
Credit Union League Ltd. atsto
vas Neil De Valk paaiškino fil
mo turini iš Fiji salų gyvenimo 
ir parodė spalvotą filmą, kaip 
kūrėsi kooperatyvai. Visi jaunie
ji “Paramos” nariai buvo pavai
šinti ir apdovanoti rašaliniais 
pieštukais su Įrašu: “1966 Jauni
mo Metai, taupykite Lietuvių 
Kredito Kooperatyve “Parama”, 
1129 Dundas St. West, telef. LE 
2-8723.” Dalyvavo virš šimto jau
nųjų kooperatininkų. Negalėju
sieji dalyvauti gali atsiimti jiems 
skirtus rašalinius pieštukus “Pa
ramos” raštinėje.

“Paramos” vedėjas
Mirusiam V. Vaidotui pagerb

ti vietoje gėlių aukojo Tautos 
Fondui: E. Smilgis, A. ir J. Ma
sionis — $15 ir velionies idėjos 
bičiuliai — $25.

Dr. N. Novošickio, dantų 
gydytojo, naujas telefono nume
ris — 534-3370; adresas 794 Bat
hurst St.

Milda Baronaitytė ir W. Mal- 
kauskas susituokė Prisikėlimo 
bažnyčioje spalio 29 d. Vestuvių 
pobūvis Įvyko Royal Canadian 
Legion patalpose.

Prisikėlimo par. žinios
i — Mirusiųjų prisiminimas — 
šį antradienį, 8 v.v. Vėlinių die
ną, trečiadienį, Mišios nuo 7 iki 
9 v.r. Vakare pamaldų nebus. 
Visuotiniai atlaidai gaunami nuo 
antradienio pietų iki trečiad. 
vak. 9 vai. Išpažintys klausomos 
ir Komunija dalijama per visas

Lapkričio 5 dieną, šį šeštadienį, ■ v ■ • •
Prisikėlimo parapijos salėse bOZQrOS-SOKICII
Bazaro pradžia 12.30 v. p. p.

■ Jame rasime tūkstančius įvairių didelių ir 
mažų laimėjimų, kurių tarpe nemokama 
kelionė lėktuvu į “Expo 67“.
Ten pat galėsime užkąsti ir atsigaivinti 
stipriame bare.
Įėjimas nemokamas

šoktų pradžia 7.30 v. v.
Puošnioje salėje, nuotaikingos muzikos ai
duose pradėsime žiemos sezoną.
Dainos, rožių valsas, šaltų užkandžių bufe
tas, kava, pyragaičiai midus ir kitkas su
artins visus darnioje vakaro nuotaikoje.
Įėjimas $2 asmeniui

Aušros Vartų par. žinios šv. Kazimiero par. žinios
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q. 3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— Pirmasis mėnesio penkta-1 — šv. Onos Dr-jos vakarienė
dienis — lapkričio 4 d. Vakare praėjo labai geroje nuotaikoje, 
Mišios 7.30. grojant ukrainiečių orkestrui. At-

— Lanko parapijiečius: T. silankiusių buvo apie 250. Gry- 
Pečkys, S.J., trečiadienį — Joli- no pelno gauta $500.25. Draugi- 
coeur; penktadienį — Hamilton; jos valdyba dėkoja visoms dar- 
ketvirtadienį—Beaulieu; T. Kul- bininkėms ir šeimininkėms, ypač 
bis, S.J., — LaSalle, pradedant už dovanas ir kepsnius.

— -Lapkričio 6 d. po 11 vai.

vakare atskrido iš Suvalkų tri
kampio ir apsigyveno Toronte.

. IŠNUOMOJAMA 3 kambariai ir 
virtuvė su atskiru Įėjimu prie Prisi
kėlimo parapijos bažnyčios. Tel. 532-
6453.

— Mišios: šį trečiad., 8.30 v.
— už a.a. M. Dzemenienę, užpr. 
p. Kamaičių; ketvirtad., 7.30 v.
— už a.a. J. Bielašauską ir kt. 
šeimos narius, užpr. p. Biela- 
šausko; sekmad., 11.15 v. — už 
a.a. P. Senkų, užpr. A. Senkaus; 
11.30 v. — už a.a. E. Laurinavi
čienę,, užpr. p. Putrimienės.

— Gregorinės Mišios už a.a. 
A. Telyčėną, užpr. bičiulių, pra
dėtos laikyti praėjusį pirmadie
nį, ne užpraėjusį. ( 

• — šis penktadienis — mene-' 
šio pirmasis. Mišios, išpažintys 
ir Komunija — 7, 7.30 ir 8 v. 
ryto ir 7.30 v. vak. Ligoniai 
sakramentais aprūpinami iš anks
to susitarus.

— Chorų repeticijos: suaugu
sių — šį ketvirtad., 7.30 v.v., 
studenčių — šį trečiad., 7 v.v., 
jaunimo — šį penktad., 6.30 v.v.

— Šį sekmadienį — mėnesi
nė rinkliava statybos skoloms su
mažinti. Prašome duosniai auko
ti. Už keleto dienų parapijie
čiams bus išsiunčiami laiškai — 
padėkos, kurie prie statybos 
duosniai prisidėjo, ir raginimo, 
kurie savo aukomis atsilikę.

— Tretininkų mėn. susirinki
mas — šį sekmad. po paskutinių 
Mišių.

— Religijos pamokos vaikams, 
lankantiems valdines mokyklas, 
Įprasta tvarka.

— Religijos pamokos viešą
sias gimnazijas lankantiems mo
kiniams — kas sekmadienį po 
10 v. Mišių studentų patalpose. 
Pamokas, kurios bus diskusinio 
pobūdžio, dėstys įvairių specia
lybių pasauliečiai ir kunigai. Vi
si minėtų mokyklų mokiniai pa
mokas privalo lankyti, o katali
kiškų — kviečiami. Į pamokas 
užsiregistravo virš 30 gimnazis
tų. Visais šias pamokas liečian
čiais reikalais prašom kreiptis į 
T. Rafaelį.

— Kitą savaitę lankoma: už
baigiamas Islington ir pradeda
ma 18-ji pašto zona; miesto cent
re — Dunn Ave., King St. W., 
Queen St. W., Spencer Ave., 
Tyndall Ave.

— Uždaras rekolekcijas mote
rims (gruodžio 2-3-4 d.) ir vy
rams (gr. 9-10-11 d.) maloniai su
tiko pravesti Montrealio Šv. Ka
zimiero par. kleb. kun. dr. F. 
Jucevičius. Registruotis pas Kat. 
Moterų ir Vyrų d-jos valdybos 
narius. Raginame jomis susido
mėti.

— 40 vai. atlaidai — šio mėn. 
13-14-15 d.d. švenčiausias išsta- < 
tytas visas 3 dienas. Vakarais 
Mišios ir pamokslai.

Augustino Senkaus-Senkevičiaus 
žmona atvyko lėktuvu iš Lietu
vos spalio 27 d.

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Rėmėjo prenumeratas — po 
$10 atsiuntė: prel. J. Balkūnas, g 
kun. A. Sabas; $25 paaukojo KL 
B Delhi apylinkės valdyba; po 
$5: S. Barzdaitis, V. Gvalda, A. 
Žemaitis, T. R., V. Petruškevi
čienė; po $3: V. Baltutis; po $2: 
V. Adomonis, P. Vyšnia; po $1: 
J. Leveris, S. Dūda, J. Rankaus- 
kas, A. Puida, A. žindžius, 
žemgulytė, L. Bučinskas.

PADĖKA'
Su nuoširdumu dėkojame už 

ruoštą mums 15 metų vedybinio 
venimo sukakties pobūvį-staigmeną ir 
gražią bei vertingą dovaną. Ačiū T. 
Rafaeliui, OFM, už dalyvavimą, su
kalbėtą maldą ir visiems atsilankiu
siems bei prisidėjusiems prie mūsų 
pagerbimo: p.p. P. Tarvydui, P. P. 
Tarvydams, J., O. Drąsučiams, A. V. 
Kryžanauskams, I. A. Virkučiams, O; 
V. Taseckams, K. Striaupiui. J. J. 
Krikščiūnams, D. K. Bubeliams, p.p. 
Jankams, Z. P. Jonikams, p.p. Albi
no, P. I. Bavelaar, A šergaliui, J. 
Matusevičiui, C. Mucci, N. Walker, 
G. F. Svapliams, S. Juozapavičiui, p. 
p. Kavaliauskams, K. Lyčaitei, J. Le
kavičiui, O. Weimer, J. V. Vinge
liams.

Jums visados dėkingi —
Dorina ir Tadas Tarvydai

su-

Bazaras ir baras veiks nuo 12.30 v.p.p. iki 12 vai. nakties.

Visus maloniai kviečia — Skautų Tėvų Komitetas

Kunigų Vienybės valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirm. — 
mons. dr. J. Tadarauskas, jžd. — 
kun. A. Sabas, sekr. — kun. A. 
Prakapas, OFM.

stulpai turgaus aikštėje” stato 
naujųjų kanadiečių teatras To
ronte. Skautų Tėvų Komitetas, 
norėdamas kad kuo daugiau lietu
vių pamatytų šį veikalą, o ypač 
jaunimas, š.m. gruodžio 4 d., sek
madienio popiečio spektakli už
pirko tik lietuviams. Bilietų gali
ma gauti pas K. Rusiną, 584 In
dian Rd., tel. LE 3-2511. Sekma
dieniais bilietai bus parduodami 
parapijų salėse. Tikimasi, kad 
dramos autorius A. Landsbergis 
tą dieną lankysis Toronte ir da
lyvaus vaidinime.

Prisikėlimo katalikių moterų 
veiklos dešimtmetis bus panarnė
tas lapkričio 20 d. pamaldomis 
ir specialiu koncertu Prisikėli
mo salėje. Dr. A. Užupienė-Lu- 
kienė tars sukaktuvinį žodį, sol. 
L Stankūnaitė, sol. V. Verikai
tis ir D. Skrinskaitė atliks meni
nę programą. Sol. I. Stankūnai
tė Toronte dainuos pirmą kartą. 
Ji yra koncertavusi daugelyje 
JAV miestų, Carnegie Hali Niu
jorke ir Laisvės žygio programo
je Madison Square Garden. Du 
kartu ji yra laimėjusi grožio 
konkursą.

Atvažiuoja “Antrasis Kaimas”. 
Lietuvių Studentų Sąjungos vi
suotinis" suvažiavimas jau čia pat 
— lapkričio 24, 25, 26 d. Royal 
York viešbutyje Toronte, šešta
dienio vakaro iškilminguose šo- 
kiuose-baliuje programą išpildys 
“Antrasis Kaimas” iš Čikagos. 
Ši grupė yra pagarsėjusi lietu
vių tarpe ir pirmą kartą pasiro
dys Toronte. Visi, visi torontie- 
čiai mielai kviečiami tą vakarą 
rezervuoti studentų parengimui.

Rengėjų komitetas
Fantų lietus-bazaras jau artė

ja. Seselių bazarui lapkričio 13 
d. L. V. Namuose nuo 10 iki 5 
vai. p.p. bus. priimami fantai. 
Kviečiami visi tą dieną aplanky
ti L. Namus ir prie kavos puo
duko praleisti valandėlę savųjų 
tarpe. Taip pat tą dieną 1 —- 3 
v.p.p. p-lė V. Judzentavičiūtė 
mielai sutiko parodyti skaidres 
(slides) su paaiškinimu apie ruo
šiamąją Montrealyje pasaulinę 
parodą. Visi kviečiami, visi lau
kiami! Rengėjos

Gautas laiškas A. Matusevičiū
tei, 9 Tarlton Rd., Toronto, Ont. 
Paštas, matyt, neranda adresa
to. Laiškas atsiųstas iš Sao Pau
lo. Prašoma atsiimti “TŽ” admi
nistracijoj.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių 
Sąjungos Toronto skyrius kviečia visus į

fapkrjcio mėnesio 12 dieną, šeštadienį, 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje.

Rasite nuotaikingus šokius, turtingų loteriją, pigų bufetų 
(bus ir koldūnų) ir paremsite pagalbos reikalingus savanorius. 

Įėjimas — $1.00. Pradžia — 7.30 v.v.
Valdyba

šeštadieninės mokyklos moki
nių tėvų dėmesiui: sekmadienį, 
lapkričio 6, tuoj po paskutiniųjų 
pamaldų 12.15 v. p.p. Prisikėli
mo par? salėje šaukiamas visuo
tinis tėvų susirinkimas. Iki šiol 
tėvų susirinkimai sutraukdavo 
vos 40-50 tėvų. Mokyklą lanko 
lanko virš 600 mokinių. Kurgi 
visi kiti tėvai? Jei tėvai mokyk
los reikalams nesuranda poros 
valandų laiko kartą per metus, 
tai ko galime tikėtis iš vaikų? 
Tėvų bendravimas su mokyklos 
vadovybe yra labai svarbus. Me
tiniuose tėvų susirinkimuose da
romi pranešimai bei sprendimai 
ir juose turėtų būti atstovauja
ma kiekviena šeima, kurios vai
kai lanko šeštad. mokyklą. Ti
kimės, kad visi tėvai šią pareigą 
supras ir savo dalyvavimu susi
rinkime Įsijungs į mokyklos dar
nią. Tėvų komitetas

Šį šeštadienį — Skautų Tėvų 
Komiteto rengiamas bazaras ir 
šokiai Prisikėlimo salėse. Bus ga
lima laimėti vieną nemokamą ke
lionę lėktuvu į “Expo 67”. Smul
kiau žiūr. skelbime.

Religinė valandėlė “Tėvynės 
prisiminimų” radijo programoj 
bus pradėta transliuoti nuo šio 
šeštadienio, lapkričio 4, iš Oak- 
villės stoties banga 1250 progra
mos pabaigoje. Trim šeštadie
niam medžiagą paruošė T. Pla
cidas Barius, OFM. “Tėvynės pri
siminimų” programa transliuoja
ma iš minėtos radijo stoties 
kiekvieną šeštadienį nuo 3.30 —- 
4.30 v.p.p.

KLB Krašto tarybos suvažia
vimo grupinė fotografija 7x5 co
lio dydžio gaunama per krašto 
valdybą, 941 Dundas St. W., To
ronto 3, atsiuntus $1 pinigais ar
ba pašto ženklais.

Prof. A. Darnusis, vienas pa
grindinių dalyvių 1941 m. lais
vės sukilime, gruodžio 4 d. su
tiko pasakyti kalbą Toronte, mi
nint 25 m. sukilimo sukaktį.

VACLOVUI VAIDOTUI mirus, 
sūnų VYTAUTĄ, žmoną E. VAIDOTIENE 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia — 

Ona Adomavičienė

VACLOVUI VAIDOTUI mirus,
jo žmonai, dukrai, sūnui ir kitiems giminėms 

reiškiame giliausią užuojautą —
G. J. Kauliai ir dukros

PADĖKA
Reiškiu gilią padėką buvusiems Augštesniosios Prekybos Mokyk

los “žibintas” mokytojams ir mokyklos draugams, suvažiavimo proga 
prisiminusiems mano šeimos nelaimę, pareiškusiems užuojautą ir at- 
siuntusiems piniginę auką. Jūsų nuoširdumas pasiliks mano atmin
tyje neišdildomai. Lieku jums visuomet dėkinga —

O. Tunaitienė - Bružinskaitė

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING 

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TtU SSS-SS79 MIKE BVCHAK 
MARION ST., TORONTO J, ONT.

MOGAMBO KVINTETAS
ORKESTRAS ĮVAIRIEMS 

PARENGIMAMS 
Tel. 741-3164

SIŲSKITE TIK PER ‘TAURO” ATSTOVĄ
St Prakapą 
tel. 767-9088, 
18 Brookside Ave, 
Toronto 9, Ont.

Važiuodami j šiaurę ar atgal 11 keliu neužmirškite sustoti 
pasipildyti gazolino or pasitikrinti automobilio 

BP. J. GRYBO SERVICE STATION 
5 mylios Į šiaurę nuo Barrie prie River Gordens restorano.

Dovanų siuntlnios giminėm | Lietavą Ir kt 
Medžiagos, Įvairūs gaminiai, maistas, akordeonai ir kt 

Viskas pasirenkama iš pavyzdžių.
GREITAS PRISTATYMAS — VISKAS APDRAUSTA

nuo Alepin, Lacharite gatvių ir — -Lapkričio 6 d. po 11 vai. 
toliau; T. Venckus, S.J. antra- Mišių, kurios bus aukojamos už 
dienį—Champlain ir Woodland;; šv. Onos Dr-jos nares, svetainė- 
trečiadienį Sixth Ąve.; ketvir- ‘ ‘ ’
tadienį — Verdun, 2nd, 3rd, 4th 
ir 5th Avė.; penktadienį — Wil- 
librord, Desmarchais ir likusieji. 
T. G. Kijauskas, S.J. — St. Lau
rent, Dollard-des-Ormeaux.

— Skaučių ir skautų tuntų su
eiga — lapkričio 6 d., sekmadie
nį. Mišios 5 v.p.p. Po to tuntų 
sueiga AV parapijos salėje.

— Tėvas Jonas Sukackas, S. 
J., atvykęs iš’ Urugvajaus, vieši 
mūsų parapijoje.

AV par. metinė vakarienė bu
vo labai gausi dalyviais; atsilan
kė ypač daug jaunimo išgirsti 
Klevelando kvinteto “Antanas ir 
“Vėjūnės”. v. f,

Kristaus Karaliaus šventę 
labai gražiai paminėjo jaunimas 
AV parapijoje. Pamaldose 10 v. 
skautai ir ateitininkai dalyvavo 
organizuotai; pamokslą pasakėIš “Dainos” veiklos. Pirmame - __ .

po vasaros atostogų susirinkimėlį- U. Kijauskas, S.J. Saleje ivy- 
t -.z* -r -rV i • Irn minanmac Lrnriamn.spalio 16 pas J. Kulikauskienę 

narių dalyvavo nemažai, vienok 
pasigesta keleto darbščiųjų bite
lių, kurios retai susirinkimus te- 
praleidžia. Tikimės, kad pasima
tysime su jomis sekančiame su
sirinkime. Valdyba pranešė, kad 
vasaros atostogų metu išsiųstos 
piniginės dovanos seneliams ir 
ligoniams Vokietijoje susilaukė 
labai malonių laiškų su padėko
mis. K. Butienė, kalbėdama 
apie “Dainos” 25 m. sukakties 
paminėjimą, iškėlė naują mintį, 
būtent, vietoj tradicinio paminė
jimo su vaišėmis prisiminti mi
rusius senelius, užprašant už 
juos šv. Mišias, o gyvųjų nuo
traukas Įdėti laikraščiuosna 
prie 25 m. veiklos aprašymo. Vi
sos narės mielai tam pritarė.

Dėkingos T. Placidui, Prisikė
limo parapijos klebonui, už lei
dimą padaryti rinkliavą senelių 
kalėdinėms dovanoms. Gruodžio 
11 d. dainietės bus pasiruošu
sios priimti visų aukas. Sekantį 
susirinkimą priims L. Kybartie
nė ir Iz. Kandrotienė L. K. na
muose, 15 Doddington Dr., tel. 
259-8895 gruodžio 4 d., 3 v.p.p.

Dainietės ruošiasi dalyvauti 
Plučų šeimai ruošiamose Įkurtu
vėse "lapkr. 13 d. M.F.Y.

ko minėjimas, kuriame dalyvavo 
nemažai ir tėvų, čia kalbėjo T. 
G. Kijauskas ir skautininkas inž. 
A. Kličius, pasidalindamas pa
sauliečio mintimis apie šių die
nų pasaulio santykį su Kūrėju. 
Vyr. moksleivės ateitininkės iš
pildė trumpą dainų ir deklama
cijų programą, kurią paruošti 
padėjo sės. M. Margarita. Minė
jimą bendrom jėgom rengė 
ateitininkai ir skautai, v.

Lietuviška muzika iš radijo 
stoties CBF banga 690 ir CBF 
banga 95.1 FM bus transliuoja
ma lapkričio 5 d., 4.30-5.30 v. 
p.p. Montrealio laiku. Progra
mai vadovaus Aloyzas Stankevi
čius prancūzų ir lietuvių kalbo
mis. Smulkiau žiūr. “T.Ž.” 1 psl.

Lietuviškus filmus Montrealy
je lapkričio 13 d. rodys K. Mo
tuzas ryšium su pasauline paro
da. Žiūrovai juose matys Niujor
ko pasaulines parodas 1939 - 40 
m. ir 1964-65 m. Filmais domi
si “Expo 67” vadovybė ir -nori 
panaudoti savo reikalams. Lietu
viai tuose filmuose matys, kaip 
praėjo Lietuvių Diena Niujorko 
pasaul. parodoje ir kaip jai bu
vo pasiruošta. Taipgi bus vaizdų 
ir iš nepriklausomos Lietuvos" 
Smulkiau žiūr. skelbimą.-

je bus duodami šilti pietūs. Visi 
— vyrai ir moterys ateikite į 
salę papietauti kartu!

— Nuo lapkričio 6 d., sekma
dienio, Mišios bus sekmadie
niais: 9, 10, 11 ir 5 vai. vakare.

— Lapkričio 5 d., 7.30 vaka
re, parapijos salėje bus didelis 
vakaras su įdomia programa: dai
nos, baletas, jaunieji muzikan
tai, gausus bufetas. Vienas daly
vių laimės dail. V. Remeikos pa
veikslą. Į vakarą atsilankyti kvie
čiami visi montrealiečiai — ruo
šia šeštad. mokyklų Tėvų komi
tetas.

— 40 valandų atlaidai praėjo 
gražiai, nors pirmais vakarais 
galėjo dalyvauti daugiau žmonių. 
Pamokslus sakė Tėvas J. Venc
kus, SJ — jam didelė padėka.

— Spalio 26 d. mirė Grace 
Dort ligoninėje Juozas Bum
bulis. Palaidotas spalio 31 d. iš 
šv. Kazimiero bažnyčios Cote dės 
Neiges kapuose. Liko liūdinti 
žmona.

— Parapijai paaukojo p. Bu- 
belis $100 ir Šv. Kazimiero va
karienės loterijos pirmai premi
jai — $100. Petras ir Uršulė 
Mekšriūnai savo 50 m. vedybi
nio gyvenimo sukakčiai paminė
ti parapijai paaukojo $50. Ačiū!

— Mūsų ligoniai: Royal Vic
toria — Ig. Skikas, Morkūnienė 
ir Vekteriehė iš Henri Lac vieto
vės; Grace Dort: Genienė ir Ber- 
notavičienė; Montreal Protestant 
Hospital: Vincas Žemaitis; May- 
fair Hospital: Antanas Yuknelis; 
Hospital Marida: Agnė Žukaus
kienė 87 m.; namuose guli po 
sunkios operacijos A. Vičas; Ju
lius Richardson ligoninėj: Jurgu- 
tienė.

— Parapijiečių lankymas: lap
kričio 4 — Rosemonte 42 ir 43 
Avė.; lapkričio 5 — Rosemonte 
36, 38, 39 ir 40 Avę. Kun. J. 
Gaudzė lapkričio 5 — St. Michel 
1 ir 2 Ave.; lapkričio 7 — Ro
semonte 35 Avė., 29, 28 Avė. 
Bourbonnier; lapkričio 8 — Ro
semonte 27, 25 Avė. ir Orleans: • 
lapkričio 9 — Rosemonte 24 ir 
23 Ave., Charlemagne, Jeanne 
d’Arc.

Filmai iš Lenkijos
TRIUKŠMINGA “GRAND 

PRIX” KOMEDIJA 
su angliškais įrašais 
EWA CHCE SPAC 
(Jieva nori miego) 

BE TO, “MAZOWSZE”, 
dainų ir šokių ansamblis; 

puikios spalvos
Pradės rodyti: 

sekmadienį, lapkr. 6 d.

BRIGHTON 
kino teatre

tel. 532-2710
127 Roncesvalles Avė.
Kasdien nuo 7—9 v. v. 

šeštadieniais nuo 5 v.p.p. 
Sekmadieniais nuo 2 v.p.p.

MOTUZŲ SPALVOTI FILMAI 
Montrealyje sekmadienį, lapkričio 13 d., 

2,30 VAL. PO PIETŲ IR 5,30 VAL. VAKARE 

D. L. K. Vytauto klubo salėje, 
2159 St Catherine E.

BUS RODOMA: 
Niujorko pasaulinė paroda 1939 m. su Lietuvos paviljonu 
ir milžiniška lietuvių Diena, kurioje dalyvavo 40,000 lie
tuvių ir 2,000 asmenų jungtinis choras.
Niujorko pasaulinė paroda 1964 m. su lietuvišku pakelės 
kryžium ir didinga Lietuvių Diena, kurioje dalyvavo 
16,000 lietuvių su 800 asmenų choru ir 1,400 šokėjų. 
Nepriklausomos Lietuvos neužmirštami vaizdai, kurie 
blunka mūsų sąmonėj, bet ekrane atrodys lyg vakar 
filmuoti.
Šie filmai svarbūs ypač jaunimui, kuris Lietuvos niekad 
nėra matęs.
Bilietai suaugusiems — 2 dol., jaunimui — 1 dol., vaikams — 50 et.

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės j EXPO 67, įsigy
kite įėjimo pasus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25— 
55%. Visų rūšių pasus “Litas” mielai persiųs apdraustais 
laiškais arba C.O.D. Informacija siunčiama nemokamai. Ra
šykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Que.

Pasą Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina x kaina kaina
1 dienos $ 2.00 $ 2.50 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 1.25
7 dieną S 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 11.25 $17.50

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 20, Que., teL 766-5821

MOKA už: IMA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas

Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 

, Investacines paskolas 8.4%
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

Pigus paskolą draudimas iki 
$10.000. i

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v„ 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius: 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 Ud 9 v

— Sekmadienio rinkliava bu
vo — $199.08

— Prie Šv. Kazimiero bažny
čios naujai padaryta De Lormier 
autobusui nr. 10 stotelė. Kurie 
važiuos į bažnyčią tuo autobusu, 
bus privežti prie pat durų.

— Padėkos Dienos vakare, 
taip 6 ir 9 vai. nežinomi vagys 
apiplėšė Juozo Laurinaičio mais
to krautuvę Frontenac 1918; iš
vogė cigaretes ir šiek tiek pini
gų. Nuostolių padaryta virš $150.

•— Spalio 16 pakrikštytas Al
fonso ir Vandos Pundzių sūnus 
vardais Ričardas - Jonas

— Parapijos bazaras bus lap
kričio 10, 11 ir 12 d. vakarais, o 
13 d. — po pamaldų bus loteri
jos traukimas. Visi parapiječiai 
prašomi grąžinti bazaro knygu
tes. K. J. G.

“Litas” mokės palūkanas už 
depozitus, įdėtus iki lapkričio 10 
d. už pilną mėnesį. Kadangi spa
lio 30 d. visi bankai prirašo pa
lūkanas už santaupas, tai norin
tieji jas gali perkelti į “Litą” 
nenustuodami nė vienos dienos 
palūkanų. Už naujai įdedamas 
sumas į šėru sąskaitas “Litas” 
skaičiuoja dividendus nuo pir> 
mos sekančio mėnesio dienos. 
“Lito” nariai už šėrus gauna 
5%, už depozitus 4% ir nemo
kama gyvvbės draudimą iki 
$2.000 bendros abiejų sąskaitų 
santaupų sumos. P. R.




