
Jaunimo žygis
Ilgai lauktasis jaunimo kongresas ir dainų šventė jau prasi

deda. Visa lietuviškoji Čikaga sujudo jį priimti, nes tai pirmas lais
vojo pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, kuris jau vien savo ruo
ša išjudino mūsų jaunimą galvoti, planuoti ir sutelktinai veikti. 
Visuomenė laukia viso to sąjūdžio konkretaus vaizdo. Jai rūpi pa
tirti, kaip atrodo išeivijoje brendusio lietuvių jaunimo dvasinis 
veidas. Visi džiaugiamės matydami augalotą, gražiai nuaugusį jau
nimą, kuriam tikrosios tremties mažai ar visai neteko patirti. De
ja, tą džiaugsmą nekartą aptildo atvejai, kuriais pasireiškia nebe- 
lietuviškas mūsų jaunimo vidinis veidas. Tie atvejai yra lietuvių 
jaunimo dramos ir plačiosios visuomenės skausmo ženklai. Nežiū
rint viso skelbiamo entuziazmo, viso rodomo džiaugsmo, kuris, 
reikia manyti, prasiverš ir šiuo kongresu, — bręstančio lietuvių 
jaunimo širdyse vyksta tyli drama. Jam reikia surasti atsaką į ne
išvengiamai kylantį egzistencinio pobūdžio klausimą — kuo būti? 
Tai savotiškas hamletinis jieškojimas, būdingas šiai kartai, bren
dusiai svetimuose kraštuose. Vyresniajai kartai, atkeliavusiai iš 
Lietuvos, tai sunkiai suvokiamas klausimas, nes jai būti lietuviu 
— savaime suprantamas dalykas. Dabartinei gi kartai, kuri vadi
nama nevisai pagrįstai “pragmatine generacija”, tai dažnai sun
kiai sprendžiama problema, nes tapti lietuviu be Lietuvos yra sun
ku. Juk persodinta atžala svetimon kultūron yra taip stipriai len
kiama kiton pusėn, kad reikia tvirto gajumo išlaikyti atsineštoms 
tėvų savybėms.

* * *
Kiekvienas jaunuolis išgyvena bei sprendžia savo dramą indi

vidualiai. Visdėlto labai daug reikšmės turi kolektyvas, šiuo atve
ju lietuviškasis kolektyvas. Jame būdamas jaunuolis žymiai leng
viau išgyvena savo dramą, nes randa ne tik atramą, bet ir orienta
cines gaires, kurios išryškėja bendrai gyvenant, mąstant ir vei
kiant. Tam rengiamos diskusijos, paskaitos, stovyklos, seminarai, 
kongresai. Juose pasireiškia jieškanti jaunųjų dvasia, pažadinanti 
ir tuos, kurie yra daugiau linkę tūnoti nei jieškoti. O tokių “slun
kių” yra apsčiai ir jaunojoj kartoj. Tai jaunimo dalis, kuri stengia
si ne savo problemas spręsti, bet jų nematyti. Jie traukiasi nuo jų 
ir jieško tokios aplinkos, kur nėra problemų. Senovės romėnai gar
sėjo savo posakiu “panem et circenses” — duokite duonos ir žaidi
mų! Bet jis tinka ir mūsų laikams. Daugelis lietuvių jaunimo ga
lėtų būti neblogesniais romėnais. Su tokia laikysena ateidami į 
gyvenimą, jie gali ir labai rimtus žygius paversti žaidimu, o proble
mas — juoku. Toks jaunimas vidinės savo dramos dar neišgyvena, 
nes nėra pasiekęs to brandos laipsnio, arba savo dramą paverčia 
komedija. Jų gyvenimas nekartą pasisuka tokia kryptimi, kuri nu
vainikuoja jaunystę, įskaudina tėvus ir visuomenę. Bet toks jauni
mas nėra vadovaujantis. Mūsų jaunųjų veiklos priekyje stovi asme
nys ir sambūriai, kiniuose tebeplaka gyvas lietuviško rūpesčio pul
sas. Linkėtina, kad jie duotų toną kongresui ir visam išeivijos jau
nimo sąjūdžiui. - -★ ★ ★

Kiek matyti iš programos, jaunimo kongresas yra paruoštas 
labai rimtai, o jo akademinė dalis stipriai išryškinta. Jeigu ji bus 
deramai įvykdyta, neabejotinai išryškės dvasinis mūsų jaunimo 
veidas. Po kongreso bus matyti, koks iš tikrųjų yra dabartinis mū
sų jaunimas. Per Kanados jaunimo kongresą paaiškėjo, kad susido
mėjimas pramogine dalimi buvo žymiai didesnis už dėmesį akade
minei daliai. Tikėkimės, kad Čikagoje bus kitokios nuotaikos. Taip
gi norisi viltis, kad čikaginis kongresas ne tik pažadins lietuviškąjį 
entuziazmą bei jį paskleis visame pasaulyje, bet ir nukreips jį 
konkrečia linkme. Viena tokių galimybių — nukreipti mūsų jau
nimo talką į lietuviškas gimnazijas, ypač tas, kurios labiausiai rei
kalingos talkos. Jeigu mūsų jaunimas ryžtasi “peace corps” sąjū
džio rėmuose vykti darbams į Afrikos bei Azijos kraštus, juo la
biau galėtų kurį laiką padirbėti lietuviškose gimnazijose. Pvz. te
ko patirti, kad Vasario 16 gimnazija V. Vokietijoj mielai pasinau
dotų tokia talka ir dargi atlygintų. Taip pat studijuotinas klausi
mas, ar š. Amerikos jaunimas negalėtų organizuoti talkos P. Ame
rikos lietuvių jaunimui stovyklomis, sportu ir pan. Su šiuo kongre
su. atrodo, išryškės ir daugiau panašių minčių. O tuo tarpu palin
kėkime, kad jaunimo žygis Čikagon ir iš Čikagos visan pasaulin 
būtų naujas pajudėjimas ir lietuvybės gaivinimo, ir Lietuvos lais
vinimo fronte. Pr. G.
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Sveikas, jaunime, laisvėje subrendęs
ir Lietuvos laisvės kovai pasiryžęs!j

KANADOS KVIEČIAI SOVIETAMS
Kviečiai tapo Kanados auksu, 

pakeliančiu visą krašto ekono
miją. Sov. Sąjunga būtų pirku
si daugiau, negu už $800 milijo
nų, jeigu Kanada būtų galėjusi 
parduoti. Kinija ir kiti kraštai 
taip pat dar nori pirkti kviečių 
ir Kanada yra įsipareigojusi 
jiems parduoti. Dalis Sov. Są
jungai parduotų kviečių bus ve
žama tiesiog Kubon. Tani kitko, 
pasirašytoji sutartis iškels ir 
problemų. Ūkininkai reikalauja 
daugiau už parduodamus kvie
čius, uostų darbininkai reikalau
ja didesnių atlyginimų.

Konservatorių partijos popu
liarumas Kanadoje yra žymiai 
sumažėjęs. Manitobos provinci
jos rinkimuose konservatoriai 
išrinko tik 30 atstovų (buvusia
me parlamente turėjo 36). Libe
ralai laimėjo 1 daugiau ir NDB 
padidėjo 4 atstovais. Prince Ed
ward Island rinkimuose libera
lai ir konservatoriai gavo po 15 
atstovų: anksčiau daugumą tu
rėjo konservatoriai.

Ontario provincijos ūkininkai 
streikuoja, kad vyriausybė padi
dintų jiems paramą ir nakeltų 
pieno kainas. Jų streikavimo 
metodas: traktoriais važinėja 
viešaisiais keliais, juos užblo
kuoja ir tuo stabdo judėjimą.

Sovietu parlamentarų deleea- 
ciia. susidedanti iš 11 asmenų, 
atvyko Otavon. Delegacijai va
dovauja Kremliuje kylanti figū
ra D. Poliansky, kuris yra Ko
sygino dešinioji ranka. Poljans- 
ky pareiškė darvsiąs viską Ka
nados ir Sov. Sąjungos saritykių 
pagerinimui. Delegacija pareiš
kė norą patyrinėti kviečių augi

nimo metodus Kanadoje ir Ka
nados parlamento sistemą.

Kanados gyventojų skaičius 
iš A'to didėja, tačiau gimimų 
skaičius yra žymiai sumažėjęs? 
1947 m. tūkstančiui gyventojų 
teko 29 gimimai, 1965 m. — tik 
21. Kas metai Kanadoje gimsta 
apie 400.00 naujagimių.

Rūkymo kenksmingumą pa
brėžė Kanados medikų sąjunga, 
kuri pasiūlė vyriausybei, kad 
įstatymu visos cigarečių įmonės 
būtų priverstos uždėti užrašus 
ant cigarečių dėžučių apie jų 
kenksmingumą sveikatai. Pana
šus įstatymas yra išleistas JAV.

Kanados šiaurėje trūksta gy
ventojų, nors ten yra daug gali
mybių pasidaryti turtuoliais, 
šiaurės plotų ministeris A. 
Laing pabrėžė, kad šių dienų 
jaunimui trūksta pijonieriškos 
dvasios. Norintiem šiaurėje įsi
kurti teikiama gana didelė fi
nansinė parama, tačiau savano
riu vistiek neatsiranda.

Kubos vyriausybė pardavinė
ja įvairius baldus, kuriuos dau
giausia superka kanadiečiai. 
Grupė kanadiečių Toronte su
mokėjo Kubos vyriausybei net 
$1 mil. už vartotus baldus ir 
juos viešuose išpardavimuose 
(auction sale) Toronte pardavi
nėjo. Tarp išparduodamu daly
ku buvo daug retų paveikslų ir 
kitų meno kūriniu. Kubos pabė
gėliai JAV pradėjo kelti dėl to 
protestą, nes visi tie baldai yra 
konfiskuoti iš išvykusių į JAV 
šeimų, kurios galvoja, kad bal
dai tebėra jų legali nuosavybė. 
Kai kurie baldai buvo net buvu
sių savininkų atpažinti.

Savaitės įvykiai
PREZIDENTO DE GAULLE KELIONĘ PO SOVIETŲ SĄJUN

GĄ SEKA VISAS PASAULIS, ypač V. Europa, kurios problemos 
ten aptariamos. Apie pasitarimus spauda mažai terašo, nes, matyt, 
nėra informuojama. Sovietai De Gaulle visur sutinka labai iškilmin
gai, bet pagrindinėse problemose sutarimo nematyti. De Gaulle ke
lia mintį, kad reikia pakeisti politinę Europos struktūrą, atsisakyti 
Rytų-Vakarų blokų ir būsimus valstybių santykius grįsti abipusėmis 
sutartimis. Vokietija turinti būti sujungta palaipsniui su siena Ode- 
rio-Neissės upėmis. Sovietai siūlė sušaukti Europos saugumo konfe
renciją, bet De Gaulle nesutiko. Viešose savo kalbose De Gaulle 
palankiai minėjo JAV, tačiau jo siekimas sumažinti JAV vyravimą 
Europoje randa pritarimo ir sovietuose. Pastariesiems ypač patinka 
De Gaulle apsisprendimas išeiti iš Atlanto Sąjungos. Kiek mažiau 
palankumo sovietuose rado pasiūlymas pradėti tiesiogines derybas 
tarp Maskvos ir Bonos. Prez. De®-----------------------------------------
Gaulle, lankydamasis miestuose, — susilpnėjo. Laikinis parlamen- 
visur stengiasi sueiti į kontaktą tas generolą Suharto paskyrė 
su masėmis, nepaisydamas saugu- krašto valdytoju, o pavaduotoju
mo pareigūnų. Sovietai jam to ne
kliudo. Parodė jam net sovieti
nes raketų bazes Biakonur (centr. 
Azijoje), kurių iki šiol nebuvo ma
tęs nė vienas vakarietis svečias.

Amerikiečiai taipgi įdėmiai se
ka De Gaulle vizitą. Prez. John
son, švelnindamas įtampą, pareiš
kė, kad prezidentui De Gaulle ir 
Prancūzijai paliekamos atviros

— gynybos min. gen. Nasution. 
Prez. Sukamo kalba parlamente 

daugiau priminė besileidžiančios 
saulės žaras. Pabaigoje jam tik 
mandagiai buvo paplota. Sukar- 
nui suverčiama daug, Indonezijos 
nelaimių ir negalavimų. Studen
tai, pasibaigus parlamento posė
džiams, kėlė riaušes, reikalauda
mi atimti prezidento ir revoliu-

Australijos ir Argentinos atstovai, ką tik atvažiavę Dainavon stovyklauti Nuotr. G. Naujokaičio * vadovaujančiam vaidmeniui .
Varšuvoje demonstravo apie 

1000 asmenų, kurie savo žygį pra
dėjo nuo kardinolo S. Wyszyns- 
kio būstinės ir norėjo pasiekti 
kompartijos centrą. Demonstraci
ja betgi savo tikslo nepasiekė, nes 
gausi milicija ją išvaikė. De
monstrantai bandė dar kartą or
ganizuoti žygį, bet irgi nesėkmin
gai. Milicininku adresu visi šau
kė: “Gestapo!” •*

Britanijos premjeras Wilsonas 
apkaltino jūrininkų unijos 48 as
menų vykdomąją tarybą komunis
tine įtaka. Snauda tuoj pareikala
vo ĮrodymiJ^ Liberalų vadas Gri- 
mond siūlė, kad ne tik jūrinin
kų, bet ir kitos unijos nusikraty
tų kom. įtakos, kuri aiškiai jaučia
ma. Laivų savininkai kvietė strei
ką baigti irgi primindami komu
nistų siekimą užvaldyti britų lai
vininkystę. Vyriausybė griebėsi 
12-koje uostų akcijos, kad nebū
tų sustabdytas laivų judėjimas. 
Svarbiems eksporto gaminiams 
panauodjama ir karališkoji avia
cija.

Jugoslavija ir Vatikanas atnau
jino diplomatinius santykius po 
14 m. pertraukos. Pasitarimai 
truko dvejus metus. Belgrade bus 
atidaryta popiežiaus nunciatūra, 
kuri buvo uždaryta 1952 m. gruo
džio mėn. Mons. Agostino Casaro- 
li, pasekr. ypatingiems bažnyti
niams reikalams, atstovavo Vati
kanui sutarties pasirašymo iškil
mėse. Pagal jo pranešimą, apaš
tališkasis delegatas netrukus ap
sigyvens Belgrade. Delegatas at
liks ryšininko pareigas tarp Vati
kano ir katalikų hierarchijos Ju
goslavijoje, kuri aptarnauja 6 
mil. tikinčiųjų. Su apaštališkuoju 
delegatu bus palaikomi diploma
tiniai ryšiai, tačiau jis neturės pil
no diplomatinio pripažinimo. Pa
našiomis teisėmis naudosis ir Ju
goslavijos atstovas prie šv. Sosto. 
Sutartis, kuri nėra pilnas konkor
datas, pabrėžia, kad Jugoslavija 
garantuoja Romos Kat. Bažnyčiai 
laisvę religinių reikalų ir apeigų 
atlikime, teisę vykdyti jurisdikci
ją Jugoslavijos bažnyčios religi
niuose reikaluose. Vyskupams 
laiduojama teisė palaikyti ryšį su 
Vatikanu. Vatikanas iš savo pusės 
užtikrina, kad kunigų veikla ribo- 
sis bažnytiniu gyvenimu. Spėlio
jama, kad ateity panašios sutar
tys gali būti sudarytos su Lenkija 
ir Sov. Sąjunga.

Indonezijoje gen. Suharto pa
dėtis sustiprėjo, o prez. Sukamo

Europa įieško naujo kelio
GEDIMINAS GALVAKaro metu JAV ir Sov. Sąjun

ga sutarė padalinti Europa, ta- . .. , ,
čiau nenumatė šio žygio pasek- ■ PĮdimas grasus De GauUe bateas, 
miu. Pokario metais iškilo nauji ‘aaau tik sąis metais jis padare 
klausimai kurie nesalėio būti spręsimą is santarvės pasitrauk- SiSami KaroegSėtS Šiuo žygiu jis bandė atsikra- 
bandę išlaikyti padalintos Buro-pyį1 ^‘^“‘f'aSium

Charts nelengva. Birže^pir- 
oenaros Kainos ir neistenge su moje pusėje
kviesti konferencijos žemyno nu
siginklavimo klausimams išspręs
ti.

Iš Europos padalinimo dides
nės naudos turi sovietai. “Liau
dies respublikos” buvo įvairiais 
ryšiais susietos su Maskva. Ideo
loginė įtaka, ūkinis, politinis ir 
karinis spaudimas paliko savo 
pėdsakus. Rusai buvo tvirtai nu
sistatę nesitraukti iš užimtų sri
čių. Nežiūrint sunkaus ir sanda
raus sovietinio vožtuvo, politinio 
įsipareigojimo (pvz. Lenkijos sie
noms ginti) “liaudies respubliko
se” prasidėjo tautinio komuniz
mo sąjūdis, šiuo metu jis ryškes
nis Rumunijoje, tačiau jo pirmie
ji želmenys jau pastebimi ir kito
se liaudies respublikose. Sovietų 
dabartinei politikai Europoje 
smogė ne JAV spaudimas, o pa
jungtų tautų sąmoningumas, nors 
jų vyriausybės neatsisako vienos 
partijos rikiuojamos komunisti- 

’ nės santvarkos.

Amerikos klaidos
Sovietų imperializmas buvo pa

remtas politiniais ir strateginiais 
tikslais, o JAV — ūkiniais sam
protavimais. JAV padėjo Mar
shall© planu ūkiškai atsikurti va
karinei Europai manydamos, kad 
Europos šalys bus rinkomis ame
rikietiškai pramonei. Šią klaidin
ga prielaida rėmėsi jos politika ir 
karinė strategija.

, Dar karo metu JAV sutikimas 
sovietams užleisti ištisus kraštus 
vėliau keistai skambėjo pareiš
kimais apie sovietų užimtų kraš
tų laisvinimą. Amerikiečiai, pada
linę Vokietiją, imasi jos sujungi
mo. Amerikiečiai pritaria lauki
niu tautų apsisprendimo teisei, 
tačiau tik protarpiais, kai nori 
rusams įgelti, primena ir jų im
perialistinę politiką. Atidavę 
Maskvai svarbias strategines sri
tis, amerikiačiai organijuoja šiau
rės Atlanto Sąjungą nuo rusų 
gintis. Politinio Europos apjungi? 
rfio klausimą jie bando įsprausti Į 
Benjamino Franklino 1787 m. 
samprotavimus: jei mūsų federa
cinė konstitucija tinkama, kodėl 
Europoje negalima panaudoti to 
paties būdo kraštams apjungti? 
Netenka stebėtis Franklino nenu- 
matymu, bet nerimą kelia -nūdie
nis amerikiečių politikos vairuo
tojų neapdairumas — jie nepajė
gia matyti ne tik praeities gau
sių pamokų, bet ir nūdienės tik
rovės.

Nepasitenkinimas
Amerikos globa
Rytų ir Vakarų stovyklų kari

nėse santarvėse įvyko ryškus ne
sutarimas. šiaurės Atlanto kari
nėje sąjungoje jau seniai buvo

lų ministerių pasitarime visi es-

nevui, kuris Bratislavoje tvirti
no, kad karinių santarvių panai
kinimas tegali tilpti vaikų galvo
se. Taigi, Prancūzijos pasitrauki
mas iš Š. Atlanto Sąjungos rado 
atgarsio ir kitoje Sąjungoje. Š. 
Atlanto Sąjunga neatliko ir nega
lėjo atlikti savo uždavinio JAV 
prieštaraujančios politikos žaidi
mo tarpsnyje. Prancūzijos pasi
traukimas yra jai didelis smūgis, 
nes jis ne tik santarvę suskaldė,

mėnesiui. Po ilgų ginčų ministe
rial padarė nutarimą, kad Pran
cūzija ir toliau gali laikyti 72.000! 
karių Federacinėje Vokietijoje. 
Šis klausimas galutinai neišspręs
tas. Jis gali vėl iškilti Atlanto 
S-gos ir Prancūzijos derybose. De 
Gaulle kelionė į Maskvą ir te
nykščiai susitarimai neabejotinai 
ras atgarsio didžioje politikoje.

Nauji vėjai rytuose
Šiaurės Atlanto Sąjungos pasi

tarimams pasibaigus, Varšuvoje 
susirinko sovietų vadovaujamos 
karinės santarvės rikiuotojai, iš
skyrus Rumunijos atstovą. Prieš 
pat pasitarimo pradžią Varšuvo
je rumunų kompartijos genera
linis sekretorius Nicolae Ceauses
cu kalbėjo Pitesti mieste. Jis siū
lė panaikinti abi karines santar
vės Europos taikai išlaikyti. Jo 
kalba kompartijos suvažiavime 
— gana švelni, bet nepatiko Brež-

S!,“0 bet t sustiprino priešamerikineš
nuotaikas. Aišku, kad be JAV pa
ramos vakarinė Europa neapgina
ma, bet ar šiuo metu sovietai jai 
pavojingi? Vargu. Tai nereiškia, 
kad ateityje neatsiras Maskvoje 
nuotykių jieškotojų, norinčių 
ginklu bandyti rusų imperializ
mo žygio sėkmės, šis pavojus pri
klauso nuo eilės sąlygų, o ypač 
nuo Europos žemyno karinio su
stiprėjimo ir politinio apsijungi- 
mo. Šie klausimai sunkiai spren
džiami ir Europa, juos svarstyda
ma, jieško kelio.

Prancūzijos kultūros ministe
rija pasiūlė padėti išlaikyti pran
cūzų kalbą ir kultūrą kitose Ka
nados provincijose, neskaitant 
Kvebeko. Pasiūlyta prancūzų 
kalbos mokytojai, knygos ir 
prancūziški filmai. Kvebekas 
jau kuris laikas keičiasi moky
tojais su Prancūzija.

g

■

ivvvnu

durys grįžti į š. Atlanto Sąjungą i cijos vado titulus. Matyt, genero-
lai atsargiai tvarko krašto reika
lus, vengdami galimų karinių su
kilimų. Centrinėje Javos saloje,. 
kur gyvena 40 mil. gyventojų, aiš
kiai vyksta komunistų ir kairiųjų 
elementu veikla.

P. Vietname palaužtas budistų 
pasipriešinimas. Saigone, Hue, 
Danang ir Quantsi miestuose po
litinės krizės pirmoji dalis baig
ta. Budistai švelniai reagavo dėl 
(jų okupuotų pagodų. Neleista 
viešai laidoti ir susideginusios 
vienuolės. Badaujančio vienuolio 
Quang įtaka mažėja. Sumažėjus, 
vidaus neramumams, sustiprėjo 
kovos su vietkongiečiais. Netoli 
Š. Vietnamo sienos sunaikinti du 
priešo batalijonai, nors ir ameri
kiečiai pradžioje turėjo didelių 
nuostolių žuvusiais ir sužeistais. 
Sustiprintas ir š. Vietnamo bom
bardavimas, ypač kai buvo atmes
tas amerikiečių taikos siūlymas.

Tarptautinio komunizmo ryšiai 
rodo didėjančius plyšius. Kinijos 
Čuenlai vizitas Rumunijoje ne
praėjo sklandžiai, kaip buvo lauk
ta. Tarp čuenlai ir Rumunijos 
premjero Ceausescu nuomonės iš
siskyrė dėl Pekingo-Maskvos ne
sutarimų. Ceausescu nesutiko 
aiškiai pasmerkti maskvinės lini
jos. Net ir viešasis banketas dėl 
užsitęsusių pasitarimų buvo porą 
valandų pavėluotas. Vykstantys 
Kinijoje valymai ir nesutarimai 
prisidėjo prie čuenlai nesėkmin
go vizito. Į kiniečių užuominas 
kritikuoti Maskvą Bukareštas at
sakė, esą kiniečiai pirma turi su
tvarkyti savo krašto vidaus rei
kalus.

Pietryčių Azijos Sąjungos slap
ti kariniai pasitarimai įvyko Aust
ralijos sostinėje Kanberoje. Są
jungą sudaro 8 valstybės. Nors ji 
neturi kariuomenės, kaip Atlanto 
Sąjunga, tačiau daromi karinių 
planų pakeitimai, jei grėstų ko? 
munistų karinis pavojus. Ypač pa
vojus jaučiamas Tailandijos vals
tybėje. Po karinių pasitarimų 
prasidėjo sąjungos ministerių 
tarybos pasitarimai, kariniuose 
dalyvavo JAV, Britanija, Tailan- 
dija, Filipinai, Australija ir N. 
Zelandija. Prancūzija ir Pakista
nas buvo atsiuntę savo stebėto
jus.

Argentinoje kariuomenės vadai 
nuvertė prez. Illia valdžią, kuri le
galiu būdu buvo sudaryta prieš 3 
metus. Sudaryta karinė vynausy- 
bė, kurios tolimesni planai dar 
nežinomi.

Lietuvis kunigas pasitiko De Gaulle 
Prancūzijos prez. Charles De munijos nepriima vien dėl jų ofi- 

aulle su ponia, lankydamiesi cialaus pobūdžio.
Nei vienas sovietų oficialus 

pareigūnas De Gaulle nepalydėjo 
į pamaldas. Aplamai, jie stengėsi 
į tai nekreipti dėmesio. Pasak 
spaudos agentūrų, Liurdo Mari
jos bažnyčia esanti vienintelė dar 
veikianti Leningrade. Apie ją 
spiečiasi 12.000 katalikų, kuriuos 
aptarnauja kun. J. Pavilonis. Jei
gu žinių agentūrą nepadarė klai
dos perduodama kunigo vardą ir

Leningrade (Petrapilyje) turėjo 
progos dalyvauti katalikų pamal
dose birželio 26 d, Liurdo Mari
jos bažnyčioje. Prezidentą prie 
bažnyčios laiptų pasitiko kun. 
Juozas Pavilonis, kuris, matyt, at
laikė ir pamaldas, žymieji svečiai 
užėmė vietas pirmajame suole. 
Nors pamaldos, kaip rašo spauda, 
buvo privataus pobūdžio, dayyavo__ _______________ _____ __
daug žmonių. Komuniją priėmė pavardę, tai minimasis kun. Pa- 
prez. De Gaulle su ponia ir kiti vilonis nėra tas pats, kuris pasta- 
pamaldų dalyviai. Prancūzų par- tė bažnyčią Klaipėdoje ir buvo 

Toronto latviai inscenizavo enkavedistus, varančius Latvijos gy- eigūnai, lydėję prezidentą, buvo nubaustas kalėjimu (tai buvo Liu- 
ventojus į Sibiro tremtį. Nuotraukoje — grupės detalė nustebę tokiu mostu, nes jis pa- das Povilonis jau paleistas iš ka-

Nuotr. S. Dobkous prastai oficialiose pamaldose Ko- Įėjimo)
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ĮTAMPA LENKIJOJE ATSLŪGSTA

ANT DAINŲ ŠVENTĖS SLENKSČIO
Netrukus būsime užvertę dar! nį Čikagoje irgi įvyko dainų šven- 

vieną lietuviškos dainos lapą pra-tė karo parodos metu. Programą 
eitin. Liepos 3 dieną Čikagoje tada atliko 12 chorų su 500 dai- 
........................  " * ■ nininkų, vadovaujant A. Pociui.

Mielą dirigentą, poselėjusį lietu
višką dainą, jau apneštą užmarš
ties rūkais (mirė 1953), bet jis gy
vena mūsų tarpe savo neužmirš
tama operete “Kuprotas oželis” 
bei populiariomis dainomis, kaip

įvykstanti trečioji Amerikos ir
Kanados lietuvių dainų šventė, 
džiuginanti savo didumu (daly
vaus 27 chorai ir tūkstantinis jau-, 
nimo ansamblis) ir sutampanti su' 
nemažiau reikšmingu Jaunimo 
Metų kongresu, netrukus įsijun
gus lietuvių išeivijos istorijon, 
užimdama ten prasmingą vietą.

O kol praskambės “Tėviškės 
namų” kantata, kol prabils į mus 
jaunųjų ansamblio gaudesys, nu
bėkime valandėlei į praeitį ir pa
žvelkime į kitus panašius mūsų 
dainos potvynius čia ir laisvojo
je tėvynėje.

Pakeliauti atgal gi reikės tolo
kai, nes chorai Lietuvoje buvo 
žinomi nuo pat krikščionybės įve
dimo. Tuo laiku giedota, aišku, 
lotyniškos bažnytinės giesmės, 
vėliau įmaišyta ir lenkiškų, ir tik 
persiritus šin šimtmetin' bažny
čiose įsigali lietuviška giesmė. 
Dainos kelias buvo sunkesnis. 
Nors praėjusiame šimtmetyje 
mūsų kaimynai latviai ir vokie
čiai jau ruošdavo dainų šventes, 
mūsuose spaudos draudimo me
tais net pavienių chorų veikimas 
nebuvo įmanomas.

Tad ir nenuostabu, jog nepri
klausomybės metais kultūriškai 
nespėjusią įsibėgėti jaunutę Lie
tuvą pralenkė užjūrio broliai 
Amerikoje. Ir šių metų Čikagos 
sąskrydis kartu atšvęs lietuvių 
dainų švenčių 50-metį, nes bene 
pirmoji dainų šventė įvyko 1916 
m. birželio 17 d. Newarke, New 
Jersey valstybėje, vadovaujant 
St. Šimkui. Tų pačių metų rude-

Praėjusiais metais pradėtos ai
manos dėl žemos gaminių koky
bės ir šiais metais Lietuvoje ne
pasibaigė. Laikraščiuose, žurna- 
liuose, radijo pranešimuose ir 
protarpiais televizijos programo
se daug šiuo klausimu šnekama. 
Kokybės pakėlimas jau pateko ne 
tik į penkmečio planą, bet dažnai 
užtinkamas ir kompartijos nuta
rimuose. Deja, aimanomis ne kas 
teatsiekta. Šiuo metu imtasi kiek
vienoje įmonėje skirtingų prie
monių kovoti prieš menkaver
čius gaminius ir žemos kokybės 
priežastis. Sis tas, žinoma, bus at
siekta, tačiau vienu šuoliu gami
nių kokybės nepakels. Kodėl? 
Gaminių žemos kokybės priežas
tis glūdi kompartijos įvestoje san
tvarkoje. Sis klausimas būtų leng- 
viau sprendžiamas, jei įmonių va
dovai atsakytų už savo veiklą. 
Kompartijos pareigūnai, mažai ką 
teišmanydami apie ūkį, kišasi į jų 
veiklą. Milžiniška biurokratija 
yra kliūtis gaminių kokybei kelti.

RIMAS GINTAUTAS Sumanymai patrauklūs,

Vytauto maršas”, “Palaukėj”, 
“Pamylėjau vakar” ir kitomis.

Cikągai neužsileido Niujorkas, 
kur panašios šventės įvyko 1917, 
1918 ir 1919 metais. O 1939 m. 
pasaulinės parodos metu, įvyko 
pats didžiausias lietuvių pasiro
dymas, dalyvaujant 60 chorų iš 
JAV ir Kanados su apie 3.000 
dainininkų. Chorams dirigavo J. 
Žilevičius.

To pačio muziko pastangomis 
ir Lietuvoje surengta pirmoji 
dainų šventė, įvykusi Kaune 1924 
m. vasarą, po kurios įvyko dar 
dvi šventės — 1928 ir 1930 m.

Be bendrųjų dainų švenčių, 
pamename nemaža ir "rajoninių, 
savo gausumu prilygstančių di
džiosioms. štai, 1933 m. sureng
toje moterų dainų šventėje daly
vavo 3.000 dainininkių, o 1938 
m. pavasarininkų kongreso metu 
svečius džiugino 200 chorų jun
ginys.

Tai kelios nuotrupos iš praei
ties, kurios nevienas buvome liu
dininkais ar net dalyviais. Tikiu, 
kad suskridę Čikagon vėl išgy
vensime panašų didingą momen
tą. O jeigu neturėjai laimės lie
tuviškame dainų festivalyje da
lyvauti, nepraleisk progos šiais 
metais: lietuviška daina uždegs 
tave naujiems žygiams! j. t.

Gražūs pavyzdžiai, 
bet blogi gaminiai
Pvz. R. Bliūdžiuvięnė, valstybi

nės prekybos ir prekių kokybės 
inspektavimo valdybos Kauno 
miesto viršininkė, vaizdžiai bylo
ja str, “Pavyzdžiai ir gaminiai” 
apie potiomkiniškas pastangas 
gaminiu kokybei kelti (“Tiesa”, 
nr. 99, IV. 28):

Įmonė, ruošdamasi išleisti naują ga
minį, dailininkų, prekybos darbuoto
jų įvertinimui pateikia jo pavyzdį. 
Kaip taisyklė, dauguma šių pavyzdžių 
būna priimtini masinei gamybai — tik
rai dailūs ir be priekaištų.

Nemaža tokių puikių gaminių ma
tome ir parodų stenduose, čia preky
bininkai visada prisimena teisingą šių 
parodų lankytojų klausimą, kodėl par
duotuvių lentynose sunku rasti tokių 
gerų prekių, kodėl pavyzdys, buvęs 
parodoje ir po to padaugintas masiniu 
tiražu, vos vos primena savo giminai-

Todėl, kad tikrai dailius ir gerus 
gaminius parodai dažniausiai ruošia 
įmonių laboratorijos ir eksperimenti
niai cechai. Juos gamina aukščiausios 
kvalifikacijos meistrai. Prieš kurį lai
ką, tvirtinant naują pavyzdį, nebūdavo 
net atsižvelgiama, ar tai įmanoma pa
daryti masinėje gamyboje. Dabar ši 
tvarka pakeista. Defektų analizė ro-

do, kad daugiausia blogų gaminių at
siranda dėl įvairių technologijos pa
žeidimų, neatidžiai atlikta operacijų 
Dėl to mums, prekių kokybės inspek
cijos darbuotojams, tenka pervesti į 
žemesnę rūšį arba visiškai uždrausti 
pardavinėti nemaža lengvosios pramo
nės dirbinių.

Atsilikusi technologija
Straipsnio autorė pateikia kelis 

ryškius pavyzdžius:
štai avalynės fabrike “Raudonasis 

Spalis” daug gaminių operacijų atlie
kama netiksliai, neprisilaikant techno
logijos. Dažnai neatidžiai parenkamos 
batų viršaus detalės pagal odos storu
mą ir pasitempimą. Jos užlenkiamos 
be lekalų, ir kraštai išeina nelygūs. 
Ruošiniai kameroje drėkinami ne 1- 
1,5 valandos, kaip turėtų būti, o tik 
15-20 minučių. Todėl batai ir tampa 
negražūs. Tuo tarpu jų pavyzdžiai, ku
riuos galima pamatyti Kaune, Laisvės 
alėjoje esančioje firminėje parduotu
vėje, traukia kiekvieno praeivio akį...

Dažnai pusfabrikačiams valstybiniai 
standartai kelia vienus, o gatavam ga
miniui — kitus, daug aukštesnius, rei
kalavimus. Pavyzdžiui, pirmos rūšies 
audiniai gali turėti defektų iki 12 ba
lų. Tuo tarpu pasiūto drabužio viršu
je ir pamušale — nė vieno. Būk gud
rus ir pagal gražų pavyzdį gerai pa
siūk, jei gavai ne pirmosios, o antro
sios ar net trečiosios rūšies audinius. 
Panašioje padėtyje dažnai atsiduria ir 
avalynės fobrikai, iš odos apdirbimo 
įmonių gaunantieji blogus pusfabri
kačius.

K. Giedrio vardo kailių pramonės 
susivienijimo gaminami kailiniai pal
tai yra gana geri. Tačiau masinėje ga
myboje jie dar negali lygintis su veng
riškais, nors pavyzdžiai jau ir nenusi
leidžia geriausiems pasauliniams. Ko
dėl? Mat, mūsų normos, siuvant kai
linius paltus, leidžia panaudoti ir blo
gesnius kailius. Tai atsiliepia gatavos 
produkcijos kokybei. Ir vėl neatitiki
mas. Pavyzdį galima pagaminti pagal 
aukščiausius pasaulinius reikalavimus, 
o masinėje gamyboje, siekdama, kad 
nepakiltų savikaina, įmonė priversta 
panaudoti ir blogesnį kailį. O ar ne
būtų tikslingiau šiek tiek pakelti ge
resnio palto kainą?

Inspektorė tesugalvoja vartoto
jams uždėti naują naštą — bran
gių gaminių kainas dar pakelti. 
Kompartijos neišmanėlių klaidas 
turi apmokėti vartotojai."

Inspektorė, deja, nesuranda 
tinkamo būdo gaminių kokybei 
pakelti. Ji gerai numano, kad jos 
siūlymai yra neįgyvendinami iki 
Maskva šeimininkaus ir Lietuvos 
įmones tvarkys. Aišku, ji apie tai 
ir kalbėti vengia. Ji pasitenkina 
tik techniškomis mažmenomis:

Mūsų siuvimo fabrikuose pasiūti 
drabužiai ne mažiau patvarūs, negu 
kitose šalyse ar užsienio įmonėse. Ta
čiau jie ne visada patenkina pirkėjų 
poreikius dėl savo apdailos, neįvairių 
audinių.

Siuvimo pramonė dabar išleidžia 
daug modelių. Kiekvienam modeliui 
yra parenkami audiniai, jų spalvos, 
drabužių išmatavimai. Ir vis dėlto par
duotuvėse yra daug neskoningų dra
bužių. Tai atsitinka todėl, kad fabri
kai, negavę reikalingų audinių, pa
keičia juos kitais, žinoma, tai suderi
nama su prekybininkais. Tačiau, kaip 
taisyklė, nuo to nukenčia drabužių iš
vaizda, nes gamybininkams retai pa
vyksta geriau parinkti audinį, negu 
tai padaro dailininkas. Todėl prekybo
je galima aptikti iš to paties audinio 
pasiūtus vyriškus ir vaikiškus marški
nius, o taip pat ir moterišką chala-

Drabužius labai paįvairina ir papuo
šia dailios sagos, sagtys — visa tai, 
kas vadinama furnitūra. Tačiau kol 
kas nė vienas buitinės chemijos fab
rikas negamina puošnių sagų ir nesi
ruošia jų gaminti. Paprastos plastmasi
nės ar galalito “Neringos” fabriko 
sagos, kurios “Dubysoje” prisiuvamos 
prie moteriškų vilnonių suknučių, 
drabužį dažnai tik sudarko. Net ir vy
riškiems drabužiams, pavyzdžiui, aukš
tos kokybės paltams, negalima gauti 
tinkamų sagų. Šiek tiek sagų iš me
džio ir keramikos gamina “Dailės” 
kombinatas, bet jos palyginti brangios, 
ir siuvimo fabrikai nenori jų imti, nes 
dėl to pabrangsta gaminių savikaina.

Grubius ir dažnai blogus užtrauktu
kus gamina “Aido” fabrikas. Tokie už
trauktukai taip pat nepuošia aukštes
nės kokybės drabužių.

Laikas pagaliau suvienodinti, pa
keisti pasenusius standartus žaliavai, 
pusfabrikačiams ir gatavai produkci
jai. Negalima bus pasiekti geros ko
kybės, jeigu įmonės-tiekėjos blogai at
liks savo pareigas.

O kas yra pagrindinis tiekėjas? 
Sov. Sąjunga. Iki lietuvis bus ru
so engiamas, nėra ko laukti page
rėjimo.

Krikščionybės sukakties minė
jimai Krokuvoje ir Vroclave pra
ėjo be kovingos įtampos. Kroku
voje buvo suorganizuota didžiulė 
procesija, kuriai pirmą kartą ko
munistinė vyriausybė davė leidi
mą žygiuoti miesto gatvėmis ir 
taip pat pirmą kartą neišėjo su 
savo pasaulietiškomis iškilmėmis 
bei minėjimais, kad tuo būdu ati
trauktų žmones nuo religinių iš
kilmių.

Didžiulė vienos mylios ilgio 
procesija slinko senosios Lenki
jos sostinės gatvėmis. Ją vedė 
kardinolas Wyszynski, 60 arkivys
kupų bei vyskupų ir šimtų kuni
gų, vienuolių ir seselių lydimas. 
Toje procesijoje dalyvavo per 
100.000 tikinčiųjų. Procesija pra
sidėjo katedroj Wawelyje ir išsi
tiesė iki bažnyčios Skalkoje, po to 
įžengė į siauras gatveles sena
miestyje centro kryptimi. Jos da
lyviai kelis kartus atgiedojo tra
dicinį himną “My chcemy Boga” 
(“Mes norime Dievo”). Prie to 
himno giedojimo jungėsi praei
viai ir prieangiuose stovintieji. 
Procesija truko beveik 3 valan
das. Krokuvos miestas buvo pasi
puošęs tautinėmis vėliavomis ir 
gėlėmis.

Krokuvos arkivyskupas Karol 
Wojtyla, pasveikinęs kardinolą,

viešai perskaitė popiežiaus Pau-

negalėjo dalyvauti Lenkijos iškil
mėse. Kardinolas Wyszynski sa
vajame pamoksle stengėsi vengti 
tokių frazių ir komentarų, kurie 
rodytų Bažnyčios konfliktą su 
Lenkijos vyriausybe, bet pabrė
žė, jog “Bažnyčia turi dalyvauti- 
moderniame pasaulyje” ir kad 
“Bažnyčia nenori vadovauti poli
tinei ir ekonominei veiklai, o 
stengiasi įnešti į ją meilės, kad 
per tai ji (veikla) būtų vaisinges
nė”.

Krokuvoje nebuvo konkurenci
nių valstybinių iškilmių, kaip kad 
buvo Gniezne ir Poznanėj. Vy- 
rausybė surengė Lenkijos valsty
bės sukakties iškilmes Vroclavo 
(Breslau) mieste šeštadienį, o sek
madienį tame pat mieste buvo pa
minėta sąjungininkų pergalės 21 
metų sukaktis. Tose iškilmėse 
kalbėjo premjeras Cyrankiewicz, 
kuris, kaip ir kardinolas Wy
szynski, vengė išsireiškimų, kurie 
galėtų labiau suerzinti įtemptus 
Bažnyčios santykius su Lenkijos 
vyriausybe. Jis pareiškė: “Mūsų 
tautos vienybė reikalauja, kad jo
je nebūtų pasiskirstymo į tikin
čiuosius ir netikinčiuosius.”

PER 50 METŲ —74 PARLAMENTARAI

TIK PER 10 DIENŲ ...... t
Trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą siūlome ypa

tingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie pristatomi į Lietuvą oro paš
tu per 10 dienų.

Šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks Jūsų artimiesiems 
malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad siūlome nepraleisti šios retai 
pasitaikančios progos ir pasinaudoti šiuo mūsų specialiu pasiūlymu.

Mergužėlė (01).
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė eilutei arba vasariniam 

apsiaustui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės medžiagos suknelei, 1 nai
lono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 2 poros geriausių nai
lono kojinių, 1 nepermatomo nailono bliuze.

Kaina $65.00.
Bernužėlis (02)
Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 terelyno kak

laraištis, vilnonė vasarinei eilutei medžiaga arba juoda medžiaga eilu
tei, 1 specialus labai stiprus itališkas lietpaltis, viena pora nailono koji
nių su 6 mėnesių garantija, 1 be rankovių su eilute dėvimas megztukas.

Kaina $65.00.
Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja tik $120.00.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo turėju

sieji siuntiniai: V-3 — 10% jardo angį. viln. medž. trims eilutėms už 55 
dol.; P-3 — 9 j. trims apsiaustams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 — 
16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 suknelėm už 45 dol.; 
M-13 vertingas, daug kalorijų turįs maisto siuntinys 22 sv. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų dovanų 
iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų pačių siunti
nius išsiunčiame iš Londono tik už 12 dol., plius faktinos sovietinio mui
to išlaidos. Tokius siuntinius galite mums siųsti žemiau nurodytu adresu 
pažymėdami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą B. O. 11690/64

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney rd.
London, E. 2.
Great Britain.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir gavėjo pa

rašu patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruo
tos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Ave., Chicago, Ill., tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vemor, Detroit, Mich.;
A.'Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Vilų pirkimo, nuomojimo, taip pat ir visais Kitais reikalais Ispanijoje pra
šome kreiptis į mūsų atstovą: '

PALANGA PROPERTIES LTD., 24 Calle Monasterio de Poblet, 
Comarruga, Prov. de Tarragona, Espana.

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE

ietuviai žaliojo aukso krašte

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMASI

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

IVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:

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

Krautuvės etMerytos mo » nl ryto nd 9 nL vakaro.

Kova su didžiuoju kenkėju
Pasitaikė geras jaunuolis J. Ke- ( 

palas, kuriam Šiauliuose nesisekė ; 
šoferiauti. Kadangi pradžioje por
tugališkai nemokėjo susikalbėti, 
ir čia tuo darbu buvo neįmanoma 
verstis. Jis sutiko būti konsulato 
“šveicorium” ar kurjeriu. Kadan
gi sekretorius iš Kauno tik daug 
vėliau atsirado, tai man J. Kepa
las buvo labai didelė paslauga, ; 
nes buvo raštingas, apsiskaitęs, 
žodžiu — tinkąs ir “prie svečio ir 
prie pečiaus”.

žmonės pradėjo plūsti į konsu
latą po keliasdešimt per dieną su 
visokiais reikalais, ypač skun
dais-Pirmieji skundai buvo dėl 
nesąžiningų kontorų agentų aki
plėšiško žmonių apgaudinėjimo 
laivakorčių pardavinėjime, pinigų 
persiuntime, dokumentų vertime 
ir t.t.

Patekę iš laivų tiesiog į kavos 
plantacijas, kaikurie mūsų žmo
nės sugebėjo ir sutaupyti pinigų. 
Kiti, išvykdami iš Lietuvos buvo 
pasiskolinę iš kaimynų, ar užsta
tę už paskolas savo turėtą turtą: 
namus, mažesnius ūkius ir tt. Da
bar tie žmonės stengėsi savo prie
voles tesėti, bet vietinės kalbos 
nežinojimas juos dažnai atvesda
vo į tokių nesąžiningų kontorų 
agentų rankas. O tokių agentų 
dauguma savo verslą pradėdavo 
be savų pinigų, gal tik išskyrus 
aną minėtą žydelį iš Rokiškio.

Agentai visų gautų iš savo 
klientų pinigų laivų kontorose ne
sumokėdavo, bet gaudavo kvitelį, 
kad laivakortė užpirkta, kad būtų 
ką žmogui parodyti. Klientas, ap
siraminęs laukdavo mėnesiais at
važiuojančio, bet galop ntekdavo 
kantrybės ir eidavo “teisybės jieš- 
koti”. Pradžioje ir konsulate sun
ku buvo susigaudyti, kur čia šuo 
pakastas, bet kai žmonės už savo 
įmokėtus pinigus jokios laivakor
tės nebesulaukdavo, eidavo į kon
sulatą skųstis.

Surinkęs didesnį tokių agentū
rų išduotų kvitų pluoštą, pasi
skundžiau vietos administracijai, 
kur neradau supratimo; priešin
gai, jos turėjo tiek akiplėšiškumo 
atsikirsti, ir net kaltinti konsula
tą, kad jis keliąs šį klausimą no
rėdamas tuos reikalus pavesti vie
nai italų vedamai bankinei konto
rai. Tai, gūdi, konsulatui apsimo
ka!?

Si kova buvo Šykšti ir labai ar-

DR. PETRAS MAČIULIS . “pingos” (tai vietinė iš cukrinių w W f • • \
danti dirksnius ne vien nuskriaus
tiems žmonėms, bet ir konsului.

Pagalbon atėjo spauda -
„ v. 1Kova su nesąžiningais tarpinin

kais buvo ilga ir atkakli. Vietos 
policija mums beveik nepadėjo, 
nes, atrodo, tų agentų buvo pa
lankiai nuteikta tiek, kad net kon
sulą įtarė turint tame intereso. I 
Pagaliau buvo surinkta daug in
kriminuojančios medžiagos, kuri 
įgalino šį apgaudinėjimo būdą iš
kelti viešumon per spaudą.

Kai šitos rūšies apgaudinėjimą 
iškėlė spauda ir nevieną kartą pa
rodė fotostatinius tų agentūrų iš
duotus kvitus, visą reikalą plačiai 
pakomentuodama, policija nebe
galėjo ilgiau laikytis pasyviai. 
Agentūros viena po kitos pradėjo 
užsidarinėti — išnykti. Šitoje ko-, 
voje didelis nuopelnas buvo Casa 
Bancaria J. Frizzo ir B-vė. Tai bu
vo septynių italų kilmės brolių 
bankinė kontora su šimtu tūks
tančių padėta garantija valstijos 
ižde. Jis taip pat pardavinėjo lai
vakortes ir mūsų žmonėms, bet 
nebuvo nė vieno atsitikimo, kad 
kas nors dėl jos veiksmų būtų pa
siskundęs. Kad galėtų geriau lie
tuviams patarnauti, ji laikė net 
du, vieną po kito, lietuviu savo 
tarnautojais • vertėjais, kuriuos 
jiems pasiūlė jų prašoma mūsų 
įstaiga.

Lietuva šelpė išeivius
Ir pasitaikyk taip man, kad mū

sų konsulatas S. Paulo pradėjo 
veikti tais 1929 amerikinės dep
resijos pradžios metais. Mat, kai 
tik Siaurės Amerika pajunta eko
nominį slogutį, jis lyg drugiu per
bėga per visą Pietų Ameriką. Tai 
skaudžiai palietė ir mūsų tuos 
žmones, kurie, nesulaukę termi
no kavos fazendose, atbėgo į 
miestą ir dažnas jokio kito darbo 
negalėjo gauti.

Čia mūsų konsulatui teko be
darbių šeimas šiek tiek šelpti, da- 
Imant po kelis ar keliolika mile- 

, reisų, kad šelpiamasis galėtų bent 
. savaitei laiko nusipirkti maisto. 
. Kai tik vieni' nuo kitų sužinojo, 
. kad dalinama pašalpa, konsulato 

is būdavo moterų gul- 
Paskui kiti pradėjo

nendrių išspaudą pigi degtinė). 
Reikėjo galvoti, kaip kitaip tą pa
šalpą skirstyti. Maniau, kad gal 
tiksliau bus, jei kiekvienai bedar
bio šeimai duosime, žinoma, kuri 
prašys, maisto gaminiais — ry
žiais, pupelėmis, cukrumi, rieba
lais ir 1.1. Po kurio laiko pradėjo 
kalbėti žmonės, kad ta ar kita mo
teris ryžiais savo višteles lesina... 
Tuomet mes ir šitą šelpimo būdą 
nutraukėm., be to, ir atsivežtiniai 
kreditai tam baigėsi. Kitais me
tais nutarėm šelpti didesnėmis pi
niginėmis pašalpomis, tik aiškiai 
nustatę šeimą ištikusios nelaimės 
faktus.

Antrais ir trečiais metais mūsų 
kreditai pašalpoms penkiariopai 
sumažėjo, o vėliau buvo visai nu
traukti.

Darbas ir gyvenimas 
kavos plantacijose

Norėjusių patekti Brazilijon 
bei pasinaudojusių nemokama ke
lione, kaip anksčiau minėjau, per 
penkis metus susidarė beveik 30 
tūkstančių tautiečių. Pakeliui, ar 
jau pasiekus Rio de Janeiro ar 
Santos uostus, gal keletas šimtų 
(statistikos niekas nevedė) “nuby
rėjo”. Kiti vėl, kaip sakiau, atsi
rado kauniškių laivakorčių konto
rų intereso, nė negalvojo atsiteis
ti už apmokėtą kelionę.

Atsiteisimas gi buvo toks: kiek
vienas asmuo ar šeima, atvykę 
Brazilijon, privalėjo pasirašyti, 
kad jie dirbs kavos plantacijose 
nemažiau trejų metų už kavos au
gintojų nustatytą atlyginimą. Tas 
atlyginimas buvo dviejų rūšių: 
natūra ir pinigais. Natūra reiškė 
nemokamą patalpą gyventi, ga
nykla galvijui ar gyvuliams. Pini
ginis atlyginimas buvo nevieno
das: pradedant nuo 300 milreisų 
už tūkstančio kavos medelių nucn 
latinį kaupimą, valymą nuo tolių, 
genėjimą, iki 600 milreisų. Tai 
priklausė nuo to, ar priežiūra ir 
kaupimas buvo lygioje plokštu
moje, ar kalvų Šlaituose ir dar ak
menuotose vietovėse.

Brazilų apskaičiavimais, šeima 
iš trijų darbingų asmenų gali ap
siimti nesunkiai prižiūrėti 3.000 
kavos medelių. Kavos medeliai 
yra mūsų slyvų augščio, tik šako- 
tesni už mūsų eglaites.

reisų ar daugiau ir pirkdavęs

Ukrainiečiai politinėje Kanados veikloje
“TŽ” 24 nr. buvo paminėtas 

ukrainiečių 75 m. Kanadoje įsikū
rimo faktas. Vertėtų pažvelgti, 
kiek per tuos 75 metus ukrainie
čiai yra pasireiškę Kanados poli
tinėje veikloje, paliekant tuo tar
pu kultūrinę veiklą, kurioje uk
rainiečių įnašas yra gana didelis.

Pagal 1961 m. visuotinio gyven
tojų surašinėjimo duomenis, Ka
nadoje buvo 474.000 ukrainiečių. 
Tai sudaro 2,6% visų Kanados 
gyventojų. Pirmieji ukrainiečių 
imigrantai prieš 75 metus įsikūrė 
daugiausia Kanados vakarinėse 
provincijose: Albertoje, Manito
boje ir Saskačevane.

1913 m., maždaug 20 metų po 
pirmųjų imigrantų atvykimo, uk
rainiečiai pradėjo stipriau reikš
tis politikoje. Pirmasis ukrainie
čių kandidatas į Albertos parla
mentą A. S. Sandro pralaimėjo 
liberalų partijos nominaciją, bet 
vėliau buvo išrinktas į Albertos 
provincinį parlamentą ir perrink
tas kitam terminui. Nuo to laiko 
ir prasidėjo ukrainiečių veržima
sis į politiką. 1915 b. buvo išrink
tas kitas ukrainietis Taras Ferley, 
kuris taip pat kandidatavo kaip 
liberalų atstovas. Po bandymų 
provinciniame parlamente ukrai
niečių akys pradėjo krypti Otavos 
link ir 1926 m. pirmasis ukrainie
tis Michael Luchkovich buvo iš
rinktas į federacinį parlamentą. 
Po Albertos sekė Saskačevanas 
ir 1934 m. pirmasis ukrainietis 
pateko Į Saskačevano privincinį

kėdavo atskirai. Vienas žmogus, 
net paauglys, galėjo nesunkiai 
priskinti iki arobos svorio (15 kg). 
Už tai gaudavo 10 milreisų. Ka
vos fazendoje tai laikydavo geru 
dienos uždarbiu, o skynimas truk
davo net iki 3 mėnesių.

Sveika ir darbinga šeima, įsigi
jusi karvę, vištų, paršelį galėjo ir 
kavos fazendoje išsiversti be dide
lio vargo. Ir juo didesnė šeima, 
juo geriau ir pelninigiau žmonės 
galėjo gyventi, nors neįprasto 
karšto ir drėgno klimato sąlygos 
Europos žmogui buvo sunkios. 
Apsilankius pas juos, žmonės pa-J 
šakodavo, kad vilkimi marškiniai 
nuo saulės ir prakaito per tris 
mėnesius ant nugaros supūdavę 
ir lopais krisdavę žemyn.

Kai vieni per kitus žmonės su
žinojo, kad S. Paulo yra Lietuvos 
konsulatas, pradėjo ateiti visokie 
skundai iš kavos plantacijų dėl 
mūsų žmonėm ten daromų 
skriaudų bei kitokių negerovių. 
Tokių skundų prisirinko gan daug 

(Bus daugiau)

parlamentą.
Ontario provincijoje pirmuo

sius ledus pralaužė lietuviams ge
rai pažįstamas John Yaremko, ku
ris 1951 m. buvo išrinktas į pro
vincinį parlamentą ir šiandien 
yra kabineto ministeriu.

Rekordinį metų skaičių pasiekė 
Nicholas Bachynsky, kuris Mani- 
tobos parlamente išbuvo net 33 
metus kaip parlamento narys. Iš 
parlamento ukrainiečiai veržėsi į 
kabinetą. Saskačevano provinci
nėje vyriausybėje pirmasis ukrai
nietis ministerio titulu buvo pa
skirtas 1952 m., Albertoje—1953 
ir Manitoboje — 1955 m.

Pirmuoju ministeriu federaci
nėje vyriausybėje tapo Michael 
Starr. Tai buvo pirmasis ukrainie
čių kilmės konservatorius, gavęs 
kabineto postą.

1955 m. William Wall tapo pir
muoju ukrainiečių kilmės senato
riumi. Į politinę veiklą buvo krei
piamas gana didelis dėmesys, taip 
kad 1963 m. net 26 ukrainiečiai 
jau dalyvavo įvairiuose provinci
niuose ar federaciniuose parla
mentuose.

Tarp 1913 ir 1963 m. net 74 
ukrainiečiai buvo išrinkti parla
mento nariais, iš jų 13 — federa
ciniame parlamente ir 3 senate.

Patys pirmieji ukrainiečiai, pra
dėję reikštis politinėje veikloje, 
buvo gimę Europoje. Vėliau jų 
vietą užėmė jau čia gimę ukrainie
čių tėvų vaikai, kurie ir dabar ga
na aktyviai Kanados politinėje 
plotmėje pasireiškia. Daugelio 
miestų burmistrai taip pat yra bu
vę ukrainiečiai. Edmontone W. 
Hawrelak buvo perrinktas net ke
letą kartų; Windsore — Michael 
Patrick, Winipege — S. Juba, Ke- 
noroj — Ratusky.

Ukrainiečiai supranta, kad ga
limybės norintiem prasimušti ir 
besidomintiems politika. Kanado
je yra didelės. Kaip minėta, per 
50 metų net 74 ukrainiečiai buvo 
Kanados parlamentų nariais, tuo 
tarpu per 150 metų Galicijoje ir 
Bukovinoje, kur 4 milijonai uk
rainiečių gyveno austrų valdžioje; 
nė vienas ukrainietis nebuvo iš
rinktas, net miestelio burmistru. 
Ukrainiečiai tą gerai supranta ir 
išnaudoja.

Lietuvių skaičius Kanadoje yra 
žymiai mažesnis, negu ukrainie
čių. Tai nereiškia, kad mums ke
liai į parlamentą uždaryti. Reikė
tų, kad daugiau mūsiškių įsijung
tų į krašto politiką ir gal kada 
nors turėsime savo atstovą parla
mente. V. K.

Geriausiai pailsėsit* per savo atostogas
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

Ali r-\ F\ k IF 87 East Bay Rd., Osterville,
A I II ) K ( J |\J I- Cape Cod., Mass., 02655 USA.'' IXX^/I X L- (Area 6n)
• Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvinių 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki rugsėjo 15 d.
ir jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Rosedale St, Boston 24, Mass., USA.
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONE — 
Cape Cod, Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią CAPE 
COD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę-

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektas •
Taip pat aptraukiame senas kėdes.

Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro
mokesčio už kavos skynimą mo*

TEL 536-4767
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PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI

JAUNIMO VADOVŲ STUDIJŲ SAVAITE
Pagaliau ir atvykome Į “Daina

vą” pavargę, bet pilni vilties. 
Diena pasitaikė ypatingai graži, 
nors retkarčiais pasirodydavo de
besėliai, iš kurių protarpiais kris
davo keli lietaus lašeliai, tačiau 
nesudrumsdami linksmos nuotai
kos.

šeštadienį vakare susirinkome 
“Baltuosiuose Rūmuose” pirmam 
posėdžiui, kuriame dalyvavo 20 
asmenų. Sekančios dienos valdy
ba buvo išrinkta ir dienotvarkė 
nustatyta.

Sekmadienį, daugumai užsie
niečių atvykus, buvo paruoštas 
pirmas bendras susipažinimo va
karas, kuris labai nuotaikingai 
praėjo. Jis sukėlė dalyviuose tik
rą brolišką dvasią, kurios ir buvo 
tikimasi ruošiant šią prieškongre- 
sinę studijų savaitę.

Su pirmadieniu prasidėjo pil
nas šios savaitės darbas, į kurį vi
si kibo pilni noro ir entuziazmo. 
Po pirmojo oficialaus vėliavos pa
kėlimo susirinkome paskaitai. A. 
Saulaitis, SJ, ir sesuo Paulė pa
teikė daug įdomių minčių tema 
“Asmenybė praturtėja veikloje”. 
Paskaitai pasibaigus, susigrupa- 
vom į mažus būrelius toliau dis
kusijomis gvildendami minėtą te
mą.

Neužilgo įvyko antra paskaita 
“Asmuo kultūros greitkeliuose”.

Dr. A. Damušis supažindino mus 
su problemomis, susijusiomis su 
tremtinių gyvenimu svetimo kraš
to bei lietuvių kultūros kryžkelė
je. Laisvalaikio metu susiskirstė- 
me Į studijinius būrelius nagrinė
dami: lietuvių charakterį, menta
litetą, bendruomenę, stovyklą, 
spaudą, kūrybą, politiką ir t.t.

" Numatytoje vakarinėje progra
moje “Jaunystės sapnas” turėjo 
progos pasireikšti atstovai iš at
skirų kraštų: JAV, Anglijos, Ar
gentinos, Australijos, Austrijos, 
Ispanijos, Italijos, Kanados, Vo
kietijos, Urugvajaus ir kitų. Tarp 
įvairių skaitytų poezijos kūrinių
— įžymiųjų poetų ir pačios stu
dentijos — buvo interpretuoti 
lietuvio poeto Justino Marcinke
vičiaus įspūdžiai grįžus už geleži
nės uždangos iš laisvosios Ameri
kos. Baigiant vakarą, sesuo Igne 
pamokė susirinkusius dainų, ku
rias ji pati buvo išmokusi iš Sibi
ro atvažiavusios lietuvaitės. Dai
nų tarpe buvo ir vadinamas Sibi
ro lietuvių himnas.

Po tokių jaudinančių vakaro 
momentų išsiskirstėme jausdami 
dar stipresnį ryšį su atvykusiais 
iš kitų kraštų lietuviais. Pasigir
dus tylos skambalėliui, pirmoji 
šios Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Studijų Savaitės diena buvo baig
ta. A. Volungytė

Pasaulio lietuvių jaunimo prieškongresinėje studijų savaitėje Dainavos stovyklavietėje 
Paule — programos vedėja ir Giedrė Rinkūnaitė — pirmosios studijų savaitės dienos 
ninkė

sesuo 
pirmi- 

Nuotr. G. Naujokaičio

Nauja kryptis katalikų veikloje

Velionies Bernardo Buntino laidotuvės

Lietuvių jaunimo kongreso programa
Birželio 30 dieną

prasideda Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas ir atidaroma 
a.a. Vyto Valaičio foto paroda Či
kagos Conrad Hilton viešbutyje. 
(V. Valaičio paroda vyksta “Nor
mandie Lounge” salėje); 7.00 v.v. 
pristatymas svečių; 7.30 v.v. kon
greso atidarymas “Waldorf 
Room” salėje.

8.00 v.v. paskaita “Jaunimo 
reikšmė tautoje ir išeivijoje” — 
“Waldorf Room” salėje.

9.00 v.v. “Miss Lithuania” rin
kimai “Williford Room” salėje.

10.00 vai. vak. šokiai 
ford Room” salėje.

Liepos 1 dieną:
9.30— 11.00 v. ryto “Lietuvių 

jaunimas pasaulyje”: pranešimai 
iš kitų kraštų “Waldorf Room” 
salėje.

11.00—1.00- v. p.p. paskaita: 
“Kaip mes keičiamės svetimoj ap
linkoj” Waldorf Room salėje.

1.00—2.30 v. pp. pertrauka.
2.30— 5.00 v. p.p. sekcijos at

skiruose kambariuose: 1. “Amer
ican Lithuanians in U.S.A.” (ang
lų kalba). 2. Sporto sekcija. 3. 
“Jaunimas, jo organizacijos ir vi
suomenė” (simpoziumas). 4. “Lais
vinimo darbas ir jaunoji karta” 
(simpoziumas). 5. Moksleivių sek
cija, ruošia-K.L.B. jaunimo sekci
ja. 6. Religinė sekcija. 7. “Litu- 
nistiniai mokslai”. 8. “Komuniz
mo metodika”. 9. Karių ir vetera
nų sekcija.

8.00 v.v. opera “Lokys” Mari
jos Augšt. Mokyklos salėje.

10.00 v.v. šokiai “Continental 
Room” ir “Williford Room” sa
lėse.

“Willi-

nimas Lietuvoje”. 3. “Kultūrinis 
ir religinis pasireiškimas Lietuvo
je”.

12.00—1.00 v. p.p. pertrauka.
1.30 v. p.p. — sporto rungty

nės Marquette Parke.
1.00—2.30 v. p.p. — 1. “Tau

tinė ištikimybė svetur”: dalyvau
ja paskirti ideologinių organiza
cijų atstovai. 2. “Bendruomenės 
išeivijoje”, paskaita.

3.00 v. p.p. — PLUK Kongreso 
uždarymas su paskaita “Lietuvių 
jaunimas pasaulio idėjų plotmėj” 
“Williford Room” salėje.

7.00 v.v. banketas “Grand Ball 
Room” salėje. Po banketo — šo
kiai.

Liepos 2 dieną:
9.30— 10.30 vai. r. paskaita — 

“Žvilgsnis į pavergtą Lietuvą” 
“Waldorf Room” salėje.

10.30— 12.00 v. p.p. simpoziu
mai atskiruose kambariuose: 1. 
“Lietuvos ir Rytų Europos padė
tis” (vidurinei kartai). 2. “Gyve-

Liepos 3 dieną:
10.00 v. ryto Mišios Šv. Kry

žiaus parapijos bažnyčioje.
10.15 v.r. Mišios Marijos Gimi

mo parapijos bažnyčioje.
Protestantų pamaldos: 10.00 v. 

ryto “Tėviškės” parapijos bažny
čioje.

3.00 v. p.p. visi kviečiami da
lyvauti trečiojoje dainų šventėje 
“International Amphitheatre” rū
muose. šventės rengėjai: Jungti
nių Amerikos Valstybių ir Kana
dos Lietuvių Bedruomenė.

P.L.J. Kongreso banketas įvyks 
liepos 2 d., šeštadienį, 7 v.v., Con
rad Hilton Grand Ballroom salė
je, Čikagoje. Meninę programą 
išpildys solistai Aušra Vedeckai- 
tė ir Rimtautas Dabšys. Banketo 
metu programą praves Milda 
Lenkauskienė. Bankete dalyvauti 
kviečiama visa lietuviškoji visuo
menė. Visi savo dalyvavimu pa
rems P.L.J. Kongresą. Bilietai 
gaunami pas Algį Marchertą, 
4619 S. Keating Ave., Cchicago, 
Ill., tel. LU 5-1187; Marginiuose, 
2511 W. 69 St., Chicago, Ill., tel. 
PR 8-4585; P.U.K. būstinėje, 
Jaunimo Centras, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636, 
tel. 7764577, skambinant vaka
rais tarp 6.00 ir 9.00 vai. J. T.

Kanados lietuviai kviečiami į Vašingtoną

Yra didelis pageidavimas, kad 
Vatikano santarybos nutarimai 
būtų plačiai aprašyti, išdėstyti ir 
kad žmonės juos žinotų ir sąmo
ningai prisidėtų prie įgyvendini
mo. Ką padėtų geriausi nutari
mai, jeigu jų niekas nepaisytų?

Dekretas, liečiąs Bažnyčios 
veiklą, vadinasi oficialiai “De Ac- 
tivitate Missionali Ecclesiae” ir 
yra Popiežiaus Pauliaus VI pa
skelbtas 1965 m. gruodžio 7 d. 
Dekrete “missio” reiškia visą už
davinį, kuri Kristus paliko apašta
lams ir Bažnyčiai — skelbti Evan
geliją visiems žmonėms iki pasau
lio galo.

Misijos pagrindas yra “amor 
fontalis” — neišsenkanti meilė. 
Išsireiškimas yra naujas. “Fonta
lis” sudarytas iš lotyniško žodžio 
fons-šaltinis. Prancūzai išsivertė 
tą terminą “Amour-source”, o 
anglai — “Fount-like-love”. Die
vas sutvėrė žmogų iš. meilės, Die
vas taip pat iš meilės tą žmogų 
nori išganyti.

Nustatęs pamatus, dekretas 
kalba apie naujos veiklos būdus 
bei priemones. Ryšium su tuo 
dekretas kalba apie popiežių, vys
kupus, vyskupų konferencijas, 
kurios ateity turės daugiau svar
bos, apie kunigus, vienuolius, vie
nuoles, kaip juos tinkamiau pa
ruošti. Naujas pasiūlymas — 
steigti misijų institutus, kur bū
tų ruošiami misi j orderiai. Visas 
apaštalavimas turįs daugiau telk
tis apie vyskupą, net vienuoliai 
turi daugiau Įsijungti i tą darbą, 
kartu dirbti su vyskupo Įstaigo
mis.

Pasauliečių įjungimas
Tai nauja kryptis, kurios tiks

las yra įtraukti pasauliečius, kad 
kunigai būtų laisvesni grynai ku
nigiškoms pareigoms. Yra pvz. 
vienuolynų, kurie savo kolegijo
se visas administracijos vietas už
pildo kunigais. Suprantama, ko
dėl taip daroma — vienuoliai 
yra pigus personalas. Bažnyčia 
nori kunigus palikti sielovadai, 
o i administraciją ir i mokytojus 
paimti daugiau pasauliečių. Mo
kykla, labdarybė, finansai, bažny
tinio turto administracija geriau 
tinka pasauliečiams. Neturtin
guos kraštuos patys kunigai ren
ka batus, drabužius, lovas, stalus, 
kėdes, kryžius ir dalija neturtė
liams. Dažnai manoma, jeigu ku-
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nigas prašo, žmonės daugiau duo
da, o jeigu kunigas duoda išmal
dą, žmonės daugiau prisiriša prie 
bažnyčios. Kunigas apsikrauna 
darbais, kurių paskui negali ge
rai atlikti.

čia sudaro “Corpus Christi Mys- 
ticum” — Kristaus Mistini Kū
ną. Vatikano santaryba praplėtė 
idėjas. Dabar prie Kristaus Mis
tinio Kūno priklauso ir protes
tantiškos, tiksliau krikščioniškos, 
konfesijos, kiek jos išlaikė krikš
čioniškų vertybių. Pvz. krikštas 
turi tą pačią vertę pas protestan
tus, kaip ir pas katalikus. Į misi
jas eina ne tik katalikai misijo- 
nieriai, bet ir protestantai. Kar
tais protestantai daugiau patrau
kia žmonių, negu katalikai. Jie 
dažnai atsiveža kapitalą ir profe
sini pasiruošimą. Pietų Ameriko
je sutikau daug pastorių, kurie 
yra agronomai, inžinieriai ir pan. 
Jie turi pinigų.

Pagonių kraštuose, kaip Azi
joje ir Afrikoje, tarp katalikų ir 
protestantų trynimosi kaip ir ne
buvo, nors protestantai dideli pa
sisekimą dabar turi Japonijoj."Ka
talikui misijonieriui štai kokia 
mintis ateina: jeigu aš tų pagonių 
negaliu atversti, ar geriau tepasi
lieka jie pagonimis, ar tegul tam
pa protestantais? Protestantai 
yra krikščionys, augščiau stovi už. 
pagonis, bet protestantais tapę 
jie daug sunkiau pereis į katali
kybę nei pagonys.

Pietų Amerika yra katalikiš
ka, bet mažai tepraktikuojanti, 
ypač kaikuriuose kraštuose. Vis- 
dėlto mirties atveju, jeigu ateina 
kunigas, priima sakramentus. Da
bar ten daug privažiavo protes
tantų misijonierių. Jie yra labai 
uolūs, steigia “Casas de Amis
tad” (draugiškumo namus), žaidi
mų aikštes, baseinus ir pan. Pro
testantai visus tuos, kurie ateina 
(ir katalikus) laiko savais. Katali
kams gaila, kad nuo jų atima 
žmones, bet protestantai atsako: 
“Kas geriau: būti blogu kataliku, 
ar geru protestantu?” Katalikai 
atsako: “Bet kodėl blogų katalikų 
nepadaryti gerais?” šias ir pana
šias problemas nori išspręsti mi
sijų dekretas: išsaugoti religinę 
laisvę ir uoliai apaštalauti.

Praktinės reformos
Dekrete dvelkia optimizmas, 

dinamizmas, drąsa, pasitikėjimas, 
kad misijonieriai bus uolūs, pati
kimi, paruošti. Nauji metodai 
yra leisti. Iki šiol pvz. nebuvo lei
džiama kad vyrų vienuolijų mo
kyklose būtų mergaičių (mokinių 
ir mokytojų). Jeigu kartais uni- 
versiteas yra bendras, tai vienuo
lynas savo žmonių "neleisdavo, 
nebent tikybai dėstyti. Moterų 
kongregacijos nepriimdavo vyrų 
mokytojų. Kartais kapelionas dės
tydavo mergaitėms tikybą, bet 
dažnai vienuolė sėdėdavo klasėje 
su mokinėmis. Būdavo parapijų, 
kurios turėdavo vidurines mo
kyklas (High School). Atiduosi 
kunigams — mergaičių negali 
priimti, atiduosi vienuolėms — 
berniukų negalima priimti, o dve
jų mokyklų parapija negali išlai
kyti. Tiesa," JAV turėjo daugiau 
laisvės, bet lotynų kraštuose Ro
ma neduoda leidimo koedukaci- 
jai, t.y. mišrioms mokykloms. Vi
siškai neseniai jie išsiprašė tokį 
leidimą, kurį Roma davė išmėgi
nimui. Tokį auklėjimą vadina ne 
koedukacija, bet “koinstrukci- 
ja”. Roma visiškai neseniai davė 
leidimą vienuolėms dalyvauti 
prie gymdymų savo vedamose li
goninėse, jeigu nėra pasaulietės 
pribuvėjos. Buvo draudžiama ku
nigams studijuoti mediciną. Da
bar jau yra žinomas vienas ki
tas atsitikimas, kad vienuolis ga
li studijuoti mediciną, kad paskui 
galėtų būti kokiu dekanu savo 
ordino vedamame medicinos fa
kultete. Gal ne vienas paklaus, 
kodėl Roma taip varžė tas gali
mybes? Atsakymas: ji savo ilgo
je istorijoje turi liūdnų patyri
mų. Kai žmogui duodi mokslą, 
naujas apaštalavimo galimybes, 
atsiranda nauji pavojai ir dings
ta vienuoliškas bei kunigiškas 
pašaukimas.

Varžybos pagonių kraštuose
Katalikų Bažnyčios Misija yra 

religinė. Popiežius Pius XII aiš
kiai mokė, kad tik Kat. Bažny-| krašto valdyme.

Kanadoje ir JAV lietuvius nu
stebino inž. Bernardo Buntino ne
laukta ir ankstyva mirtis birželio 
13 d., Čikagoje, kur jis buvo nu
vykęs dalyvauti savo giminaičio 
vestuvėse. Ypač sujaudinti ir pri
blokšti liko torontiečiai, išgirdę 
mirtį savo mielo draugo, visuo
menės veikėjo, patrijoto, ev. liu
teronų “Vilties” parapijos steigė
jo ir ilgamečio parapijos tarybos 
pirmininko, kuris ir ankstyves
niuose bažnytiniuose sambūriuo
se buvo jų siela ir vadas.

Gavęs širdies smūgi, velionis 
mirė už kelių valandų, nors pa
šauktas medicinos profesorius gi
minėms aiškino, kad paciento gy
vybei nėra pavojaus ir kad jis už 
keleto dienų galės grįžti Kana- 
don. Bet Įvyko kitaip: velionis 
grįžo i Torontą, bet jau karste. 
Turner a. Porter laidotuvių na
mų koplyčia skendėjo vainikuo
se bei gėlėse, buvo perpildyta 
lankytojų lietuvių, be skirtumo 
tikybos. Visi norėjo atiduoti ve
lioniui paskutinę pagarbą. Buvo 
susirinkę ir velionies giminės iš 
Toronto, apylinkės, Čikagos, Niu
jorko ir Sioux Falls, South Da
kota.

Per pamaldas jaudinančiais žo
džiais kun. A. Žilinskas apibūdi-j 
no velionies veiklą kaip evangeli
kų veikėjo, kartu pažymėdamas, 
kad jo veikla amžinai paliks pa
rapijiečių širdyse. Giesmės buvo 
palydimos vargonais p. Beresne- 
vičienės. Trumpus atsisveikinimo 
.žodžius tarė “Vilties” parapijos 
tarybos narys Stanaitis ir Rytų 
Kanados misijos direktorius dr. 
Repple. Garbės sargybą ėjo pasi
keisdami jūros skautai.

Ketvirtadienį, birželio 16, įvy
ko laidotuvės. Pamaldos buvo Al- 
hambros bažnyčioje. Nors tai bu
vo darbo diena, prisirinko daug 
žmonių — parapijiečių ir pažįs
tamų. Pamaldas pravedė kunigai 
A. Žilinskas ir iš Čikagos atvykęs 
vicesenjoras A. Trakis, kuris su 
velioniu jau daug metų buvo dir
bęs bažnytinėje srityje. Jis pabrė
žė velionies vaidmenį steigiant 
šią parapiją ir ankstyvesnius jo 
darbus, renkant išblaškytus evan
gelikus ir organizuojant mėnesi
nes pamaldas su iš kitur atvyks
tančiais kunigais. Vargonams pri
tariant, sol. H. Rožaitis pagiedo
jo keletą momentui tinkamų 
giesmių. Pro atidarytą karstą pra
ėjus visiems susirinkusiems, jis 
buvo uždarytas amžiams.

Laidotuves Įvyko 3 vai. šv. Jo
no lietuvių kapinėse, kur apei
gas atliko abu kunigai. Prie duo
bės tarė žodį gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas, iškeldamas velionies 
nepaprastą džentelmeniškumą, 
kuris pasireiškė visoje jo veiklo-| rių sąrašą

je; kartu išreiškė apgailestavimą, 
kad ši mirtis praretino mažlietu- 
vių veikėjų eiles. Toronto visuo
menės vardu kalbėjo KLB Toron
to apyl. pirm. Aug. Kuolas, pa
žymėdamas velionies dalyvavi
mą ir lietuvių politinėse organi
zacijose. “Paramos” ir Jūrų Skau
tuos vardu kalbėjo “Paramos” 
valdybos pirm. H. Stepaitis. Šv. 
Jono Kr. par. klebonas P. Ažuba
lis pažymėjo, kad velionis prisi
dėjo prie Įkūrimo šių kapinių ta 
prasme, kad visi krikščionys, ne
paisant kaikurių skirtumų, turi 
veikti kartu ir taip pat ilsėtis 
vienoje vietoje. Giminių vardu 
kalbėjo Martynas Brakas, padėko
damas visiems atsilankiusiems už 
išreikštą meilę ir pagarbą jų gi
minaičiui velioniui Bernardui 
Buntinui.

Alhambros salėje parapijos po
nių suruoštoje kavutėje tarė žo
dį savo ir artimiausių pažįstamų 
vardu dr. M. Anysas, pažymėda
mas trumpus bruožus iš velio
nies gyvenimo ir kad su jo mir
timi nustojame brangaus žmo
gaus, tauraus lietuvio, nepails
tančio veikėjo bažnytinėje srity
je, kuris neturėjo priešų, nes vi
suomet mokėjo būti mandagus, 
linksmas ir su lengva šypsena nu
galėjo visus sunkumus; linkėjo 
jo sūnui Arvydui dabar perimti 
jo tėvo turėtas pareigas ir pasi
daryti savo šeimos rūpintoju bei 
užtarėju, tapti tikru “pater fami- 
lias”. Taipgi jis linkėjo, kad Augš- 
čiausias duotų jėgos jo šeimai 
pernešti šitą smūgį, o ypatingai 
jo žmonai poniai Gritai, kurią šis 
smūgis liečia daugiausiai. Pabai
goje p. Dambaras pareiškė užuo- 
jautą Susivienijimo Lietuvių 
.Amerikoje vardu, kuriam velio
nis irgi priklausė. A.

Bernardas Buntinas, evangelikų 
"Vilties" parapijos pirmininkas 
pasirašo parapija steigiančių na-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

KANADOS IR SENATVĖS PENSIJOS

Argentinoj vyksta neramumai. 
Vyriausybė ėmėsi priemonių tvar
kyti peronistus ir komunistus. 
Jei prez. Illia vyriausybė suirtų, 
krašte vėl kiltų neramumai. Ka
riuomenė spaudžia neveiklų pre
zidentą imtis stipresnės akcijos

Lietuvių Religiniam Kongresui 
Rengti Komitetas laukia gausaus 
lietuvių dalyvių iš Kanados svar
biose lietuvių religinėse iškilmė
se, kurios Įvyks 1966 m. rugsėjo 
3-4-5 d. d. Vašingtone D.C. Visos 
lietuvių parapijos prašomos 
skelbti ir organizuoti ekskursijas 
į šias iškilmes. Kur nėra lietuvių 
parapijų, tautiečiai prašomi 
kreiptis į artimiausią lietuvių pa
rapiją, kad gautų viešbučio ręzer- 
vacijos registracijų lapelių ir už
tikrintų sau nakvynes. Visoms 
lietuvių parapijoms tokie lapeliai 
yra išsiuntinėti.

(Jeigu kurie norėtų gauti dau
giau informacijų, kaip vykti Į Lie
tuvių Religinio Kongreso iškilmes 
Vašingtone, prašomi kreiptis Į 
Religinio Kongreso Komitetą 225 
South 4th St., Brooklyn, N.Y., U. 
S.A., arba Į Talkos Komiteto pir
mininką A. VasaitĮ, 7802 Temple 
St., Hyattsville, Md. 20783, USA.

Norintieji dalyvauti iškilminga
me bankete Vašingtone, kreipto

tės, Į savo parapijų klebonijas ar
ba Į lietuviu koplyčios komitetą, 
2701 West 68th St., Chicago, Ill., 
60629, USA.

Lietuvių organizacijų atstovai 
raginami vykti i iškilmės, atsivež
ti savo vėliavas ir po tris narius 
palydovus. Be to, prašoma sekti 
kongreso rengėjų ir Vašingtono 
Talkos Komiteto pranešimus. No
rintieji gauti kongreso ženkliukų 
iš anksto prašomi tuoj užsisakyti 
kongreso komitete 225 So. 4th 
St., Brooklyn, N.Y. 11211, USA.

LRKR Komitetas

Kanados gydytojų sąjunga pa
reiškė, kad jeigu bus Įvestas vi
suotinis medicinos draudimas, 
jie reikalausią 100% savo sąs
kaitų padengimo. Sąjunga yra 
nustačiusi atlyginimų lentelę, 
kurios ji ir laikosi. Pagal sąjun
gos pareiškimą, jeigu pagal Įves
tą planą gydytojas gaus mažiau, 
tai pats pacijentas privalės su
mokėti skirtumą.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

gan? vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
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. inscenizuotas Maltiečių trėmimas į Sibirą prieš 25 metus. Si nuotrauka buvo paskelbta ir 
didžiojoj Kanados spaudoj Nuotr. J. Ligerio

1. Ar Kanados ir senatvės pen
sija yra ta pati pensija?

— Ne. Tai yra dvi atskiros pen
sijos. Senatvės pensiją gauna vi
si Kanados gyventojai, išgyvenę 
Kanadoje 10 metų. Asmenys, ku
rie moka i Kanados Pensijų Pla
ną, gaus Kanados pensiją ir se
natvės pensiją.

2. Esu 67 m. amžiaus. Į Kana
dos Pensijų Planą įmokėjau 25.00 
dol. Buvau atleistas ir dėl ligos 
daugiau negalėsiu dirbti. Ar gau
siu kokią nors pensiją?

— Jūs gausite reguliarią senat
vės pensiją ir, kaip pensijų Įstai
ga informuoja, gausite labai mažą 
Kanados pensiją.

3. Koks yra amžius pensijų ga
vimui?

— 69 m. šiais metais, 68 m. — 
1967, 67 m. — 1968, 66 m. — 
1969. Nuo 1970 m. pensijos am
žius bus 65 m.

4. Kur ir kada kreiptis pensijų 
gavimo reikalu?

— 6 mėnesius prieš sulaukiant 
pensijos amžių, kreipkitės i Re
gionai Director, Old Age Securi
ty, Department of National

Health and Welfare (adresas On
tario provincijoje: 25 St. Clair 
Ave. East, Toronto 7, Ont.) Ši 
Įstaiga tvarko abiejų pensijų mo
kėjimą. Nesikreipkite anksčiau 
kaip šeši mėnesiai prieš terminą, 
bet ir nevėluokite.

5. 1967 m. liepos 18 d. būsiu 
68 m. mažiaus. Kada gausiu pir
mą senatvės pensijos čeką?

— Jei užpildysite reikalingą 
pareiškimą laiku, t.y. tarp 1967 
m. sausio 18 d. ir birželio 18 d., 
pirmą pensijos čekį gausite 1967 
m. rugpjūčio mėn. Jei pareiškimą 
užpildysite vėliau, pensija prasi
dės neanksčiau kaip nuo pareiški
mo įteikimo datos. Senatvės pen
sijos Įstatymas nurodo, kad “pen-, 
sijos mokėjimas prasidės pirmą 
mėnesi po pareiškimo patvirtini
mo”. Todėl pareiškimai priima
mi anksčiau, kad tarnautojai tu
rėtų laiko patikrinti dokumentus 
ir patvirtinti pareiškimą.

6. Kokie dokumentai reikalingi 
prašant senatvės pensijos?

— Gimimo arba krikšto metri
kai. Tų neturint, kiti teisiniai do
kumentai, įrodantieji pareiškėjo 
amžių. V. S. Mastis

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS 

ją, anrtąją Ir paskutinės dalies fina
lą, prof. VI. Jakubėnui kitu fortepijo
nu išpiMant orkestro partiją.

Tą pati vakarą Cecero šv. Antano 
par. salėje savo sugebėjimus rodė 
jaunos muzikės — Mildos Memėnaitės 
mokiniai, kurią buvo apie 50.

Taip pat publika galėjo pasigrožė
ti ir mūsų jaunaisiais baletininkais, 
kuriuos pamatė baleto studijų moki
nių pasirodymuose. Irenos Veleckytės 
muzikos ir baleto studijos mokiniai 
savo sugebėjimus demonstravo birže
lio 11 d. Jaunimo Centro salėje. Čia 
scenoje pasireiškė 37 mokiniai — nuo 
pačių mažiausių iki jau paūgėjusių 
jaunuolių. Birželio 12 d. Giedraičių 
baleto studijos teatre buvo tos studi-

ČIKAGOJE VEIKIA visa eilė lietu
vių pianino ir baleto studijų. Birželio 
mėnesi ir jos turėjo mokslo metų už
baigimus bei mokinių pasirodymus. 
Muziko Antano Nako pianino studijos 
mokiniai pasirodė birželio 12 d. Jau
nimo Centro salėje, šiame koncerte 
pasirodė dvi mokinių grupės: jaunes
niųjų ir vyresniųjų. Vyresniųjų gru
pėje kiek labiau išsiskyrė: Nijolė Viš- 
čifitė, Rasa Varankaitė, Arūnas Kru
tulis, Danutė Žukauskaitė, Vytautas 
Nakas ir Loreta Geštautaitė (jiedu 
skambino kartu), o ypatingai Ramin
ta Lampsaitytė, ‘ kuri kiek anksčiau 
Čikagoje yra turėjusi savo atskirą for
tepijono rečitali.

Prof. Vlado Jakubėno pianino mo
kinių rečitalis buvo birželio 18 d. 
Jaunimo Centre, čia dalyvavo 37 jau
ni pianistai, kurių tarpe matėsi jau ir 
gerokai pažengusių, šis rečitalis buvo 
užbaigtas gana toli studijose pažengu-

atskleidė nevieną jauną talentą.

Nukelta j 7-tą psL

Ps.D.R.M.N.Pt


@ PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
EKSKURSANTAI VILNIUJE
Iš Monrealio į Vilnių atvyko 17 

lietuvių, o iš JAV — pirmoji 30 lie
tuvių grupė, kurią aerodrome suti
ko lig šiol nuobodžiavę “kultūros ry-

ėtus. Sutiktuvėse dalyvavo ir Vil
niaus universiteto rektorius prof. J. 
Kubilius. Ekskursantų eiles savaitės 
laikotarpyje turėjo papildyti dar dvi 
JAV lietuvių grupės. Skelbiama, kad 
svečiai bus supažindinti su Vilniaus 
įžymybėmis, įmonėmis, pijonieriais 
ir moksleiviais, turės progos daly
vauti Trakuose rengiamoje gegužinė
je. Jiems taip pat bus parodyti lie
tuviški filmai, baletas “Audronė”. 
Šį kartą kažkodėl tradiciniame lan
kytinų vietų sąraše nesimato Pirčiu
pio su G. Jokūbonio “Motina” ir so
vietinių partizanų bunkerių Rūdnin-

; kų girioje.

IŠRADĖJAI IR NOVATORIAI
Maskvos liaudies ūkio parodos ma

šinų gamybos paviljone atidaryta 
Lietuvos išradėjų ir racionalizatorių 
darbų paroda, kurioje lankytojai bus 
supažindinti su 40 išradimų ir visa 
eile patobulinimų. Oficialiai skelbia
ma, kad Lietuvoje yra 30.000 racio
nalizatorių ir išradėjų, savo naujovė
mis per paskutinį septynmetį sutau
piusių virš 100 miL rublių. Minima 
Kauno radijo gamykloje A. Grinkevi
čiaus, J. Skukausko ir A. Reinio gal
vaniniame skyriuje įrengta automa
tinė uždaro ciklo linija, Vilniaus 
grąžtų gamykloje — automatinė ter
minio grąžtų apdirbimo linija, Vil
niaus statybinių apdailos mašinų ga
myklos nauji dažymo aparatai, Kau
no automatizavimo priemonių ga
myklos elektrografiniai kopijų per- 
fotografavimo aparatai “ERA-2” ir 
“ERA-M”. Parodoje išstatytos ir vil
niečių sukurtos didelio tikslumo me
talo apdirbimo staklės, Leipcigo mu
gėje laimėjusios aukso medalį.

rių tarybos pirmininko pavaduotojas 
V. Vazalinskas rašinyje “Dabar rū
pinkimės ateinančių metų žiemken
čiais”, jieškodamas nesėkmės prie
žasčių: “Praėjusi žiema ir šių metų 
pavasaris dar kartą akivaizdžiai pa
rodė, kaip neteisingai elgiasi tie ūkių 
vadovai ir specialistai, kurie dalį 
žiemkenčių, kartais gana žymią, sė
ja vėlai ir po blogų priešsėlių. O juk 
vėlyva sėja, tai kartu ir skubotas, 
blogas dirvos paruošimas, tai — iš- 
retėję, nelygūs, o dažnai ir visiškai 
išgedę žiemkenčių pasėliai. Tiesa, 
šiemet kai kur išgedo ir dalis anksti 
pasėtų žiemkenčių, tačiau visumoje 
visiškai pasitvirtino sena tiesa, kad 
vėliau ir po blogų priešsėlių pasėti 
žiemkenčiai yra žymiai silpnesni, la
biau jautrūs aplinkos poveikiams, 
kad kaip tik jų didžiausia dalis iš
gedo. Pavyzdžiui, Kelmės rajone po 
spalio 1 d. pasėtų žiemkenčių išgedo 
92%, Varėnos — 87%, o Kėdainių, 
Kupiškio, Pakruojo, Šilalės, Švenčio
nių rajonuose išgedo visi po spalio 
1 d. pasėti žiemkenčiai. Iš viso, dau
giau išgedo netgi tie žiemkenčiai, ku
rie buvo pasėti rugsėjo 20-30 dieno
mis.”

PLEČIAMAS “BITUKAS’

Kauno “Bituko” plytų gamykla šio 
penkmečio pabaigoje planuoja ply
tų gamybą padidinti iki 100 milijonų 
per metus. Įmonės direktoriaus A. 
Juozapavičiaus tvirtinimu, dabar per
statomas dujų silikato gamybos sky
rius bus visiškai mechanizuotas ir

RINKIMAI IR KANDIDATAI
Birželio 12 d. Lietuvoje buvo pra

vesti rinkimai i maskvinio augščiau- 
sio sovieto vadinamąją tautybių ta
rybą. Kaip ir galima buvo tikėtis,

Kanados parlamento atstovas J. N. Mandziuk kalba baltiečių 
manifestacijos dalyviams Toronte prie Ontario parlamento rūmų 
sibirinių trėmimų minėjimo proga. Dešnėje — dalis moterų, da
lyvavusių gedulingoje eisenoje su žvakėmis Nuotr. S. Dabkaus

g HAMILTON”"

© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

PEDAGOGAS KAZYS KEPALAS. 
75 m. amžiaus, mirė birželio 12 d. 
Niujorke. Velionis buvo gerai žino-

damas rekolekcijas lietuvių parapi
joj Pittsburghe, Pa. Velionis buvo 
gimęs 1909 m. sausio 25 d. Biržų 
gimnaziją baigė 1929 m.; įstojo Kau
no kunigų seminarijon ir kunigu

mas kaip kalbininkas, lotynistas, pe- įšventintas 1934 m. Buvo Panevėžio 
dagogas, vertėjas, redaktorius, kelių berniukų ir mergaičių kapelionas, 

Panevėžio vyskupijos jaunimo direk
torius. Bolševikų suimtas ir kalintas. 
Didelio pasisekimo turėjo velionies

vadovėlių autorius, Lietuvos kariuo
menės savanoris; mokytojavo Vil
niaus V.D. ir Kauno Aušros gimna- ___
rijose, lektoriavo įvairiuose kursuo- knyga “Maršas jaunystei”, išėjusi 
se ir V.D. universitete Kaune. Vo
kietijoj jis mokytojavo Miuncheno 
gimnazijoj, o nuo 1949 m. gyveno 
Niujorke. Buvo pensininkas, vertė 
lotynų klasikus lietuvių kalbon. Pa
laidotas birželio 15 d. Niujorke iš 
Apreiškimo par. bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse.

ALGIMANTAS J. GALINIS, gyve
nančių Lemont, Ill. Galinių sūnus, 
Georgetown universitete (Washing
ton, D.C.) gavo daktaro laipsnį.

FELICIJA GIEDRYTĖ trims mė-

1937 m., kuri perspausdinta ir Ame
rikoj. Kun. A. Sušinskas buvo visos 
eilės laikraščių ir žurnalų bendra
darbis, geras pamokslininkas, nuo
širdus veikėjas. Paskutiniu metu bu
vo Braddock, Pa., liet. par. klebonu.

JAUNIMAS ŠĮ SAVAITGALĮ iš- Į pos 16 — rugpjūčio 31. Tėvai prašomi 
j vyksta į jaunimo kongresą čikagon.jjuosgrąžintisuregistracijosbeidrau- 
• Autobusas išvyksta nuo Jaunimo Cent- Į dimo mokesčiu $1.50 nuo važiuojan- 

penkmečio pabaigoje statybininkams ro birželio 30 d., ketvirtadienį 8 v. v. Į čio iki liepos 1 d. Kas norėtų, gali 
užsimokėti stovyklos mokestį iš anks
to. Tėvai būtinai prašomi važiuojan
čioms į stovyklą skautėms įtaisyti va
sarines uinformas. Medžiaga ir siuvi
mo nurodymai gaunami pas I. Jokūby- 
nienę, 40 Organ Cr., tel. 389-3205. Va
sarines uniformas privalo įsigyti vi
sos skautės iki mokslo metų pradžios.

tieks 120.000 kubinių metrų dujų si- Linkime laimingos kelionės ir sėkmės 
likato. Politechnikos instituto staty- atstovauti mūsų kolonijai šiame kon- 
bos fakulteto mokslininkai dujų sili
kato gamybai pritaikys vibrotechno- 
logijos metodą, kuris sumažins drėg
mę ir padidins gaminio atsparumą. 
Šiemet bus pradedama gaminti bi- 
tuminizuotą popierių techninių dir
binių įpakavimui ir izoliuotus vamz
džius šildymo linijoms.

grėsė.
KUN. E. TAMOŠIŪNAS iš Kolum

bijos lankėsi birželio 17-19 d.d. Hamil
tone pas savo pažįstamus E. J. Bajo
raičius. Aplankė ir parapijos kleboną 
mons. dr. J. Tadarauską, o sekmadie-

Nemu-
TILTAS PER NEMUNĄ
Alytuje pradėta tilto per 

na statyba. “Tiesa” rašo: “Jis stato
mas ten, kur buvo senasis, panaudo-

rinkimams panaudoti tie patys senie- jant kai kurias išlikusias jo dalis...” 
Susidaro įspūdis, kad iš tikrųjų čia 
kalbama tik apie vokiečių susprog
dinto tilto atstatymą. Tokiu atveju 
belieka džiaugtis, kad “didžioji tėvy
ninė technika” pagaliau šiaip taip 
sugebėjo grįžti į dulkėmis apneštą 
1945 m. laikotarpį ir Alytaus gyven
tojams žada grąžinti karo metais pra
rastą tiltą. Geriau vėliau, negu nie
kad...

ji diktatūriniai balsavimo metodai — 
kandidatų išstatyta tiek, kiek jų rei
kia išrinkti. Dėl šios priežasties juo
kingai skambėjo porą mėnesių spau
doje vykusi priešrinkiminė propa
ganda, nes juk ir be jos tie visi kan
didatai vistiek būtų buvę ‘‘išrinkti”. 
Lietuvai Maskvoje atstovaus tokie 
“lietuviai” — J. Gusakovskis, N. 
Ivanovas, P. Jefimovas, L. Kulidža- 
novas, N. Makarova, A. Neverovičius, 
B. Popovas, S. Skačkovas, V. Stepą- 
kovas ir A. šokinas. Jų eilės papil
dytos senaisiais Lietuvos komunis
tais, vienu kitu žemdirbiu, pramonės 
darbininku. Kandidatas J. Paleckis, 
dar turbūt neatsigavęs po savo nuo
tykių Australijoje, birželio 4 d. Tel
šiuose rinkėjams prisipažino: “Kal
bant apie laimėjimus, nereikia už
miršti ir trūkumų. Pramonėje ir 
statyboje ypač reikalinga gerinti dar
bo kokybę, žemės ūkyje dar daug ne
išnaudotų rezervų, dar dideli plotai 
turi būti nuvalyti nuo krūmų ir ak
menų. Deja, dar daug nemalonumų 
suteikia neišnykusios praeities atgy
venos. Nors girtuokliavimas mažėja, 
tačiau jis iki šiol padaro žalos, būna 
nusikaltimų priežastimi...” Vilniu
je dar atviriau pasisakė M. šumaus- 
kas: “Greta laimėjimų mes dar turi
me nemaža trūkumų. Kai kas iš jū
sų, draugai rinkėjai, dar, matyt, ne
patenkinti savo buitinėmis sąlygo
mis, kiti negali savo vaikų įkurdinti 
darželiuose ir lopšeliuose. Darbo 
žmonės gali pareikšti nemaža pre
tenzijų dėl transporto, prekybos įmo
nių darbo, komunalinio ir buitinio 
aptarnavimo, kultūros ir švietimo 
įstaigų, dėl Tarybų ir jų vydomųjų 
komitetų veiklos...” Taigi, negero
vės tenka ne tik praeities atgyve
noms, bet ir komunistinei dabarčiai 
ir netgi jos įstaigoms.

SUNYKĘ PASĖLIAI
šiame skyriuje jau buvo

apie žiemos padarytus nuostolius pa
sėliams. Klausimą vėl kelia ministe-

PRIVATI INICIATYVA

nį 10 vai. atlaikė pamaldas. Kun. E. į Tas neliečia paukštyčių. Stovyklos re- 
Tamošiūnas į P. Ameriką išvyko iš' 
Lietuvos 1935 m. ir šiuo metu darbuo
jasi tarp Kolumbijos lietuvių.

STOVYKLA VAIKAMS nuo 7 iki 
13 m. amžiaus prasidės liepos 9 d. Tė
vų pranciškonų vasarvietėje New Wa- 
saga. Norį vykti į šią stovyklą regist
ruojasi pas E. Gudinskienę tel. U 7 - 
1967. Paskutinė registracijos diena — 
liepos 2.

ATEITININKŲ STOVYKLA įvyks 
liepos 24 d. — rugpjūčio 7 d. Į sto
vyklą priimami nuo 12 iki 18 m. am
žiaus. Visais stovyklos reikalais kreip
tis ir registruotis pas J. Pleinį telef. 
JA 7-4876. Registracija į stovyklą iki 
liepos 5 d.

A.A. MARIJA TREČIOKIENĖ po 
sunkios ligos mirė Šv. Juozapo ligoni
nėje birželio 17 d. Paliko giliame nu
liūdime sūnų Juozą ir dukterį Mariją 
Garkūnienę. Palaidota lietuvių kapi-

SUSIŽIEDAVO DR. V. KVEDARAS

dymo kabinetą, yra aktyvus Hamilto
no lietuviškosios kolonijos visuomenės 
veikėjas, skautų Nemuno tunto tunti- 
ninkas, o šiuo metu vadovauja Jauni-

“Dienos aidų” skyriuje “Tiesos” 
bendradarbis pasakoja, kaip manda
gus vyrukas, įšokęs į autobusą, par
davinėjo molinius katinus — taupyk-! nėse Port Credit, dalyvaujant gausiam
les monetoms. Tuos jo “katinus” būriui giminių ir artimųjų, 
tuojau pat išgraibstė moterėlės, o 
vienas keleivis samprotavo: “žino- IR BIRUTĖ KYBARTAITĖ. Dr. V. 
ma, jis ir sukčius, ir chaltūrininkas, Kvedaras turi savo nuosavą dantų gy- 
ir meno jokio. Bet, sakykit, kodėl 
jam taip lengva parduoti savo prekę? 
Ar ne todėl, kad jis pats suintere
suotas susirasti pirkėjus? Todėl ir
mandagus, paslaugus, todėl ir savo- mo Metų komitetui. Jo dėka jaunimas 
tiškai reklamuoti moka. Jis žino, 
kaip konkuruoti su parduotuvėmis 
— ten ne visada tau šypsosis, ten ne 
padavėjas tavęs ieškos, o tu jo, ten 
su tavim į kalbas nesileis: “Jei ne
žinai, ko reikia, tai kam eini par
duotuvėn? Tik trukdai...” ši atvira 
piliečio pastaba daug pasako, kaip 
dabar valstybinių krautuvių parda
vėjai aptarnauja klientus.

gausiai dalyvauja P.L. Jaunimo Kon
grese Čikagoje. Studentė Birutė yra 
žinomų mūsų prekybininkų E. V. Ky
bartų duktė. Ji yra lietuvių studentų 
klubo pirmininkė, ilgametė tautinių 
šokių grupės “Gyvataras” šokėja -ir 
aktyviai reiškiasi kituose lietuviško
sios veiklos baruose. Būsimai lietuviš
kai šeimai linkime daug saulėtų die
nų. J. P.

SKAUČIŲ IR SKAUTŲ užbaigiamo
ji iškyla į p. Matukaičio ūkį pavyko 
puikiai. Nuoširdžiai dėkojame malo
niam šeimininkui. Važiuota 2 autobu
sais, o bendros kelionės visuomet 
jaunimo mėgiamos. Iškylavo apie 50

rašyta

NĖRA VANDENS SRIUBAI
“Tiesos” bendradarbis V. Turaus

kas sunkiai dūsauja, kad Zarasų “Un
dinės” restorane negalima gauti sriu
bos, nes, pasirodo, ežeringuose Za
rasuose trūksta ... vandens. Suge- skaučių ir 30 skautų. Neviena skautu- 
dus restorano vandentiekiui, padavė- kė pirmą kartą pamatė gyvą mažą žą- 
jos valgytojams siūlo kefyrą, alų, siuką, gavo pajodinėti mažu arkliuku 
kavą, arbatą, o sriubos neduoda — 
sriubai nėra vandens... Jis pataria 
susidomėti didžiuoju virėjų išradi
mu — kaip jos be vandens sugeba 
išvirti kavą ir arbatą.

LONDON, ONT
PIRMAS KREPŠINIO TURNYRAS 

įvyks liepos 9 d., šeštadienį, South 
Secondary School sporto salėje, Te
cumseh ir Belgrave gatvių sankryžoje. 
Turnyras prasidės 10 v.r. ir baigsis 
vakare. Tikimės turėti komandas iš 
Toronto, Hamiltono, Ročesterio, Del- 
hi-Tillsonburgo ir kt. Daugumos pa
rinktų komnadų stiprumas yra apyly
gis, todėl žiūrovams tikrai neteks nuo
bodžiauti. Kviečiame visus Londono 
ir apylinkių lietuvius atvykti pasižiū
rėti. Salė yra patogi tiek žiūrovams, 
tiek ir patiems žaidėjams. Šis turny
ras yra pirmas tokio masto Londone.

Po rungtynių parapijos salėje, 1414 
Dundas St, įvyks sportininkų ir jau
nimo susipažinimo vakaras - pasilinks
minimas. Į jį kviečiamas ne tik spor
tuojantis, bet visas Londono ir apylin
kių jaunimas. Bus gera proga praplės
ti savo pažintis. Pasilinksminimo pra
džia apie 8 vai. vak. Sporto salę, anks
čiau žinomą South Collegiate vardu, 
lengva surasti: iš 401 plento reikia 
sukti į Wellington Rd. įvažiavimą ir 
šia gatve važiuoti miesto link ligi 
Grand Ave. (pasukti į kairę nedavažia- 
vus upės tilto). Trejetą blokų pava-

žiavus sukti vėl į kairę, į Belgrave 
Ave. Už pusantro bloko bus minima 
salė. Gal bus įmanoma tą vietą pa
ženklinti liet, vėliavėle.

PERDAŽOMA BAŽNYČIA. — Kle
bono ir komiteto noras padaryti mūsų 
bažnytėlę dar jaukesnę, dar gražesnę. 
Dabar ji pačių parapijiečių, savano- 
noriškai atvykstančių į talką, perda
žoma.

LANKĖSI SESELĖS iš Toronto ir 
susipažino su mūsų kat. moterų sky
riaus veikla. Seselė Paulė skaitė įdo
mią paskaitą tema "Moteris religijos 
ir tautybes ugdytoja”. Ji pabrėžė, kad 
tėvai neturėtų religinio ir tautinio 
ugdymo atidėti vėlesniam laikui, kai 
vaikas bus didesnis ir geriau viską su
pras. Tėvų įtaka veiksminga tik ligi 
10 m. amt, o po to vaikas pats sten
giasi savo kelią susirasti, neretai ig
noruodamas tėvų pamokymus. Kartu 
ji supažindino londoniečius ir su se
selių veikla, pademonstruodama N. 
Kulpavičienės paruoštą filmą iš sese
lių gyvenimo. Toronte yra 7 seselės ir 
penkios jų buvo atvykusios Londonan, 
priimdamos kat moterų skyriaus kvie
timą. D. E.

(pony), pavažinėti traktoriaus Įraukia
moj priekaboj, nors uodai ir smarkiai 
gėlė... Vyresnėms nenoromis teko 
“išsimaudyti”. Tai sukėlė daug juoko. 
Buvo žaidžiama, sportuojama ir visi 
malonumai užbaigti trumpa sueiga, at
sisveikinant su visų mylima laužave- 
de ps. Lina Verbickaite. Sudainavus 
prie laužo keletą nuotaikingų dainų, 
atėjo laikas važiuoti namo.

Iškylos metu buvo išdalinti važiuo
jančioms j stovyklą registracijos la
pai. Stovyklaujama “Romuvoje” lie-

:gistracijos lapai grąžinami D. Gutaus- 
kienei, 187 Bold St., tel. 529-6982.

“Širvintos” tuntininkė
INŽ. J. IR H. KŠIVICKAI birželio 

10 d. atšventė savo vedybinio gyveni
mo 25 m. sukaktį. Pobūvis įvyko puoš
niame "Colonie” klube, dalyvaujant 
apie 60 draugų bei bičiulių. Pagrindi
nę kalbą pasakė Hamiltono Aušros 
Vartų par. klebonas mons. J. Tada- 
rauskas, ypač iškeldamas jubiliato 
nuopelnus, kaip ilgamečio parapijos 
komiteto pirmininko, ypač tuo metu, 
kai vyko statybos. Po to kalbėjo KLB 
pirm. A. Rinkūnas ir Hamiltono apyl. 
pirm. Krištolaitis, iškeldami jubiliato 
darbus Bendruomenėje: jis buvo ilga
metis krašto tarybos narys, krašto 
valdybos ir daugelio komisijų narys 
ir Hamiltono apyl. pirmininkas tuo 
metu, kai čia buvo sugalvota ir įvyk
dyta pirmoji Kanados Liet. Diena, da
bar jau tapusi tradicine. Buvo gausu 
ir kitų kalbėtojų. Visi kartu dėkojo ir 
poniai, kuri savo parama ir pritarimu 
talkino savo vyrui.

Inž. J. Kšivickas yra vienas iš dvie
jų Kanados lietuvių, apdovanotų po
piežiaus ordinu.

K. LIET. KATALIKIŲ MOTERŲ 
DR-JOS skyriaus valdybos posėdis įvy
kęs 1966 m. birželio 10 d. pas pirm. 
S. Rakštienę, aptarė daug svarbių dar
bų. Nutarta rudenį ruošti vakarienę 
su menine programa; iškilmingai pa
minėti Marijos šventę su šv. Mišiomis 
ir bendra Komunija, pakviesti vieš
nią iš centro valdybos ir kitus svečius.

Posėdžiui pasibaigus, S. Rakstienė 
visas valdybos nares pavaišino kavute.

Dabartinę valdybą sudaro: pirm. S. 
Rakstienė, vicepirm. G. Krištolaitienė, 
sekr. J. Pranckevičienė, ižd. O. Tumai- 
tienė, ligonių lankytoja D. Babinienė.

Pirmininkės adresas: 261 Jones Rd., 
Fruitland, Ont. Sekretorės adresas: 82 
Hardale Cr., Hamilton, Ont. Dalyvė

K.L. KATALIKIŲ MOTERŲ DRAU
GIJOS Hamiltono skyriaus narių vi
suotinis susirinkimas įvyko 1966 m. 
balandžio 24 d. Pirmiausia buvo iškel
tas klausimas šėrų perdavimo "Tėviš
kės žiburiams”. Visos narės vienbal
siai pasisakė už perdavimą. Nutarta 
atgaivinti saleziečių gimnazijai remti 
būrelis. Jam vadovauti sutiko Danutė 
Babinienė. Buvo renkamas nario mo
kestis ir platinama "Marijos mėnuo” 
knyga. Ta proga buvo parodyti rank
darbiai, kaip su menkais dalykėliais 
galima papuošti kambarį. Visoms na
rėms buvo labai įdomu. Paskui sekė 
kavutė su gardžiais valdybos suneštais 
pyragaičiais. Valdyba

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA' 

21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos iš 7% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: pirmadionfois, trežtądieniak ir ketvirtedienias 9 vok ryto — > vėl.

S vol. volu, UHfldknort 9 vot nrto — 12 vol.

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDINGEA VESTROUGHING 

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

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namų šonus ir de
dame nuo stogų vandene nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų 
praktiką. Taip pat šiems reikalams pigesne kaina parduodame medžią-
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(Atkelta iŠ 1 psl.) 
Sujungus visas Kanados kari

nes pajėgas, sutaupyta miljonai 
dolerių valstybės iždui. Dabar 
federacinė vyriausybė planuoja 
Otavoje statyti 450 pėdų augš- 
čio pastatą — krašto apsaugos 
rūmus, kur tilptų visos krašto 
gynybos įstaigos. Pastatas kai
nuos $100 mil. Iki šiol augščiau- 
sias pastatas Otavoje buvo vadi
namas Peace Tower — 290 pė
dų.

Klevo lapas yra Kanados sim
bolis, tačiau į patį klevo medį 
nėra kreipiamas didesnis dėme
sys. Kiekvieną pavasarį iš klevų 
gaunama apie 20 mil. galionų 
sirupo, kuris kanadiečių nėra 
labai mėgiamas. Didesnė pusė 
viso sirupo yra eksportuojama 
į kitus kraštus. Indėnai išmokė 
pirmuosius Kanados imigrantus, 
kaip gauti iš klevų sulos sirupą 
prieš 300 metų.

Švedų automobilių firma Vol
vo stato naują automobilių fab
riką Halifakse Ten bus sustato- nesiams išskrido į Europą studijuoti 
mos dalys, atvežtos iš Švedijos. Salzburge, Austrijoje. Laisvalaikiais 
Dabar Volvo fabrikas yra Dart
mouth, Nova Scotia provinci
joje.

Kanados vaistininkų sąjunga 
ruošia planus, kad Kanadoje 
būtų įvesta vaistų drauda. Kaip 
įvedamas “medicare”, turėtų 
būti įvestas ir “pharmacare”. 
Vaistams dažnai išleidžiamos 
didelės sumos pinigų. 1965 m. 
išleista vaistams pagal receptus 
daugiau kaip $200 mil. Pagal 
ruošiamą draudos planą, kiek
vienas turėtų mokėti $1 į mėne
sį, tačiau pirkdamas vaistus pir
muosius $10 turėtų pats sumo
kėti.

Indėnų alkoholizmo problema 
yra susirūpinusi ne tik Kanados 
vyriausybė, bet ir mokslininkai. 
Dr. Daily, Toronto antropolo
gas, studijavęs indėnų papro
čius, rašo, kad pirmoji indėnų 
girtavimo fazė prasidėjo vidury
je 19-to šimtmečio, kai baltieji 
pradėjo mokėti alkoholiniais 
gėralais už kailius. Antroji fa
zė truko iki pirmo pasaulinio 
karo, kai indėnai gėrė, norėda
mi kuo nors pakeisti savo pra
rastą gyvenimo būdą. Dabar 
vykstanti trečioji fazė niekuo 
nesiskiria nuo baltųjų girtavi
mo. Skirtumas tik toks, kad in
dėnai geria tik tada, kai turi 
pinigų.

Streikuojanti tauta — “This 
nation of strikes”, — tokią ant
raštę įsidėjo Toronto dienraš
čiai. Retai kada yra Kanadoje 
buvęs panašus laikotarpis, kada 
vienu laikotarpiu būtų tiek daug 
streikų. Kyla klausimas, kodėl 
darbininkai streikuoja, kada 
krašto ekonominė gerovė yra 
žymiai pakilusi. Priežasčių tam 
yra daug. Pirmiausia unijos ir 
darbininkai jaučia mašinų grės
mę, unijų vadai pabrėžia, kad 
kompanijos padaro žymiai di
desnį pelną ir nori tuo pelnu da
lintis; pabrėžiamas padidėjęs 
gamybos pakilimas, nors tai yra 
įvykę mašinų patobulinimo dė
ka. Daugelis unijų reikalauja 
atlyginimų kaip JAV. Be to, 
esant darbo jėgos trūkumui, 
darbininkai galvoja galėsią iš 
darbdaviu išgauti augštesnius JAS ir “Lietuviškų Melodijų” radijo

■ ‘ ‘ ■ valandos vedėjas Ralph J. Valatka už
siregistravo demokratų partijos kan
didatu į Michigan valstijos seimą iš 
Detroito 20-to distrikto. Šiame dist- 
rikte yra gana daug lietuvių, kurių pa
galba tikimasi laimėti nominaciją. Or- 
ganzuojamas lietuvių komitetas parem
ti jo kandidatūrai. Balsavimo data — 
rugpjūčio 2 d.

DETROITO LIETUVIŲ penkių die 
nų ekskursija autobusais į Vašingtoną 
įvyks Darbo Dienos savaitgalį. Keliau
tojai dalyvaus lietuvių koplyčios pa
šventinime, aplankys a. a. Prez. John 
F. Kennedy kapą ir kitas vietoves. Pra
šomi kreiptis į kelionės organizatorę 
Oną Valatkienę tel.: BR 3-2224 vaka
rais arba į Petronėlę Medonienę die
nomis.

“LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ” progra- 
moję birželio trėmimų tema kalbėjo 
Detroito Pabaltijos Komiteto narys Al
gimantas Astašaitis. Kitoje programo-

ji aplankys Italiją, Prancūziją, Švei
cariją ir Vokietiją. Felicija yra de
kano garbės sąraše, taip pat už pa
žangumą vokiečių kalboje buvo ap 
dovanota vokiečių konsulo Vašingto
ne. Ji pakviesta buvo į garbės kor
poraciją ir yra tos korporacijos ak
tyvi narė.

DAIL. J. PAUTIENIUS gydėsi Lo
retto Hgoninėj dr. P. Kisieliaus prie
žiūroje, bet grįžo į namus. Numaty
toji operacija jam bus daroma kiek 
vėliau.

RAŠYT. VINCAS RAMONAS bir
želio 6 d. Norfolk and Western R.R. 
darbovietėje staiga susirgo. Iššaukti 
ugniagesiai suteikė pirmąją pagal
bą ir nuvežė į ligoninę. Jo sveikata 
rūpinasi dr. V. Tauras ir brolis Kos
tas.

DAIL. J. RIMŠA atsiuntė savo bi
čiuliams į Čikagą žinią, kad laimin
gai pasiekė Tahiti salą ir pradėjo 
tapyti peisažus ir figūrines kompo
zicijas. Labai patenkintas klimatu ir 
aplinka. Daug praleidžia laiko to
liau nuo kultūros centrų, jieškoda
mas ypatingų vaizdų, lankydamas ir 
nutolusias gyvenvietes.

DR. ARŪNAS LIULEVIČIUS, dės
tąs matematiką Čikagos universite
te, už pasižymėjimą dėstymo meto
duose, gavo Sl.000.00 premiją. Jis 
buvo vienas iš keturių to universite
to profesorių, kurie gavo vadinamą
ją Quantrell premiją.

JUOZAS VASIUKEVIČIUS, čika- 
gietis, paaukojo $200.00 Jaunimo 
Centre, koridoriuje, knygoms sudė
ti spintoms įrengti. Tuo reikalu rū
pinasi Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas.

ONUTĖ DAMAITĖ (DAMIJONAI- 
TYTĖ), viena iškiliausių Omahos, 
Nebr., lietuvaičių, šiomis dienomis 
baigė Creighton universitetą ir gavo 
bakalaurės laipsnį chemijos moks
luose. Studijuodama ji priklausė 
Amerikos chemikų organizacijoms. 
Lietuviškoje veikloje reiškėsi skau
tuose ir ateitininKuose, daug dirbo 
Dainavos stovykloje.

A.A. KUN. ALFONSAS SUŠINS- 
KAS birželio 18 d. staiga mirė vės

Italija
ITALIJOJ YRA APIE 180 LIETU- 

VIŲ. Apie trečdalį jų sudaro dvasiš
kiai. Beveik visi jie dar tebėra Lie
tuvos piliečiai. Italijos pilietybę gau
ti jie nesistengia. Dauguma jų gyve
na Romoje. Taigi, Italijos Lietuvių 
Bendruomenė labai maža, bet jos 
veikla visdėlto gana aktyvi. Tenai 
rengiami visi tradiciniai lietuvių ir 
Lietuvos minėjimai, į kuriuos sukvie
čiama daug Italijos rinktinės visuo
menės asmenų, o taip pat — vyriau
sybės atstovų. Reiškiamasi italų 
spaudoj ir prabylama per Vatikano 
radiją lietuvių reikalais.
Šveicarija

ŠVEICARIJOJ LIETUVIŲ YRA 
TEK APIE 50, tačiau ir jie stengiasi 
garsinti lietuvių vardą svetur. Pvz. 
Zueriche jie turi tautinių šokių gru
pę, kurioje, deja, besanti tik viena 
lietuvaitė, visi kiti — šveicarai. Toji 
grupė šoka mūsiškį Oželį, Klumpa
kojį ir kitus tautinius šokius. Be to, 
Šveicarijos lietuviai yra surinkę ga
na nemažas sumas aukų pinigais ir 
pasiuntę Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoj.

Prancūzija
PRANCŪZIJOJ YRA APIE 1.000 

MŪSŲ TAUTIEČIŲ. Vieni jų tenai 
nuvykę prieš II D. karą, o kiti — po 
jo. Didžiausioji lietuvių grupė — 
apie 250 — yra apsigyvenę Paryžiu
je. Nors dėl išsisklaidymo ir toli
mesnių distancijų jų veikimo sąly
gos yra sunkios, bet visi lietuviai 
aktyviai dalyvauja bendruomeninėj 
veikloj.

Argentina
“LAIKAS” Argentinoje leidžiamas 

jau 18 metų. Jį leidžia Tėvai mari
jonai. To laikraščio spaustuvė turi 
užėmusi didesnę klebonijos dalį. Di
dėjant parapinei veiklai, iškilo ir pa
talpų klausimas. Dėl tos tad prie
žasties ypatingai susirūpinta naujos 
spaustuvės patalpų statyba. Marijo
nų generolas vysk. Č. Sipovičius, ku
ris neseniai lankėsi Argentinoj, lie
pė nedelsiant pradėti statybos dar
bus, pradedant dalimis, kad būtų ga
lima paskui įrengti geras patalpas 
spaustuvei, “Laiko” redakcijai ir ad
ministracijai. Statybai vykdyti yra 
skelbiamas vajus. Tam reikalui yra 
sudarytas komitetas.

Paruošė Pr. Al.

DETROIT, Mich
ILGAMETIS DETROITO VEIHĖ-

atlyginimus. Praėjusiais metais 
streikų skaičius nebuvo didelis, 
tačiau visoje Kanadoje buvo 
prarasta 2,323,750 darbo dienų. 
Nuostoliai ir darbininkams ir 
darbdaviams yra milžiniški. 
Šiais metais jie bus dar didesni.

FORT WILLIAM - 
PORT ARTHUR, ONT.

VEDYBOS. — Stasys Matulionis ve
dė Gladys Thompson, o Stasys Gimbu- 
tis — Nancy Thompson. P. Kuolaičių 
vienintelė dukra ruošiasi vestuvėms 
liepos 16 d. Priešvestuvinis pobūvis jai 
ruošiamas birželio 26 d. ukrainiečių 
salėj Robinson g-vėj, Fort William.

P. DRUKTENIS išėjo į pensiją. Lin
kime gero poilsio, ilgiausių metų. Jis 
yra pasiryžęs išmokyti lietuviškai sa
vo anūkus. Sėkmės!

MŪSŲ JAUNIMAS: Jūra Mitalaitė 
sėkmingai užbaigė pirmuosius metus 
Toronto universitete. Vasarai gavo tar
nybą Pigeon River muitinėj. Ji yra la
bai patenkinta tuo darbu.

Rūta Giedraitytė lanko Rentgeno 
kursus ir bus rentgeno technikė. L. Jo- 
kūbauskas mokytojauja ir studijuoja 
universitete. P. Jokūbauskas baigė 
gimnaziją ir ruošiasi stoti į universi
tetą. E. J.

VANCOUVER, B.C.
SUSIDOMĖJIMAS JAUNIMO KON

GRESU gana gyvas. Jau iSvyko Čika
gon dalyvauti kongrese Milda, Vikto
rija ir Eugenijus Kauliai. Eugenijus, 
baigęs buhalterijos studijas universi
tete, savo darbovietėje buvo pakeltas 
į augštesnes pareigas ir gavo du mė
nesiu atostogų.

X KARTIS iš Port Alice atostogų 
proga aplankė Vankuverį, Torontą, 
Wellandą ir kitas vietoves JAV. Jis 
aplankė *TR 2.n redakciją ir paaukojo 
savo turimus "žiburių” bendrovės šė
rus tolimesniam laikraščio leidimui.

je kalbėjo VLIKo gener. sekr. J. Au
dėnas.

LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ CENT
RO valdybą 1966-67 m. sudaro: pirm, 
dr. K. Karvelis, vicepirm. Elz. Paura- 
zienė, sekr. Pr. Polteraitis, iždo sekr. 
Ant. Norus, ižd. J. Gruzdas, anglų kal
ba susirašinėjimui sekr. R. Sukauskas, 
lietuvių kalba — sekr. S. Viskantas.

MERGAIČIŲ STOVYKLA Dainavo
je įvyks liepos 17 — 31 d. Informaci
jų kreiptis į Valeriją Kundrotienę, 
17315 Parkside, Detroit, Mich. 48221, 
tel. 861-1958.

LIETUVOS VYČIŲ stovykla ber
niukams ir mergaitėms įvyks Dainavo
je nuo liepos 31 iki rugpjūčio 7 d. 
Kreiptis į Sophie Zager, 14414 Mans
field, Detroit 48227, tel. VE 5-2280.

LIETUVOS VYČIŲ 79 kuopos ir 
Lietuvių Katalikų Veteranų, kėgliavi- 
mo - bowling čempijonatą laimėjo Ar
gyle Bowl #2 komanda, kurią sudarė 
P. Stanulis, G. Stanulis, H. Stanulis, 
D. Stepan ir John Wasse. pr.

I

SUDBURY, ONT
NUKENČIA DARBININKAI. —

N.C.O. bendrovė per laikraščius įieš
ko darbininkų, siūlydama už darbo va
landą $2.22% ir daugiau. Trūkumui 
darbininkų užpildyti dirbantiems duo
da dirbti viršvalandžius ir moka už 
virš 40 vai. į savaitę pusantro karto 
daugiau už valandą, šzn. liepos 10 d. 
pasibaigia sena trejų metų sutartis. 
Naujos sutarties sudaryti bendrovė 
dar neina į derybas, nors ragina Steel 
Workers unija. Unijos darbininkų su
sirinkimas nutarė nedirbti viršvalan
džių, kad priverstų bendrovę derėtis. 
Dabar vieni ateina dirbti viršvalan
džių, kiti ne. Kaikuriems dirbantiems 
viršvalandžius nepatenkintieji nulei
džia automobilių padangas arba į val
gio dėžutę įdeda kokią šlykštybę ar 
visai sunaikina. O valgio laike — tik 
barniai. Užimtame darbe nėra jokios 
“tvorelės”, kadangi trūkumas darbi
ninkų — iš savo darbo reikia eiti ki- 
tur padėti. Taip ir sunku nustatyti, ar 
dirbama vienas darbas, ar pusantro už

vieną atlyginimą. Klausiamas unijos 
atstovas neatsako, kodėl taip yra. Tik
rumoje darbas turi būti atliktas su 
trūkumu darbininkų už tą patį atlygi
nimą. Nauji darbininkai bėga ten, kur 
švaresnis darbas ir gal geresnis atly
ginimas. Mokame mėn. 5 dol. unijai, 
kad tvarkytų darbininkų reikalus su 
bendrove iš viršaus, o dabar darbinin
kai "kovoja” iš apačios, vieni kitiems 
nuostolį darydami. Tarp lietuvių mūsų 
kolonijoje šiuo reikalu sutarimas ge
ras. Kasyklose gali būti ir kitaip, čia 
rašau apie tirpyklas. A. Raškevičins

Imigracijos ministeris Jean 
Marchand viešai pareiškė, kad 
iki šiol imigracijos Įstatymai 
diskriminuodavo imigrantus iš 
Azijos ir Afrikos. Buvo kon
centruojamasi tik į baltuosius 
imigrantus. 1965 m. iš 146,758 
imigrantui buvo įsUeista tik 
3,000 afrikiečių ir 11,600 imig
rantų iš įvairių Azijos tautų. J. ■ 
Marchand pareiškimu tas įsta-



► 
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MARUA AUKŠTAM

ŠIRDIES LAŠĖJIMAS

Prieškongresinėje jaunimo vadovų stovykloje Dainavoje: "jis dar neatvažiavo. ..
Nuotr. G. Naujokaičio

<
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< Meile, mano širdies lašėjimas išgraužė sieloje upelius, veržliai sku- 
« bančius į Tavo širdies okeaną.

Leisk man pasiekti zenito užtvaras, vaivorykštėmis tviskančias, 
’: kad pagaučiau Tavo bangavimo kaspinus ir kad nenuskęstų mano 
, laive atplaiša, pašinu įsmigusi į manąjį gyvenimą.
" ‘ O, kaip valandos turtingos! Kaip minutės brangios! Trokštu jas 
' suverti ant deimantinių siūlų, kuriais angelai papuoštų Didžiosios Mei- 
' lės sostą.

Kas man iš dienų, jei jos tuščios be Tavęs, Mylimoji Meile?..
Kas man iš meilės be Tavęs, Amžinoji Meile?..
Ilgesingiausias ilgesys — Meilės neradimas.
Didžiausia kančia — Meilės nepasiektu
Gyvenimas tuščias, jei Meilės rožė tavy nepražysta.
Tyruose ar miškuose, jei tave lydės Meilė — vienumos nejausi.
Meilė ir tu — dvi rožės suaugę į vieną.
Kas man kančia prieš Meilės žėrėjimą?.. Sminga jos spinduliai 

į mano sopulius, vis labiau surišdami su Mistikos grožiu.
Kantrybės angelai neša mano sopulių lovą prie aukso vartų, už ku

rių žydi — Amžinybės medžiai.
Atėjo mano diena pribrendus ir nunokus. Nukrito vaisius nuo 

f kankinio medžio, mačiusio daug audrų, sausros ir Meilės troškulio.
Tu man nesakyk, bet aš žinau, kad tavo širdyje žydi Dievas, nu

braukiąs nuodėmių šešėlius.
Kai tu paslysti, tavo vainiko rožės apsiverkia. Bet, kai nuoširdžiu 

jausmu atsiremi į kryžių — jos visos aukso lašais išrasoja.
Nieko nemylėti — yr tuščia bedugnė.
Mylėk Meilę už milijonus širdžių, kurios tikra Meile neįstengia su- 

liepsnoti.
Kai negali akių pakelti į Meilę — pakelk savo širdį.
Drovios akys Meilei — suprantamiausios.
Iš akių Meilė išskaito
Viso kosmoso mistika — glūdi Meilės žvilgsny.
Mistika ir Meilė — visuomet mus lydi.

, Meilės Didžioji Mistika, visų siekiama dovana, bet veltui blaškosi 
tie, kurie siekia Jos vien erdvėlaivių griaučiais.

Kilnių sielų sparnai — įsigaubę Didžiojoj Mistikoj.
Tobuliausias siekimų švyturys — yra patsai Dievas.
Kai Meilė savo šviesa į tave pažvelgia, visa visata paberia tau 

dieviškų perlų, kurių pasirinkęs tu gali paberti sieloms per tribūnas ir 
sakyklas, per plunksną ir meną, per kasdieninio gyvenimo žingsnius...

Ilgesys niūriausias — kai Meilė užgęsta.
Širdžiai yr tamsiausia — kai Meilė nešviečia.
Meile, myliu Tave, dėlto man lengva ir kentėti.
Kančia nuauksina sparnus, atskristi pas Tave, Mylimoji Meile.
Už milijonus Meilės nenupirksi, ir be kančios — Meilės nesurasi.
Meilė, yr mūsų alsavimas, mūsų lobiai, ir visų mūsų — Amžina 

Amžinybė.

i 

<

<

<
<

<

širdies gilybes.
►

►

►

►

►

►

Žemaičių žemės ryškieji paminklai
A. JUŠKA

Gimnazijos ateitis - visų rūpestis
PASIKALBĖJIMAS SU NAUJAI PASKIRTU VASARIO 16 GIMNAZIJOS DIREKTORIUM 

KUN. DR. PETRU BAČINSKU
Naujasis Vasario 16 gimnazijos 

direktorius lankėsi “Tž” redakcijo
je ir ta proga sutiko pasidalinti sa
vo rūpesčiais ir informacijomis su 
lietuviškąja visuomene, čia skelbia
me jo atsakymus Į jam pateiktus 
klausimus. Red.
— Jau visuomenė žino, kad 

Jūs esate paskirtas naujuoju Va
sario 16 gimnazijos direktorium. 
Kaip gi atsitiko, kad iš tolimosios 
Australijos patekote į tą gimna
ziją?

— Pedagoginis darbas man 
nėra svetimas. Studijavau Kauno 
Vytauto D. universitete teologijos 
-filosofijos fakultete . teologijos 
skyriuje 1931-36 m. ir filosofijos 
skyriuje 1941-44 m.; išklausiau 
dar pas prof. St. Šalkauskį peda
gogikos kursą,, vėliau pas kitus 
dėstytojus psichologiją ir Įvairių 
dalykų dėstymo metodiką. Inns
brucko (Austrijoj) valstybiniam 
universitete, kuri baigiau filoso-

Kun. dr. P. Bačinskas

• 7 * •
Prof. Ignas Končius, kuris šiais į ginusia būdavo kapuose. Kaikur fijos daktaro laipsniu 1948 m.

metais mini 80 metu, yra idomi ir išaugdavo net visas kryžių miš- 
.... - 15 J 1 * X.* T • 1gan sudėtinga asmenybė. Jis dar 

caro laikais baigė augštąjį moks
lą. Laisvoje Lietuvoje jam teko 
profesoriauti Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijoj, paskui Kauno 
universitete, kartu einant atsa
kingas pareigas augštųjų mokyk
lų administracijoje. Jis yra tiks
liųjų mokslų atstovas. Jo dėmesio 
centre yra fizika, elektra. Jo ir 
kaikurios paskaitos yra išleistos 
atskiru leidiniu. Jis nuo gimna
zisto dienų susipratęs, karštas lie
tuvis. Igno Končiaus daug dirbta 
moksleivių slaptose organizacijo
se anais dar caro laikais. Jis yra 
visuomenininkas, daug širdies 
įdėjęs, kai Lietuva kėlėsi nepri
klausomam gyvenimui, ir jos 
laisvės dienomis. Jam yra labai 
artimi mūsų lietuviški skautai — 
už nuopelnus jiems yra apdova
notas tos organizacijos įvairiais 
ordinais. Būdinga, kad jį visada 
viliojo etnografija. Jo iniciatyva 
buvo sukurtas muzėjus “Tėviškė” 
Kaune, talkino tos pačios rūšies 

' muzėjams “Aušrai” Šiauliuose, 
“Talkai” Telšiuose.

Mūsų garbusis sukaktuvinin
kas yra kilimu žemaitis, gimęs 
Purvaičių kaime, Žarėnų valsčiu
je, Telšių apskrityje. Jis tą žemės 
kampeli yra ne tik pamėgęs, bet 
ir su juo labai gerai susipažinęs. 
Regis, jau nuo 1911 m. Končius 
Žemaitiją ėmė kruopščiai tyrinė
ti. Jis “Gimtajame Krašte” prisi
pažįsta, kad Įvairiais laikais, vi
sokiom susisiekimo priemonėm 
pačioje Žemaitijoje yra keliavęs 
2424 kilometrus. Jo daugiausia 
ten domėtasi žemaičių kryžiais ir 
koplytėlėm. Jis juos fotografavo, 
apie juos rinko istorinę medžia
gą, domėjosi apie tuos paminklus 
susidariusiom legendom. Iš jo su
rinktos medžiagos kaikas buvo 
spausdinta žurnale “Soter”, kuri 
leido Teologijos-Filosofijos fakul
tetas Kaune, žinoma, beveik visa 
ta vertingoji medžiaga liko Lietu
voje, kai profesorius traukėsi nuo 
bolševikų. Pereitų metų pabaigo
je prof. Ignas Končius paruošė 
spaudai knygą “žemaičių kryžiai 
ir koplytėlės”, kurią išleido “Tė
viškėlės” savininkas Vladas Vijei- 
kis. Tai yra specialisto darbas. 
Jis Žemaitijoj surado viename 
kilometre daugiau nei vieną kry
žių bei koplytėlę. Prof. Ignui 
Končiui teko vadovautis daugiau 
atmintimi. Jeigu jis būtų turėjęs 
po ranka visą surinktą medžiagą, 
veikalas būtų buvęs pilnesnis.

Lietuvos kryžių ir koplytėlių 
specialistai, kaip prof. Ignas Kon
čius, prof. Adomas Varnas, V. 
šukevičius, sutartinai teigia, kad 
tie paminklai Lietuvoje buvo sta
tomi ne estetiniais tikslais. Jie 
buvo mūsų tautiečių religingumo 
išraiška. Tie paminklai buvo sta
tomi įnirusiems atminti, prašant 
Dievo malonių, palaimos, dėko
jant už gautas malones. Jų dau-

kas — pvz. netoli Šiaulių yra kry
žių kalnelis. Tie kryžiai, koplytė
lės buvo kaikur stipriai susiję ir 
su mūsų tautos istorija — laisvo
je Lietuvoje atsirado kryžių mū
sų spaudos draudimui, mūsų ne
priklausomybės sukakčiai pami
nėti, savanoriams pagerbti. Caro 
laikais toks kryžių statymas buvo 
labai suvaržytas, tačiau lietuviai 
visokiais būdais apeidavo žanda
rų draudimą.

Žemaičių kryžiai ir koplytėlės, 
kaip jie pavaizduoti prof. Igno, 
Končiaus veikale, yra labai nau
dinga ir reikalinga medžiaga mū
sų lietuviškoms mokykloms. Vie
nas stambokas trūkumas, kurį 
girdėjau ir iš lietuvių kalbos mo
kytoju, — prastoka lietuviu kal
ba.

Knyga yra kietuose viršeliuo
se, vidutinio formato, 176 psl., 
gausiai iliustruota, lengva skaity
ti, visiems rekomenduotina.

policijos pažymėjimą, kad nėra 
nusikaltę Įstatymams.

Per trumpą laiką nespėjau, su
žinoti, kiek Vasario 16 gimnazijo
je šiuo metu yra kvalifikuotų ir 
nekvalifikuotų mokytojų. Moksli
nis lygis nevisuomet priklauso 
nuo kvalifikacijų. Yra atvejų, 
kad nekvalifikuotas mokytojas 
yra iš prigimties geras dalyko 
dėstytojas ir mokinius geriau 
išmoko už kvalifikuotus, šiuo me
tu Vasario 16 gimnazijai, be tų 
mokytojų, kurie ten dirba, reikia 
lotynų ir anglų kalbų, istorijos ir

išklausiau visus pedagoginius ir 
psichologinius dalykus. Praktinį 
pedagoginį darbą pradėjau dar 
būdamas, teologijos studentu. va
saros atostogų metu katekizuo- 
damas vaikus, dirbdamas su jau
nimo organizacijomis. Vėliau dir
bau Molėtų progimnazijoje kaip 
kapelionas ir lotynų kalbos dėsty- matematikos mokytoju. Mes no- 
tojas. 1941 m. vaikų darželių ve- rime kreiptis į viso pasaulio lie- « • • « « • v • i • • j • • • • _• e _ • _• 5

LIET. DAILĖS STUDIJOS PARODA 
69-toj Meno galerijoj, Čikagoje, tru
ko nuo birželio 11 iki 25 d. Šiais moks
lo metais studiją lankė 37 mokiniai. 
Buvo dėstoma: paišyba, tapyba, grafi
ka, dekoratyvinė tapyba, perspektyva, 
akvarelė, mozaika ir meno istorija. 
Praktiškuosius ir teorinius dalykus 
dėstė šie mūsų dailininkai: P. Kau
pas — tapybą, perspektyvą, akvarelę, 
meno istoriją; V. Petravičius — pai
šybą, grafiką, mozaiką, dekor. tapybą; 
J. Mieliulis — meno istoriją; M. Ši
leikis — meno estetiką. Studijos vie- 
nerių mokslo metų rezultatai, pasiek
ti įvairioje technikoje, buvo parodyti 
viešai lietuviškai visuomenei.

Juodkrantėje. I ją jau atvyko antroji 
20 lietuvių, latvių ir estų dailininkų 
grupė, vadovaujama grafiko Vyt. Ka
linausko. Praėjusiais metais tokia va
saros stovykla veikė Skaltsgrivėj, Lat
vijoj. Į

VLADO MOZŪRIŪNO kapą Vil
niaus Rasų kapinėse poeto antrųjų 
mirties metinių proga aplankė rašyto
jai ir kūrybinių organizacijų atstovai. 
Žodį tarė Lietuvos Rašytojų Sąjungos 
valdybos sekr. J. Macevičius.

PAVASARINĖJE TEATRŲ APŽIŪ
ROJE piniginėmis premijomis ir dip
lomais atžymėti: Vilniaus operos di
rigentas J. Aleksa jo atliktas mu
zikinis paruošimas “Karminos Bura- 
nos”, “Gudruolės”; dail. I. Ivanovas 
— dekoracijos operetei “Mano gra
žioji ledi” (F. Low “My Fair Lady”); 
operai “Gudruolė”; Kauno muzikinio 
teatro solistė J. Ragaišytė — Elizos 
vaidmuo operetėj “Mano gražioji le
di”; Panevėžio dramos teatro akt B. 
Babkauskas — pagrindinis vaidmuo 
“Adomo Brunzos paslaptyje”, rež. V. 
Blėdis — šio spektaklio režisūra; Klai
pėdos dramos teatro akt. B. Barauskas

■ “Karaliaus Elnio” Tartalijos vaid-

JURGIO GLIAUDOS romanas “Ika
ro sonata”, kurio pagrindinis veikėjas 
yra M. K. Čiurlionis, yra išverstas į 
anglų kalbą ir Manyland Books lei
dykla ruošiasi jį išleisti. Knyga bus 
su Čiurlionio kūrinių atvaizdais, puoš
ni ir patraukianti. Lietuviai, vertiną 
mūsų literatūros ir mūsų genijaus 
propagandą amerikiečių šviesuolių tar
pe, jau atėjo talkon “Ikaro sonatai” 
išleisti. Specialus komitetas Čikagoje P - — - — -•
jau surinko pagrindinę sumą laidai I mu0) rež. P. Gaidys — “Karalius El- 
paremti. Rėmėjų sąraše yra ir su 100 j jjįas”, “Penketas ir teisiamojo žmona”;

Atsiųsta paminėti
Aistija. Latvių - lietuvių vienybės 

centro valdybos informacija, 1966 m. 
balandžio mėn. Adresas: Dr. Jūlijs 
Bračs, 3 Hannover, Bonifatiusplatz 
16, W. Germany.

Jonas Miškinis, MANOJI DZŪKIJA. 
Atsiminimai. 1966, p. 192. Nida 1, Lad- 
broke Gardens, London W. 11, Gt 
Britain.

Aidai. Mėnesinis kultūros žurnalas, 
1966 m. nr. 5. Straipsniai: Z. Ivins
kis, Lietuvos krikšto problema; I. 
Gražytė, Graham Greene; J. Bleikaitis, 
Spektaklis. A. Jasmanto ir St. Pilkos 
eilėraščiai, Pr. Dom. Girdžiaus novelė. 
Preikšo jauja. Skyriai “Iš minties ir 
gyvenimo”, knygų recenzijos. Numeris 
iliustruotas dail. A. Tamošaičio kūri
niais.

Antanas Maceina, DIEVO AVINĖ
LIS. 1966 m., 267 psl. Spausdino Im- 
maculata Press, Putnam, Connecticut, 
USA. Išleido prel. Pr. Juras.

TAUTOS PRAEITIS. Istorijos ir 
gretimų sričių neperijodinis žurnalas. 
Tomas n, knyga 2(6). Išleido Lietu
vių Istorijos Draugija, Chicago, Ill., U. 
S.A Vyr. red. J. Dainauskas, redakci
jos narys kun. V. Bagdanavičius, MIC; 
atstovas Romoje prel. dr. P. Jatulis. 
Administratorius kun. dr. A. K. Matu
laitis, MIC, Marian Hills Seminary, 
Clarendon Hills, Ill. 60514, U.S.A. 
Spausdinta Romoje. Prenumerata: vie
nas tomas (4 knygos) — $16.00, atski
ra knyga $5. L.I.D. nariams duodama 
25% nuolaida.

EVANGELIJOS ŠVIESA, nr. 1, sau
sio-vasario mėn., 1966 m. Red. kun. 
K. Burbulys, 656 West 35-th St, Chi
cago 16, Ill., USA. Išeina kas antras 
mėnuo.

ANTONIANUM. Sv. Antano gimna
zijos iliustruotas metinis leidinys, 1956 
—1966 m. Spaudai paruošė Pranciško-

dejų kursuose dėsčiau religijos 
mokymo metodiką. Buvau Kauno 
suaugusiųjų gimnazijoje ir Inns- 
brucko lietuvių studentų kapelio
nu. Australijoje dirbau su moks
leiviais ir studentais Įvairiose jau
nimo organizacijose.

Kai šiais metais, susidarius pa
lankioms sąlygoms, sumaniau iš
vykti iš Australijos ilgesniam lai
kui studijų tikslais į Europą, 
Ameriką ir Kanadą, mano bičiu
liai apie tai pranešė Vokietijos 
Vasario 16 gimnazijos švietimo 
komisijai, kuri ir atsiuntė man 
kvietimą direktoriaus pareigoms 
Vasario 16 gimnazijoje. Kvieti
mas buvo siųstas i Australiją, bet 
aš jį gavau nuvykęs i Romą. Šis 
kvietimas man buvo tikra staig
mena. Australijoje apie ši reika
lą nedaug buvo rašoma, o dar 
mažiau kalbama. Todėl man teko 
rimtai svarstyti, kol galutinai ap
sisprendžiau imtis šių pareigų. 
Aš turėjau pakeisti savo planus, 
bet neviskas buvo galima pakeis
ti, tad ir kelionė po Europą ir da
bar po š. Ameriką tenka derinti 
ir su naujais uždaviniais, liečian
čiais busimąjį direktoriavimą, ku
rį numatau pradėti nuo 1966 m. 
rugsėjo 1 d.

— Lietuvių gimnazijai Vokie
tijoje, kaip ir kiekviename krašte, 
reikia atitinkamų kvalifikacijų ir 
mokytojams, ir direktoriui. Kaip 
sprendžiate tą klausimą?

— Vokietijos gimnazijos kvali
fikuotais mokytojais yra asmenys, 
turintys universiteto diplomus 
bei išlaikę savo specialybės vals
tybinius egzaminus. Be specialy
bės, mokytojams yra privalomas 
pedagogikos kursas. Kadangi yra 
didelis mokytojų trūkumas, lei
džiama dėstyti ir nekvalifikuo
tiems mokytojams, jeigu jie yra 
geros sveikatos (tai tikrina valsty
binė sveikatos įstaiga) ir pristato

mokytojų sąstatas, nors nemažas 
skaičius šių mokytojų yra tik lai
kinai įsipareigoję ten dirbti. Kad 
gimnazija galėtų normaliai ir 
sklandžiai išvystyti savo darbą, 
būtinai reikia visos eilės kvalifi
kuotų, ypač jaunų, mokytojų. Jei
gu gautume kvalifikuotų mokyto
ju pastoviam darbui, yra daug 
vilčių, kad juos galėtume prista
tyti vokiečių švietimo įstaigoms, 
kurios mokėtų pilnas algas. Tai 
jau būtų didelė parama gimnazi
jai. Turint kvalifikuotus mokyto
jus, gimnazijos prestižas žymiai 
pakiltų ir tai, be abejonės, padi
dintų mokinių skaičių. Labai rei
kia gimnazijai didesnės sumos pi
nigų trumpalaikei paskolai išmo
kėti, mokinių maistui pagerinti 
daržovėmis ir vaisiais, sporto 
aikštėms bei higienos Įrengimams 
(pirčiai, po sporto apsiplovimams, 
maudyklei) Įtaisyti ir ypač nau
joms lovoms nupirkti, nes dabar
tinės yra jau beveik neįmanomos 
naudoti.

— Rodos, lankysitės daugelyje 
Š. Amerikos lietuvių kolonijų. 
Ko tikitės pasiekti savo kelionė
mis?

— Išvykdamas iš Australijos 
buvau susiplanavęs ilgesnę ir iš
samesnę kelionę po Europą, Ame
riką ir Kanadą. Dabar turėsiu ją 
žymiai sutrumpinti ir susiaurinti. 
Numatau iš Toronto vykti i Kle- 
velandą, Čikagą, Putnam ir Niu
jorką. šiose kelionėse pirmiausia 
bandysiu susisiekti su Vasario 16 
gimnazijos būrelių vadovais, pa

rapijų klebonais, Bendruomenės 
vadovybėmis. Taip pat numatau 
aplankyti ir savo buvusius Aust
rijos, ypač Innsbrucko, studen
tus. šių kolonijų lankymo tikslas 
— atnaujinti ryšius su Vasario 
16 gimnazijos rėmėjais ir gyvu 
žodžiu asmeniškai išreikšti padė- 

i ką nepailstantiems darbuotojams 
bei aukotojams, iškelti dabarties 
mūsų rūpesčius ir prašyti toli
mesnės sustiprintos paramos..

— Ko laukiate iš lietuvių vi
suomenės?

— Vasario 16. gimnazija yra

dol. aukomis. Aukos renkamos ir to-Vilniaus dramos teatro rež. K. Kyman- 
liau bei siunčiamos autoriaus adresu:. ^aitė — “Meisteris ir sūnus”, akt. A.

Kennebunkport, Maine, USA-

GIMTOJI KALBA. Bendrinės kalbos 
laikraštis, nr. 1, sausio — kovo mėn., 
1966 m. Red. L. Dambriūnas. Leidžia 
JAV LB Kultūros Fondas. Administra
cijos adresas: 5348 S. Talman Avė., 
Chicago, Hl. 60632, USA Išeina 4 kar
tus per metus. Prenumerata metams

ŠALTINIS. Tikybinės ir tautinės 
minties žurnalas nr. 3, birželio mėn., 
1966 m. Leidžia Sv. Kazimiero Sąjun
ga. Red. S. Matulis, MIC, red. nariai — 
J. Budzeika, MIC ir V. Šlaitas. Redak
cija ir administracija: 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham/England. 
Prenumerata metams 15 Hl. ($2), at-

tuviškąjį jaunimą, baigusi uni
versitetus, prašydami atlikti spe
cialią dvejų metų pedagoginę tar
nybą Vasario 16 gimnazijoje, pa
našiai kaip yra daroma “peace 
corps” sąjūdžio. Jaunimo Metai 
būtų tuo būdu Įprasminti ir jau
nimas turėtų progos ir savo jėgas 
išbandyti bei idealizmą išreikšti.

— Kurie motyvai nulėmė Jūsų 
apsisprendimą ryžtis direktoriaus 
pareigoms? Juk nepaslaptis, kad 
dėl susidariusių nuotaikų dauge
lis kalbintųjų nesutiko vadovauti 
gimnazijai.

— Sutikau bandyti imtis Vasa
rio 16-sios gimnazijai vadovauti 
todėl, kad tiek Italijos, tiek Vo
kietijos lietuviai ir Bendruome
nės valdybos prašė. Antra, dabar
tinis direktorius kun. B. Liubinas lietuviška Įstaiga, didele dalimi 
jau galutinai yra apsisprendęs iš i išlaikoma lietuviškosios išeivijos 
laikinai prisiimtų direktoriaus aukomis. Natūralu, kad lietuvįš- 
pareigų pasitraukti. Trečia, aš ti- koji išeivija domisi gimnazijos 
kiu, kad Vasario 16 gimnazija gyvenimu, jos rekalais pasisako 
yra būtinai reikalingas lietuvy- j spaudoje reikšdama savo pageida- 
bės židinys Europoje. Norėdamas i vimus ir jausmus. Gimnazijos va- 
pasitarnauti lietuvybės išlaiky- į dovybė, mokytojai ir mokiniai, o 
mui, atsisakiau savo užsibrėžtų | taip pat Vokietijos krašto valdy- 
planų ir ryžausi imtis naujų par-: ba laukia iš lietuvių visuomenės
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— Visuomenėje buvo paskleis

ta įvairiausių gandų, samprotavi* 
mų, informacijų ryšium su gim
nazijos rūmų statyba. Daug kam 
tai sukėlė abejonių. Ar su ta sri
timi jau teko susipažinti ir kaip į 
tai žiūrite?

— Atvykęs į Vasario 16 gim
naziją ir pagyvenęs joje vieną sa
vaitę, negalėjau visų gimnaziją 
liečiančių problemų išnagrinėti. 
Kadangi direktoriaus kompeten
cijai priklauso auklėjimas, moky
mas, disciplina ir administracija, 
tad pirmiausia rūpinausi susipa
žinti su šiomis sritimis. Dėl įvai
rių gandų lyšium su gimnazijos 
statyba norėčiau paminėti tų žmo
nių nusistatymą, kurie, nepaisy
dami įvairių spaudos atsiliepimų, 
yra pasiryžę remti gimnaziją, nes 
gimnazijos darbas ir jaunimo 
auklėjimas iš tikrųjų yra visai 
skirtingas dalykas nuo ekonomi
nių reikalų tvarkymo — rūmų 
statybos, kurią tisiogiai tvarko ne 
gimnazijos vadovybė.

— Ko labiausiai reikia Vasario 
16 gimnazijai: mokinių, mokyto-

1314 Maltman Avė., Los Angeles 26, 
California 90026, USA.

KUN. PROF. STASYS YLA baigia 
rašyti istorinį veikalą apie Šiluvą bei 
jos garsiąją šventovę, susijusią su Ma
rijos apsireiškimais.

“KRIKŠČIONIS GYVENIME” — 
suplanuota serija veikalu, kuriuos iš
leisti ir administruoti sutiko Lietu
vių Enciklopedijos leidėjas J. Kapo
čius. Tos veikalų serijos redakcinį 
kolektyvą sudaro: mons. dr. Vyt. Bal
čiūnas, dr. J. Girnius, kun. dr. J. Gu
tauskas, kun. prof. St. Yla, kun. dr. 
T. Narbutas. Pirmuoju veikalu numa
toma išleisti II Vatikano santarybos 
dekretus, kurie sudarys du tomus. 
Juos verčia kun. A. Tamošaitis, S J. 
Leidinių numatyta kaina — $3.

PREL. PR. JURUI pagerbti išleistas 
anglų kalba ’ leidinys “Portrait of a 
Humbel Man — A Servant of God”. 
Jame atpasakota prelato biografija ir 
sudėti skelbimų forma gausūs bičiulių, 
parapijų, verslininkų sveikinimai.

PROF. V. VARDŽIO redaguotą lei
dinį “Lithuania Under The Soviets: 
Portrait of a Nation 1940-65” labai 
gerai įvertino savo recenzijoje dabar
tinis Norvegijos premjeras Bjorn Vi- 
dar Gabrielsen žurnale “Nationen” 
1966 m. kovo 16 d. laidoje, šis žurna
las yra Norvegijos centro partijos 
(buvusios agrarų) organas. Jame re
cenzentas plačiai atpasakoja lyg ir 
santrauką. Apie patį veikalą recen
zentas sako: “Dabar yra išleista ypa
tingai vertinga knyga apie vieną Bal
tijos kraštų, kurioje visa eilė istorikų, 
iš dalies tremtiniai iš Lietuvos, pasa
koja apie savo krašto likimą nuo 1940 
metų. Knyga yra gerai dokumentuota 
ir panaudoja, tarp kitų šaltinių, poka
rinio laikotarpio laikraščius bei žur
nalus, išleistus ssovietintoje Lietuvo
je. Su didžiausiu susidomėjimu skai
tome ypač apie partizanų sąjūdį, ku
ris kovėsi su okupantais iki 1952 m.”

ALĖ RŪTA yra parašiusi beletris
tinio pobūdžio didokos apimties apy
saką apie lietuvių trėmimus į Sibirą 
ir gyvenimą jo plotuose. Ji pavadinta 
“Žemės šauksmas — už ką?” Numato
ma išleisti Kanadoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PABALTIJO JAUNŲJŲ DAILININ- 

KŲ kūrybinė stovykla suorganizuota

Šiaulių dramos teatro akt. I. 
Eglės vaidmuo V. 
Kauno dramos teat-

Zalanskas — meisterio Doveikos vaid
muo, akt. J. Rudzinskas — pagrindi
nis vaidmuo V. Krėvės pjesėje “Skir
gaila

I Tamošiūnaitė - 
Krėvės “Šarūne 
ro rež. H. Vancevičius — “Antonijus 
ir Kleopatra”, “Ropsas”, akt. O. Zali- 
šauskaitė — Ropso vaidmuo; Vilniaus 
lėlių teatro rež. B. Lukošius — “Mo
lio Motiejukas; M. Petuchauskas — 
straipsniai apie teatrus šio sezono 
metu.

JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONCER
TAS įvyko Klaipėdoje. Programą iš
pildė J. Klimo vadovaujamas kameri
nis orkestras, R. Zdanavičiaus diri
guojamas berniukų choras, pianistai 
J. Boreikis, R. Šimulynas, dainininkai 
A.-Bielskis, E. Ambrasienė ir neseniai 
suorganizuotas mišrus miesto chorve
džių choras.

“LIETUVIAI SKULPTORIAI-MO- 
NUMENTALISTAI”, speciali laida ko
munistinių kraštų televizijos tinklui, 
žiūrovus supažindino su lietuviškais 
rūpintojėliais, drožiniais, skulptorių 
V. Grybo, B. Pundziaus, J. Mikėno ir 
G. Jokūbonio darbais. Laidą paruošė 
redaktorius K. Pūras, režisorius V. Da- 
bašinskas, pravedė menotyrininkas G. 
Vaitkūnas.

PLOKŠTINIS DEGINTINIS KAPI
NYNAS aptiktas Girkalių kaime, Klai
pėdos rajone. Černiachovskio kolcho
zo žemdirbiai, radę žemėje žalvarinių 
papuošalų ir ginklų liekanų, kreipėsi Į 
Klaipėdos kraštotyros muzėjų. Kasi
nėjimų metu ir buvo aptiktas kapiny
nas, priklausąs IX-XII šimtmečiams. 
Tikimasi, kad jis vertingais archeolo
giniais radiniais praturtins muzėjų.

KANDIDATAIS SOVIETINĖS DAI
LĖS AKADEMIJOS medaliams už 
1965 m. sukurtus kūrinius pasiūlyti: 
grafikė A. Skirutytė už graviūrų ciklą 
“Gintarėlio kraštas”; grafikas S. Kra
sauskas už iliustracijas E. Mieželaičio 
knygai “Aviaetiudai”; skulptorius K. 
Kisielis už paminklą Strazdeliui, “žve
jo portretą”, “Brigadininką”; tapyto
jas A. Savickas už paveikslus “Rek
viem fašizmo aukoms”, “Fašistų sude
gintame kaime”, “Išlaisvintame Vil
niuje 1944 m. vasarą”; tekstilininkas 
dail. J. Balčikonis už kilimus “Žiedai 
Tėvynei”, “širmieji žirgeliai” ir “Mer
gužėlės lelijėlės”. V. Kst.

— Į šį labai populiarų klausi
mą yra įsigyvenęs ir nemažiau 
populiarus atsakymas: Vasario 16

reikia mokytojų, mokinių ir pini-

supratimo, teisingo bei korektiš
ko jų darbų vertinimo, nuošir
daus, broliško patarimo bei pa
skatinimo. Gimnazijoje darbas 
yra nelengvas ir atlyginimas ge
rokai menkesnis už vokiškų gim
nazijų personalo. Mūsų gimnazi
joje už savaitinę pamoką, kuri yra 
pagrindas apskaičiavimui moky
tojų mėnesinio atlyginimo, moka
ma 6.36 DM, vokiečių gimnazijo
je — 14.50 DM. Už žemus atlygi
nimus sunku gauti gerus mokyto
jus. Todėl lauktina iš lietuviškos 
visuomenės supratimo ir vertini
mo tų mokytojų, kurie, nepaisy
dami ekonominių ir kitokių sun
kumų, nuoširdžiai dirba mūsų 
gimnazijoje. Sveika kritika, įver
tinanti objektyviai ir teisingai 
darbą bei pastangas esamose sąly
gose yra mielai priimama ir pasi
tarnauja kaip sveikas patarimas 
trūkumams pašalinti bei pažangai 
plėtotis. Negatyvi, netiksli, ypač 
neteisinga kritika užgauna nuo
širdžius darbuotojus, sujaukia jų 
nuotaikas ir labai apsunkina ir 
taip jau nelengvą darbą. Kaip 
kiekviename žmogaus veikime, 
taip ir gimnazijos darbe sunku iš
vengti trūkumų. Jiems pašalinti 
laukiama nuoširdžių ir praktiškų 
patarimų bei realios pagalbos ir 
ypač susilakymo nuo neigiamos 
kritikos, kuri, mažindama įstai
gos prestižą, tik pakenkia lietu-

Buvusiam revizijos komisijos nariui 
INŽINIERIUI BERNARDUI BUNTINUI mirus, 

jo žmonai GERTRŪDAI, sūnui ARVYDUI, seseriai, 
broliams bei visiems giminėms 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —
Lietuviu kredito kooperatyvas "Parama'

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus,

ponių E. KLEVIENĘ ir jos šeimų nuoširdžiai užjaučia —

Kochanku šeima

Brangiai MAMYTEI mirus Lietuvoje, gilių užuojautų 
reiškiame dukroms — MARIJAI STUNDŽIENEI,

TERESEI ŠLEINIENEI ir jų šeimoms —

brangiai MAMYTEI mirus,

B. K. Poškai

liūdesio valandose nuoširdžią užuojautą reiškiame 

p. p. TREČIOKAMS ir GARKONAMS — 

Krakaičiai ir Salikliai
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2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$3.090 įmokėti, prie požeminio 
traukinio, mūrinis 6 kambarių na
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 įmokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su
sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

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

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atskira skola, arti susisieki
mo ir krautuvių.

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

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

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai., švariai užlaikytas na
mas; reikaliagas didesnis (mokėji
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus) įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
gražūs butai. 6%%, ilgalaikis mort- 
gičius; $9.900 metinių pajamų.

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.

EKSPORTAS
Sporto simpoziumas jaunimo kong

rese — liepos 1 d., 2.30 — 5.00 v. p. 
p. Conrad Hilton viešbučio Astoria 
Room salėje.

Lauko teniso komandinės pirmeny
bės — liepos 2—3 d. Čikagoje Marqu
ette Park aikštėse. Tvarko Vyt. Gry
bauskas.

XVI š. Amerikos lietuvių sportinių 
žaidynių jaunių futbolo pirmenybės — 
liepos 2 d. 1 v.p.p. Čikagos Marquette 
Park aikštėje. Susitiks Čikagos LFK 
Lituanica ir Niujorko LAK. Vadovau
ja R. Kožėnas.

Sportinė paroda atidaryta Čikagoje 
Jaunimo Centre birželio 25 d. ir truks 
iki liepos 10 d. Parodos tvarkytojas 
P. Petrulis.

Mokestis $3 asmeniui. Nesudarius ko
mandos, bus leidžiama šaudyti indivi
dualiai.

Pirmą vietą laimėjusiai komandai 
bus įteikta Stasio Kondroto pereina
moji taurė. Taip pat bus įteiktos tau
rės individualiniams laimėtojams. Šo
viniai bus galima naudoti savi arba 
pirkti vietoje. Tiems, kurie negalės 
šaudyti liepos 9 d., bus sudarytos sąly
gos liepos 10 d., 2 v. p.p. šaudymas 
pravedamas pagal N.RA. taisykles.

Medžioklinis šautuvas, lėkštelių šau
dymas (trap), šaudymas pravedamas 
pagal AT A. taisykles, 16 jardų atstu
me. Mokestis: Registracijos — $1, lėkš
telės $6 šimtui. Šoviniai — savi arba 
galima pirkti vietoje.

je dalyvauja 10 Šatrijos tunto vyr. 
skaučių ir skautų akademikų pastovyk- 
lėje.

• Liepos 9—10 d. Romuvoje išky
laus jūrų skautai-tės; bus įdomus lau
žas. Kviečiame visus atvykti.

• Romuvoje kelias pataisytas, ežere 
vanduo šiltas, muselės pradingusios. 
Už praeito savaitgalio talką ačiū S. J. 
Dambarui, St. Škėmai ir A. A. ir J. 
Svirpliams.

• Vėl bus talka liepos 1—3, ilgąjį 
savaitgalį. Skambinti G. Stanioniui — 
781-7861.

• Skautų būklui Tėvų pranciškonų 
naujose patalpose stalus pagamino lie
tuvių Aro Custom Woods products 
firma. Darbas buvo įvertintas $150. Iš 
šios sumos firma paskyrė $50 skautų 
reikalams. Nuoširdus ačiū. Taip pat 
dėkojame K. Abromaičiui už būklo 
išdažymą.

• V. si. P. Regina skautų būklui pa
dovanojo rašomąjį stalą. Ačiū.

• Į skautų stovyklą liepos 16-31 Ro
muvoje vyksta apie 300 jaunimo. Tu
rimomis žiniomis, stovyklai vadovaus 
šie vadovai-ės: L. Gvildienė, D. Gu- 
tauskienė, V. Balsienė, A. Jankaitie- 
nė, G. Tarvydienė, M. Gverzdienė, M. 
Stanionienė, R. Volungytė, B. Paliuly
tė, A. Biškevičienė, Z. Žolpytė Ž. Gvil
dyto, A. Volungytė, R. Augustinavičiū- 
tė, A. Vilimienė, V. Štiikienė, P. Bū
tėnas, A. Empakeris, V. Rušas, K. Ba
tūra, P. Regina, B. Poška, M. Yčas, P. 
Balsas, J. Dambaras, St. Ilgūnas, p. 
Žemaitienė, p. Balsys, T. S. Kulbis S.J., 
A Baziliauskas, dr. V. Kvedaras, č. 
Senkevičius, S. Kairys, dr. J. Yčas, J. 
Svirplys, p. Ramanauskas ir p. Gorys.

• Prisikėlimo par. klebonui T. Pla
cidui, O.F.M., leidusiam pasinaudoti 
mažąja sale birželio 18 d., nuoširdžiai 
dėkojame. Tėvų komitetui, ypač ko
miteto ponioms, už vaišes posėdžio da
lyviams — skautiškas ačiū.

• Romuvos valdyba paprašė ir įga
liojo adv. G. Balčiūną sudaryti Romu
va Ine. statutą (By-Law). č. S.

Po jaunimo kongreso į Toron
tą atvyks jaunimo iš užsienių, šei
mos, kurios gali priimti į savo 
namus keletą jaunuolių, yra ma
loniai prašomos paskambinti Auš
rai Sapijonytei tel. 532-9964.

KLB jaunimo sekcija

Baltietės moterys, žygiuojančios gedulo eisenoje Toronte sibirinių 
trėmimų 25 metų sukakties proga Nuotr. S. Dabkaus

Ateitininkų žinios

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

— Prieškongresinės jaunimo stovyk
los Dainavoje sportinę programą pa
ruošė A Kiemaitis, fizinio auklėjimo 
mokslų magistras.

— žurnalas “Sportas” dėl techniš
kų sunkumų pasirodys tik po jaunimo 
kongreso.

KANADOS SPORTO APYGARDOS 
ŠAUDYMO PIRMENYBĖS

Liepos 9-10 d.d. įvyks ŠALFASS Ka
nados apygardos šaudymo pirmenybės.

Programa \
Liepos 9 d., 2 v. p.p., Ancaster šau

dykloje (prie Hamiltono). Kryžkelė 
2 ir 52 kelio, prie Trinity Side Rd.

22-ro kalibro šautuvas. Didžiausias 
svoris 17.6 svarų, su metaliniais tai
kikliais. Diržai leistini naudoti. Ko
manda — 4 asmenys, šaudoma 50 jar
dų atstume iš 3 padėčių po 20 šūvių.

Taurės: pirma vieta komandai ir 
trys vietos individualiniam laimėto
jam. Vyksta liepos 10 d., 2 v. p.p. An
caster šaudykloje.

Visi suinteresuotieji šiomis pirme
nybėmis privalo užpildyti blankus ir 
iki liepos 5 d. grąžinti ŠALFASS-gos 
šaudymo sekcijos vadovui J. Žavini, 
18 Havelock St., Toronto 4, Ontario, 
Canada, arba apie dalyvavimą praneš
ti telefonu LE 6-1447. Ha m i 11 o n e 
kreiptis — A šimkevičius, 968 Upper 
James St., tel. 383-2169.

Iš šių šaudymo varžybų bus atrink
tos lietuvių šaudytojų komnados pa- 
baltiečių šaudymo pirmenybėms, ku
rios įvyks Kanados Lietuvių Dienos 
metu, š.m. rugsėjo mėn. 3-4 d.d.

Rengėjai nesiima jokios atsakomy
bės nelaimės ar turto sužalojimo at
veju. šaudymo sekcijos komitetas

VYČIO ŽINIOS
Golfo turnyran gausiai registruoja- 

masi. Bus žaidžiama Gleen Eagl’s aikš
tėje liepos 10 d., 12 vai. Tolimesnė in
formacija bus gaunama pas I. Uogintą, 
tel. RO 3-3038 ir A. Žutautą tel. OX 
4-0616. I. B.

Pr. Gvildžiui išvykus gyventi į JAV, 
stalo teniso sekcijos vadovavimą per
ima: treneris J. Nešukaitis tel. OX 
1-7798; vadovai — B. Stončius tel. 
255-4758 ir J. Pauliukaitis tel. LE 2 - 
3560. Sekanti treniruotė pirmadienį 
nuo 6 ligi 8 v. v. centriniame stalo te
niso klube. J. B.

Vankuverio lietuviai šachmatininkai 
užbaigė pirmąją veiklos dalį pobūviu 
— pietumis. Gražiajame Stanley Par
ke, jaukiame Tea pavilijone, vietos 
šachmatininkai, dalyvaujant KLB apy
linkės valdybos pirmininkui ir visų 
šeimoms, prisiminė būrelio veiklą, pra
vestą turnyrą ir pagerbė vieną iš ko-

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

JAU PERSIKELS Į NAUJAS PATALPAS — 

1011 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 19-1.30 ir 430-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv.l0-L30ir4^0-7
Penkt 10 -130 ir 440 • 8
8«St.9-12
Sekm. 940-1

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

Jau pasiektas 

$2,000,000 
kapitalas.

legų jo gimtadienio proga. Apyl. pirm. 
J. Šmitas įteikė valdybos paskirtą pe
reinamąją taurę, palinkėjo sėkmės to
limesniame veikime ir apgailestavo, 
kad būrelyje nesimato jaunesnės kar
tos atstovų. Turnyro laimėtojas V. 
Skabeikis, padėkojęs būrelio vardu 
Bendruomenės valdybai už tokį gražų 
mostą, prisipažino, kad be “kovos” 
taurės neperleisiąs. H. Tumaitis pa
linksmino klausytojus anekdotais iš 
šachmatų pasaulio. Labai išsamių ži
nių apie šį intelektualų sportą, jo atsi
radimą bei raidą, pasaulio ir lietuvių 
šachmatininkų kovas, jų laimėjimus 
davė savo kalboje inž. K. Vanagas. B. 
Vileita, priminęs, kad šiandien turi
me ir kitą šio pobūvio priežastį; įtei
kė šio būrelio organizatoriui E. Gum- 
beliui jo gimimo dienos proga dovaną. 
Pastarasis užprašė per savo žmoną vi
sus į rengiamas vaišes. Kiti šachma
tininkai, kaip kaip II vietos laimėto
jas A. Smilgys ir populiarūs P. Sku
čas ir B. Radzevičius pritarė tolimes
niam būrelio stiprėjimui.

Paliekant paviljoną, matėsi gražus 
vaizdas: japonų mokomasis laivas 
“Kaiwo Maru” iškėlęs didžiules bures, 
lydimas virš 300 didesnių ir mažų vie
tinių laivelių, artėjo į mūsų krantą. 
Pasigrožėję retu reginiu, nuskubėjom 
visi į lietuvių išvyką. V. s.

Sportas Lietuvoje

Vasaros stovyklai jau sudaryta pro
grama ir jai ruošiamasi. Kaip ir pra
ėjusiais metais, ji bus perduodama ne 
paskaitomis, bet atskirų būrelių dis
kusiniais pasikalbėjimais. Kiekvienai 
dienai yra atskira tema, kuri bus pri
statoma vieno iš pasiruošusių vadovų 
per trumpą 15-20 min. pasikalbėjimą. 
Po to atskiri būreliai su savo vadovais 
tą temą diskutuoja. Tai ryto progra
ma. Po pietų — poilsis, maudymasis, 
trumpi lituanistiniai dalykai, sportas 
ir vakaro programos.

Kadangi kiekvienais metais susida
ro būrelis jaunesnių, negu 12 m. sto
vyklautojų, tai jiems bus atskira va
dovybė bei dienotvarkė.

Vyresniesiems numatyta sekanti 
programa:
Sekmadienį — liepos 24: stovyklos 

atidarymas.
Pirmadienį — liepos 25: stovyklos tiks

las. Kokia yra stovyklos reikšmė 
jaunimui? Ko mes į ją suvažiuoja
me? Ar stovykla yra tik poilsiui? 
Vadovai ir stovyklautojai. Ateitinin
kų stovykla. Pasiūlymai ir pageida
vimai.

Antradienį — 26: Jaunimo Metai. Jau
nimo kongresas. Tikslai. Ką jauni
mas gavo iš šių metų? Nauda besi
ruošiant. Jaunimo išjudinimas ir 
iniciatyvos sužadinimas.

Trečiadienį — 27: Jaunimas tarp dvie
jų kultūrų. Kokia nauda iš lietuviš
ko veikimo? Kaip suderinti abi kul
tūras? Kanados ukrainiečių, Ameri
kos airių pavyzdžiai.

Ketvirtadienį — 28: Lietuvių Bend
ruomenė, VLIKas, ALTa. Lietuviš
kos radijo valandėlės, laikraščiai. 
Lietuvių Fondas JA.V. ir Kanadoje. 
Lietuviškos organizacijos. Lietuviš
kos parapijos ir vienuolynai. Iškiles
nieji lietuviai įvairiose gyvenimo 
srityse, besireiškią šio krašto gyve
nime.

Penktadienį — 29: šių dienų jaunimo 
veidas. Įvairios srovės. J.A.V. ir Ka
nados pacifistai (“Vietniks”); Ko 
jie siekia? Studentų demonstracijos. 
Yorkville Toronte. Berniukų ilgi 
plaukai. Ėjimas su mase ar indivi
dualumo pasireiškimas? Taikos kuo
pos (Peace Corps). Ateitininkai, 
skautai ir kitos lietuviškos jaunimo 
organizacijos.

šeštadienį — 30: Kelionė į Stratfordo 
Šekspyro festivalį — “Twelfth 
Night”.

Sekmadienį — 31:’Filmai, televizija, 
spauda, skelbimai (advertising). Fil

mų reikšmė jaunimui. Jų skelbimas. 
Pasipelnymo tikslai. Televizija ir 
jos programos. Angliškoji spauda. 
Gerų knygų pasirinkimas.

Pirmadienį — rugpjūčio 1: Lietuviai 
kūrėjai šiandien. Knygos anglų ir 
lietuvių kalbomis. Dailės kūriniai. 
Lietuviai kompozitoriai ir muzikai. 

Antradienį — 2: Iškyla į gamtą visai 
dienai (jei gražus oras).

Trečiadienį — 3: Ateitininkai — jau
nimo organizacija. At-kai šiandien. 
Žymesnieji vadai praeityje ir da
bartyje. Ką jaunimui duoda at-kų 
organizacija?

Ketvirtadienį — 4: Jaunuolio teismas. 
Penktadienį — 5: Lietuvos partizanai.

Sibiro maldaknygė. Lietuviai dabar
tinėje Lietuvoje.

šeštadienį — 6: Stovyklos įvertinimas. 
Ar stovyklos tikslas atsiektas? Kas 
buvo gero ir kas blogo? Pasiūlymai 
ateinantiem metam.

Sekmadienį — 7: Stovyklos uždary
mas. Ašaros. Sudiev.
Be suminėtų dalykų, dar bus šokiai, 

laužai, dainos, talentų vakaras, viešo
jo kalbėjimo konkursas (piniginė pre
mija), sportas, maudymasis Jr daug ki
tų dalykų.

Užsiregistruoti stovyklon liko tik 
viena savaitė (pas T. Rafaelį, OFM, 
533-0621). Stovykla įvyks T. pranciš
konų stovyklavietėje N. Wasaga.

“Victims of Persecution” — 
tokiu vardu išleisti atsišaukimai, 
pasirašyti “The Canadian Loya
list Movement”. Atsišaukimas iš
leistas ryšium su vad. “neonacių” 
prakalbomis Allan Gardens par
ke, kur puolami žydai. Jame pri
pažįstama, kad Hitlerio laikais 
nukentėjo apie 6.000.000 žydų ir 
kad tai labai apgailėtinas daly
kas. Bet antra vertus, esą kana
diečiai užmiršta, kad, kad Sov. Są
jungoj ir jos pavergtuose kraš
tuose Stalino ir kitų raudonųjų 
valdovų laikais nužudyta 32.000. 
000 žmonių, raud. Kinijoj — 30. 
000.000, kitur — 6.291.000..Tai
gi, jeigu smerkiamas nacionalso- 
cializmas, juo labiau esą reikia 
smerkti komunizmą, nes tai gi
miningos sistemos, paremtos ne
apykanta ir tautžudyste. ;

Adolfas Kuliešius, nuolatinis 
“T. Ž.” rėmėjas ir skaitytojas, di- 
d ž i a i vertindamas lietuviškąją 
spaudą, atsiuntė rėmėjo prenu
meratą ir §10 auką. Tai jau ne- 
pirmas jo toks duosnus mostas.

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

■ Namą tel. LE 5-1584 
SWANSEA, $10.000 įmokėti, 8 kam

barių per du augštus, labai pui
kus namas, gražiai įrengtas rū
sys, beveik 3 prausyklos, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
vertas pažiūrėti.

DURIE - BLOOR, $6.000 įmokėti, 7 
kambarių atskiras mūrinis na
mas; kvadratinis planas; dvi 
prausyklos, gražus didelis kie
mas, garažas; netoli Bloor.

BLOOR - JANE, $6.000 įmokėti, 
gražus 6 kambarių atskiras na
mas, naujas šildymas, garažas 
su šoniniu įvažiavimu, namas 
be skolų.

SWANSEA, $5.000 įmokėti, 6 kam
šų privačiu įvažiavimu, gražus 
su privačiu įvažiavimu, kražus 
kiemas; pilna kaina $19.900. _

SWANSEA - BLOOR, apie $4.000 
įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
vienaaugštis (bungalow), gara
žas. Pilna kaina tik $17.900, 
viena atvira skola balansui.

BLOOR - RUNNYMEDE, apie $7- 
8.000 įmokėti, 7 kambarių at
skiras namas, kvadratinis pla
nas, garažas, gražioje ramio
je gatvėje, netoli Bloor.

ROYAL YORK - BLOOR, $10.000 
įmokėti, gražus, didžiulis 7 
kambarių “Split-level” viena
augštis, užbaigtas rūsys, 2 
prausyklos, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola 10-čiai metų.

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

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 9-9191
RETA PROGA !

[ KEELE — LAWRENCE, $18.000
, įmokėti; gražus mūrinis 11

butų pastatas. Visi butai turi 
i po du miegamuosius, šildy-
> mas alyva. Garažai. $15.000

metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

; KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo- 
, keti už 9 metų senumo 16 
i butų namą. Šildymas alyva.
• Garažai. $19.000 metinių pa

jamų. 5% % pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

, PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo- 
i keti. 39 butai, 7 metų senu- 
1 mo. Arti Queen — King gat

vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator) $50.500 pa- 

, jamų. Kaina tik $347.000.
BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 

tūkst. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi

i įrengimai. Keltuvas, F.M. in-
» tercom sistema ir kt. $.40.000
i pajamų. Prašo $275.000.
; ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ- 
, NYČIOS, $60.000 įmokėti,
• naujas 67 butų apartamenti-
• nis pastatas. Visi naujausi ir
• moder. įrengimai. Požem. ga

ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700

, tūkst pilna kaina, ypatingai
, gera proga — naujas pasta-
• tas viduryje miesto.

PASITEIKaUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

BLOOR - DUNDAS, $21.900, pusiau atskiras, 8 kambariai, oru apšildomas, 
dvi prausyklos, garažas; įmokėti apie $5.000.

BLOOR - PRIE SUBWAY STOTIES. $22.900, geras 8 kambarių namas, van
deniu - alyva apšildomas, prausykla pirmame ir antrame augšte, 3 virtu
vės, geras sklypas, garažas, įmokėti tarp $6.000—8.000.

ST. CLAIR • CASA LOMA 16 kambarių, per du augštus, gražus pajamų na
mas, su visais baldais, pajamos virš $100 į savaitę; įmokėti apie $15.000, 
vienas mortgičius balansui. Prašoma $50.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

Vilniaus Žalgiris dar tebepirmauja

1966 M. VASAROS MUZIKOS.FESTIVALIS TORONTE
TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO SKYRIUS, DRAUGE SU TORONTO MUZIKŲ 
DRAUGIJA, REMIAMI MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONES FONDO IR "TORONTO 
DAILY STAR", PRANEŠA SEKANČIĄ PROGRAMĄ:

2.30 v.p.p. High Park
Sekmadienį, liepos 3

2.3Q v.p.p. Kew Gardens
2.30 v.p.p. Willowvale Park
5.30 v.p.p. High Park
7.30 “ ' ' “ *
8.00

v.v.
v.v.

Earlscourt Park
Exhibition Park 
(Main Bandshell)

Toronto įgulos arti!, orkestros su kapelmeiste
riu KPT M.M. DUNMALL.
Svečios sol. — KATHY McBAIN
Karališk. pulko ork. su kapelmeisteriu LT. S. 
CLARK ir svečiais Ohulani havajiečių grupe 
JIMMY NAMARO orkestras
Svečiai sol.: KEN STEELE ir DICK SMITH 
Vargonų rečitalis: su RONNIE PADGETT 
PAT RICCIO ork. su sveč. so. RAFAEL NUNEZ
Populiari simfonija. Dirigentas ERIC WILD, 
svečias sol. MARY SIMMONS

Pirmadienį, liepos 4
8.30 v.v. Ramsden Park Kadrilious šoktai — BOB SCOTT orkestras

8.00 V.V.
8.30 v.v.

8.00 v.v.

8.30 v.v.

8.30 v.v.
8.30 v.v.

7.30 v.v.
8.00 v.v.
8.30 v.v.
8.30 v.v.

8.30 v.v.

Antradienį, liepos 5
Allan Gardens Toronto simf. ork., dirig. Mr. G. ANDERSONO
WithrOW Park Kadnliaus šokiai — BOB SCOTT orkestras

Trečiadienį, leipos 6
Exhibition Park
(Main Bandshell)
Riverdale Park

Specialus koncertas su J A. Valstybių 
gimnazijos orkestru ir choru 
Liaudies dainos ir Hootenanny su: 
THE CHANTECLAIRS, BEVERLEY ROBERTSON, 
JOHN SMITH ir KLAAS VonGRAFT
Kadriliaus šokiai — BOB SCOTT orkestras 
Kadrilius — ANGUS MacKINNON orkestras

Monarch Park
Dufferin Grove Park

Ketvirtadienį, liepos 7
ESlinton Park Diozo koncertos — ARNIE CHYCOFSKY'S,

TIJUANA BRASS, HERBY HELBING grupė
Nathan Phillips Square Toronto simf ork. — "A Tribute to Sousa" 
High Park Kadriliaus šokiai — BOB SCOTT orkestros
Kew Gardens Kadrilius — AU WARD orkestras

Penktadienį, liepos 8
Riverdale Park Rateliai — ART HOLLMAN orkestras

Sekmadienį, liepos 10

MOKAME
43A% už depozitus
5Y2% numatyta už Šerus

DUODAME 
mortgičius iš (>Vb% 
asm. paskolas iš 1%

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE 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 nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

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

Bindžeto ir patarnavimo planai. Bsimokėjimas penkiems metams ir ilgian
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.

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

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

HIGH PARK • ANNETTE, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 didelių kam
barių, pirmame augšte 4 dideli kambariai ir prausykla, 3 modernios vir
tuvės, 3 garažai. Skubus pardavimas.
NETOLI OAKVIEW BEACH Springhurst, Ont., dviejų miegamųjų vasar
namis. įvestas miesto vanduo. Sklypas 300x150 pėdų. Daržovėms auginti 
žemė. Prašoma kaina $2.000.
RONCESVALLES • SUNNYSIDE $8,000.00 įmokėti, atskiras, mūrinis, 9 di
deli kambariai per 3 augštus, mod. virtuvės, vandeniu apšildomas, 2 gara
žai; prašo $26.900.
BLOOR & DUNDAS, $10,000.00 įmokėti, mūrinis, 8 kambariai per 3 augš
tus, garažas. Prie gero susisiekimo ir apsipirkimo; pardavimo kaina $20.500.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina, čia gausite rimtą ir sąžiningą patartiną.

j. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105
...................... ... - . ...................................................- *-■ .............................................. ............................ ....... . ........... ....................................

Sov. Sąjungos antrosios grupės futbo
lo pirmenybėse. Paskutinėse rungty
nėse žalgiriečiai įveikė Kazanės Rubi
ną 3:2. Grupėje žaidžia 17 komandų.

Rygoje įvykusiose lengv. atletikos 
rungtynėse K. Orentas 5000 m bėgime 
laimėjo I vietą 13:46,8 pasekme.

Sov. Sąjungos irklavimo pirmenybė
se dvi lietuvių valtys laimėjo pirmas 
vietas. Jie laimėjo dvivietes su vairi
ninku ir keturviečių be vairininko 
rungtynes. Taip pat gerai pasirodė ir 
kitos valtys.

Lietuvoje vykstančiose daugiadienių 
dviračių rungtynėse pirmauja po 5 
dienų lietuvis J. Grabauskas, šiose 
rungtynėse dalyvaunja pabaltiečiai ir 
lenkai.

Estijoje įvykusiose lengv. atletikos 
varžybose A Vaupšas nušoko į tolį 
7.58 m ir laimėjo I vietą. J. Danaus- 
kaitė taip pat laimėjo I vietą, nume
tusi jietį 49.34 m.

2.30 v.p.p. High Park

2.30 v,p.p. Kew Gardens

2.30 v.p.p. Willowvale Park
5.30 v.p.p. High Park
7.30 v.v. Earlscourt Park
8.00 v.v. Exhibition Park

411-tojo eskadrono RX.A.F. orkestras su 
kapelmeisteriu F.O. BERNARD CLARK. 
Svečiai: KLAAS VonGRAFT, liaudies dainos 
Toronto įgulos artilerijos orkestras su kapel
meisteriu KPT. M. M DUNMALL. 
Svečias sol. REMO MARINUCCI
PAT RICCIO orkestras. Sveč. soL R. NUNEZ 
Vargonų rečitalis su RONNIE PADGETT 
JIMMMY NAMARO orkestras. Svečiai sol. 
KEN STEELE ir DICK SMITH 
Populiari simfonija. Svečiai sol. ERMANO 
BARBINI ir HELLY SAPINS K Y

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

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

baterijos ir t.t. Mašiną vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 • 9468 po 7 v. v. RO 6 ■ 8503 
Mechaninis mažinu taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Stop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.
r ■" —

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 44450 Namu telefonas/ BE. 3-5999

LANDSDOWNEQUEEN
$10.000 įmokėti, atskiras, gerų 
plytų, vandeniu apšildomas, mo
derni virtuvė, 4 skyrių prausyk
la. Šoninis įvažiavimas, dvigubas 
garažas, be mortgičių.

APARTAMENTAS. 23 butai;
$15.000 įmokėti, prašoma kaina 
$165,000, virš $27,000 pajamų 
į metus, 8 butai po 3 miegamus, 
kurie gali būti lengvai pakei
čiami į du mažesnius butus. 
Didelės galimybės pajamoms.

BLOOR-DUFFERIN $1.500 įmok.
6 kamb. plytinis namas, nau
jas pečius, 2 virtuvės, prašo 
$14.900.00.

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

Vyt. Morkis J. Ka

LAWRENCE-SCARLETT, 6 kmb. 
didelis vienaaugštis (bungalo- 
vas) naujas, atskiras, dvigubas 
garažas. Prašo $29.500.00.

JANE-BLOOR. Atskiras, plytų, 6 
didelių kambarių namas, van
deniu - alyva apšildomas, priva
tus įvažiavimas, garažas, dide
lis ir gražus sklypas, $26,500.

OSSINGTON - DUNDAS, $1,500 
įmokėti. 5 kamb., puriau atski
ras, naujai dekoruota, garažas. 
Prašo $9.000.00.

COLLEGE-CRANFORD. Plytin., 12 
didelių kambarių, 3 virtuvės, 2 
vonios, vandeniu apšildomas, 
dvigubas garažas.

vieėtų, kotelių, metelių |rai> 
rašome tik kreiptis pas mos. 
•ąlygotn paskoi^-mMtgKių.

kelis A. Bliudžius
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GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ. 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO •PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI- 
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL « . jS1>
323 LAKESHORE RD. EAST, r OFT VreaiT

Vn a Aru a C 'Tsais kelionių reikalais, visame pasau-
• |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

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

be Muito dovanos:
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO

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

KATALOGŲ. foto aparatai ir Lt
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus fr apdraustus {vairius 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 rašyti, 

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. 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. KALUZA .

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.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL 536 - 7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432

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

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

DUFF ER I N RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Bloor Autorite Garage 2

Lietuvis L AI K R O D
F. BOCHULI

NKAS
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.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilią pataisymus. Pate
pimus Ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atyeHdte patikrinimui: noro- 
dyslm visus triukumus ir duosime

Sav. Intanas paskevicius

N

A. B. Beresnevičius

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

NAUJA SISTEMA
“TŽ” 24 nr. J. Danilevičiaus straips

nis “Nauja sistema lėšoms telkti” ver
tas didelio dėmesio. Aš manau, ne vie
nam iŠ mūsų įkyrėjo aukų rinkimas. 
Beldžiasi į duris ne vien lietuviškos 
organizacijos, bet ir kanadiškos. Daž
nai tenka pokalbiuose nugirsti nusi
skundimą — renka ir renka, duok ir 
duok!..

Nemanau, kad lietuviai gailisi paau
koję keletą dolerių, tačiau perdažnas 
prašymas nebėra malonus nei aukoto
jui, nei rinkėjui. Vienkartinė duoklė, 
kaip J. Danilevičius išsireiškė, atrodo 
būtų geriausias ir pastoviausias lėšų 
telkimo būdas ir turėtų rasti pritarimą 
visų lietuvių.

Manyčiau, kad geriausias būdas 
duoklei surinkti būtų didesnių kolo
nijų suskirstymas į tam tikras seniū
nijas, paskiriant vieną asmenį duoklei 
surinkti. Tai galėtų tvarkyti Lietuvių 
Bendruomenė. Tokiu būdu būtų su
telkta iš karto nemažas kapitalas. Iš 
patyrimo patys gerai žinome, kas gali
ma padaryti su didesne pinigų suma, 
kuri gaunama iš karto. Linkėkime mū
sų vadovams šią naują sistemą kuo 
greičiausiai įgyvendinti;

P. Jankaitienė

MOKESČIAI IR SKULPTŪRA
Toronto miestas smarkiai gražinasi 

ir modernėja: pastatyta nauja miesto 
rotušė, pravedami brangūs požeminiai 
tuneliai moderniems traukiniams ir t. 
t. Dėl tos tad priežasties ir namų mo
kesčiai kasmet kyla “Sky-high”. Jie 
kyla kasmet po gana daug vadinamų
jų “mylių”. (Kiek pakeliama “mylių”, 
tiek reikia dolerių mokėti nuo kiek
vieno namo įkainojimo tūkstančio do
lerių). Per paskutinįjį dešimtmetį To
ronto namų mokesčiai pakilo lygiai 
100%. Vadinasi, reikia mokėti kita 
tiek, kiek buvo mokėta prieš dešimt
metį.

Teisinamasi, kad daugiausia nekiL 
nojamojo turto mokesčių išleidžiama 
švietimo reikalams. Galimas daiktas, 
bet šie mokesčiai labai neteisingai de
dami ant miesto namų savininkų pe
čių, nes juos turėtų mokėti ne mies
to savivaldybė, bet valdžia — provinci
nė arba federacinė, kuriai visi pajamų 
mokesčius moka. Vadinasi, jeigu žmo
gus turi namą ir neturi nė vieno vai
ko, visvien jis turi mokėti augštus 
švietimo mokesčius, tuo tarpu kai ne
turintis namo (gyvenantis kur nors 
apartmente), nežiūrint kiek jis uždirb
tų ir kiek vaikų turėtų, miestui švie
timo mokesčių visiškai nemoka. Jeigu 
būtų tie mokesčiai pavesti vyriausybei,

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Atkelta iš 3-čio psl. 

visuomenės būriui net nėra reklamuo
jami. 
• • •

“CHICAGO SUN-TIMES” dienraš
tis, kuris neseniai plačiai aprašė Bal
zeko lietuvių kultūros muzėjų (jis ati
darytas birželio 22 d.) birželio 17 d. 
laidoje įsidėjo didelę čikagiečių “Miss 
Lithuania” nuotrauką. Tai Laima Ce- 
paitytė, 19 m. amžiaus Illinois uni
versiteto Čikagoje studentė, kuri bu
vo išrinkta iš 6 merginų birželio 10 
d. šiuose rinkimuose be Laimos če- 
paitytės dar kandidatavo: Laima Ba- 
činskaitė, Virginija Bobinaitė, Birutė 
Indreikaitė, Aušra Gylytė ir Dalia 
Chodeckaitė. Tame dienraštyje po nuo
trauka dar pažymėta, jog čepaitytė 
varžysis su kitomis 15 finalisčių dėl 
pirmojo Lietuvių Pasaulio Jaunimo 
Kongreso gražuolės titulo. Reikia ma
nyti, jog šis kongresas pasieks per 
amerikiečių spaudą plačiąją visuome
nę ne tik gražuolių rinkimais, bet ir 
kitais svarbesniais kongreso parengi
mais, ypač kultūrinio pobūdžio įvy
kiais — lietuviškos operos spektakliu, 
savo temų mintimis ir pan.

Jaunimo kongrese viena iš nedaug 
garsintų sekcijų yra lietuviškai kal
bančių Amerikos karių-veteranų sek
cija. šios sekcijos posėdžiai bus liepos 
1 d., 2.30 v. p.p., Conrad Hilton vieš
butyje. Sekcijai vadovauja JAV avia
cijos rezervo M/Sgt. Raimundas Mi- 
šauskas. Joje kalbės neseniai iš Viet
namo sugrįžęs JAV armijos artileri
jos kapitonas Robertas Aleksiūnas. 
Be šio, sekcijos garbės prezidiume 
bus Korėjos karo veteranas Aloyzas 
Benas-Benešiūnas iš Klevelando ir to 
paties karo veteranas, ilgametis Ame
rikos Legijono Don Varnas posto val
dybos narys Edvardas šulaitis. 
• • •

LIETUVIAI PASIŽYMI įvairiose 
srityse. Lietuviškų pavardžių galima 
rasti universitetų ar kolegijų garbės 
sąrašuose. Illinois universiteto Čikago
je (Chicago Circle Campus) mokslo 
metų užbaigime ir diplomų įteikime

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 BATHURST ST., 
tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Skambinkite LE. 24912.

būtų teisingiausia, nes visi jai moka

žasties mūsiškis Torontas yra labai įsi- 
skolinęs. Iš vietinių laikraščių gana 
dažnai tenka patirti, kad Torontas sa
vo skolintojams dažnai teišgali užsimo- 
keti tik nuošimčius.

Nežiūrint to, Toronto burmistras Gi-' 
vens panorėjo nupirkti miesto rotušės 
aikštei abstraktinę skulptūrą, sverian
čią pustrečios tonos, padarytą iš bron
zos, kurios autorius yra britų skulpto
rius Henry Moore. Miesto tarybos po-
sėdyje burmistras teigė:

— This is what I want for My City.
Kontrolierius William Dennison 

šūktelėjo:
— I wouldn’t have it in my back

yard...
Taip skulptūros pirkimo patvirtini

mas ir nepraėjo tarybos posėdyje. 
Burmistras visvien nenusileido ir nori 
tą skulptūrą nupirkti iš suaukotų pini* 
gų, kurių jau esama apie $80.000, o 
pats skulpt Moore žada parduoti To
rontu! tą skulptūrą už $100.000.

Torontiškėj spaudoj tos skulptūros 
reikalu dar ir dabar nenustojamą ra
šyti. Dienraštyje “Daily Star” birželio 
2 d. buvo atspaustas laiškas iš Orilia, 
Ont. ir užvardintas “The Moore hits 
broadminded Orillia”. Laiško autorius 
I. M. Wright rašo:

Koks tai baisus eikvojimas laikraš
čio viso puslapio pustrečios tonos 
bronziniam “scriapui” aprašyti, kuris 
dabar vadinamas “The Archer”. Girdi, 
menininkas tą gabalą anksčiau buvo 
pavadinęs “Three Way Piece Na 2”, 
nes, greičiausia, nė pats nežinojus, ką 
tas bronzos gabalas vaizduoja. Galimas 
daiktas, esą, kad kontrolierius William 
Archer atsilieps ir pasipriešins to
kiam pavadinimui. Kodėl, girdi, nepa
vadinti tos pabaisos “The Phil. Givens 
No 1” ir palikti tą skulptūrą jam, kaip 
paminklą jo burmistravimui?

Taigi, dėl to bronzinio “Archerio” 
dar teberašoma, jis visdėlto atsisto
siąs rotušės aikštėje (už suaukotus pi
nigus) gal dar prieš šias Kalėdas.

DARŽAS ANT STALO
Draugė parašė, kaip ji sugalvojo ma

lonų užsiėmimą savo tėvui, kuris dėl 
artričio kauluose negali lankstytis ir 
jokio darbo dirbti. Senas, ligotas žmo
gus, buvęs ūkininkas, negali nurimti 
nepalietęs dirvos, nors ir mieste gy
vendamas. Jei jokio darželio neįma
noma pasidaryti, tai tikra nelaimė. 
Šiuo atveju daržas buvo, tik vargšas 
sustyrusiais kaulais daržo mėgėjas, ne
galėjo atlikti to darbo, nes negalėjo 
lankstytis. Buvo sugalvota daržas ant

birželio 19 d. viena iš programos da
lyvių buvo lietuvaitė Ona Masiulytė. 
Ji tik prieš 4 metus atvyko į Čikagą 
iš Argetinos ir čia tuoj pradėjo stu
dijuoti chemiją, kuria užbaigė su gar
bės atžymėjimais. Ji nuo rudens yra 
pakviesta profesoriaus asistente į Illi
nois universitetą Urbanoje, kur sieks 
magistro laipsnio. Minimą universite
tą baigė 192 jaunuoliai, kurių tarpe 
be Masiulytės, buvo: A. Maurukas, L. 
šulaitis, P. Plėnis ir kt. 
• • o

LIETUVIAI, ATVYKSTANTIEJI iš 
įvairių Amerikos miestų ar kitų vals
tybių į Jaunimo Kongresą, Čikagoje 
galės aplankyti ir nemaža lietuviškų 
įstaigų bei pastatų. Ypač nepraleisti- 
nas Jaunimo Centras, kuris yra tapęs 
viso Čikagos lietuviškojo veikimo pa
grindine veikla, čia bus kongreso pa
rodų atidarymas, tad į jį bus proga 
užsukti. Jame taip pat yra įsikūrusi 
Čiurlionio galerija, o netoli Centro 
esančiame jėzuitų vienuolyne — Lie
tuvių muzikologijos archyvas. Naujai 
jėzuitų įsigytame name kitoje gatvės 
pusėje aplankytinas Pasaulio lietuvių 
archyvas. Visi šie pastatai yra prie 
56-tos ir Claremont gatvių.

Negalima praleisti neaplankius ir 
‘‘69” meno galerijos, kuri yra 69-je 
gatvėje Marquette parke. Tai naujoji 
lietuvių galerija, kurioje galima įsigy
ti ir lietuvių dailininkų kūrinių.

Marquette Parke dėmesį galėtų pa
traukti didžiulis Dariaus-Girėno pa
minklas prie 67-tos ir California gat
vių. Kitoje gatvės pusėje yra graži 
Marijos mokykla mergaitėms, kurios 
salėje vyksta daug lietuviškų paren
gimų, o kongreso metu — liepos 1 d. 
vakare — įvyks “Lokio” operos pasta
tymas.

Taip pat dėmesio vertas yra naujai 
atidarytas Balzeko lietuvių kultūros 
muzėjus prie Archer ir California gat
vių. čia lankytojai galės užtikti daug 
nematytų dalykų. Be to, Čikagos lietu
viai turi daug gražių bažnyčių bei ki
tokių pastatų, kurie irgi verti pama-

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

Metro. Lie. PH. 136 Tel. LE. 2-5191

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieka Įvairins namiĮ vidaus 
bei lauke remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

stalo: sukalta pora dėžių 12 inčų plo
čio, 9—10 inčų gylio, pridėtos kojos, 
lyg stalui, ir įdėta trąšios žemės. Anks
ti pavasarį dar net šalnoms nepraėjus, 
buvo prisodintas pilnas “daržas” dar
žovių ir net gėlių,* šaltomis naktimis — 
lengva uždengti. Iš daržovių ten gerai 
augo: pamidorai, svogūnai, salotos, ri
dikai ir kt. Iš gėlių: palergonijos, pe- 
tūnijos, begonijos, Afrikos žibuoklės 
(pavėsingoj vietoj) ir kt. Tokį daržą 
daug lengviau patręšti dirbtinėm trą
šom ir apsaugoti nuo kenkėjų. Tik 
dažnai reikia laistyti. Nereikia nei sa
kyti, koks išdidus buvo ligotas tėvu
kas ir kaip labai patenkinta buvo visa 
jo šeima, kaip pietums pristatydavo 
kasdien sveikų, šviežių daržovių iš sa
vo daržo.

Niekas labiau negali pažeminti svei
ko proto žmogaus, kaip negalėjimo ir 
nereikalingumo jausmas.

Alijošiūtė

EILIUOTAS LAIŠKAS
Viena skaitytoja gavo Šį eilėmis pa

rašytą laišką iš okupuotos Lietuvos: 
“Gal bent tolimas aidas

Tėvynės vaizdelio 
Atsilieps Tavo sielos kertelėj. . 
Gal primins ilgesingąją Lietuvą 
Mielą gimtinę ... 
Amžinai žaliuoją

Dzūkų krašto pušynai, 
Kurie tarsi rūtų ištįsę vainikai, 
Kalnuotą, smėlėtąją Dainavą puošia, 
O Nemunas, plaukdamas kloniais, 
Sutikęs Alytų apglėbia,

myluoja ir su šilais ošia... 
Per vasarą čia, Alytaus miesto parke, 
Spalvinguos gėlynuos gyvai atsimerkę, 
Žydi kvapniosios rožės

ir trykšta fontanai 
O, ir kaip nemylėti tavęs, mieste mano! 
Kaip rožę šio parko,

kaip šakutę pušų Alytaus, 
Geriausius linkėjimus, mūsų Brangioji, 

siunčiame Tau!”

Pajieškojimai
Meidus Pranas, Kazio sūųus, gyve

nantis Lietuvoje, Švenčionėlių mieste, 
Komjaunimo g-vėje nr. 42, jieško sa
vo brolio, karo metu išvykusio į užsie
nį — Meidaus Juozo, Kazio s., gimusio 
1922 metais Pašiekščio kaime, Labano
ro parapijoje Utenos apskrtiyje.

Margos įvairybės
• Į Didįjį Vilniaus Seimą 1905 

m. buvo suvažiavę visi žymiausi 
to meto Lietuvos veikėjai — apie 
2000 žmonių. Posėdžių pertrau
kos metu vienoje valgykloje pie
tavo daugelis Seimo dalyvių, jų 
tarpe prie vieno stalo sėdėjo dri 
J. Basanavičius ir pedagogas P. 
Kriaučiūnas. Laisvai besišneku
čiuojant, P. Kriaučiūnas kreipėsi 
į dr. J. Basanavičių:

— Kaip manai, Jonai, jei da
bar, mums teposėdžiaujant, su
griūtų salės lubos ir mes visi ža
lume, ar Lietuvos atgimimas bū
tų sužlugdytas?

Dr. J. Basanavičius, kiek pagal
vojęs; atsakė:

— Ne, Petrai, — tos lubos da
bar jau turėtų būti tokio dydžio, 
kaip dangaus skliautas virš visos 
Lietuvos ...
• JAV ir Kanada pradėjo paruo
šiamuosius darbus bendromis jė
gomis išgrįsti didįjį Aliaskos ke
lią (Alaska Highway). 1500 mylių 
kelias kerta Yukono teritoriją, 
jungdamas Britų Kolumbijos 
Dawson Creek su Fairbanks 
Aliaskoj. Kanados vyriausybė ti
kisi iki š.m. pabaigos apskaičiuo
ti to darbo išlaidas, o kaikurie 
JAV senatoriai, automobilių są
jungos remiami, bando pravesti 
atitinkamą įstatymą. To ilgo ke
lio tik pirmosios 83 mylios yra iš
grįstos, o likusi dalis tik žvyruo
ta. Aliaskos kelias buvo praves
tas per II D. karą ir naudojamas 
karo reikalams. 1946 m. jis buvo 
perleistas Kanadai. Tai yra vie
nintelis sausumos kelias tarp J. 
A.V. ir Aliaskos. Jis taip pat yra 
svarbiausias Kanados kelias į Yu
kono teritoriją.

• Glasgow’e mokytojas John 
McCarry naudoja naują metodą 
geografijai mokyti. Jis duoda 
kiekvienam klasės mokiniui JAV 
žemėlapį neštis į namus, pasiūly
damas pažymėti smeigtukais tuos 
Amerikos miestus, kur “Beatles” 
jau yra buvę. Jis sako: “Tai leng
viausias kelias išmokyti vardus 
didžiųjų S. Amerikos miestų.”

• Plaukai gali pakeisti pirštų 
nuospaudas Scotland Yardo sek
liams. Tyrinėtojai Britų atominių 
ginklų įmonėse surado, kad plau
kai, pabuvę branduoliniame reak
toriuj ir pasidarę radioaktyvūs, 
įgalina mokslininkus nustatyti jų 
savininką. Pirštinėti nusikaltėliai 
gali ir nepalikti pirštų nuospau
dų, bet plaukų dažniausiai palie
ka, visai to nejusdami.

International 
Driving School

WALDI
Centrinė jttatga 691 St.,

Td. R0 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkewa^anali.

Š Y P S
Knyga ir moteris

Knyga ir moteris — abi suke
lia didžiausį susidomėjimą; kny
ga kol perskaitoma, o moteris — 
kol atspėjama. Visas knygos pa
trauklumas — jos antraštinis la
pas, o moters — jos veidas. Abi 
ne be trūkumų: knygoje dažnai 
kiekviename puslapyje korektū
ros klaida, o pas moterį — apsiri
kimai. Abidvi sendamos pinga, ir 
dėmesys yra kreipiamas į abiejų 
šiame puslapyje atsiradimo me
tus. Pas abidvi dažnai vidujinis 
turinys neatitinka išoriniam vaiz
dui.

Nebus sunkumų...
Vienas ligonis, pagautas entu

ziazmo, dėsto gailestingajai sese
riai:

— Aš tave įsimylėjau, nebeno
riu iš čia išeiti, nebenoriu pa
sveikti.

— Nesirūpink, — atsakė gai
lestingoji sesuo, — tu-ir nepa- 
sveiksi, nes tas gydytojas, kuris 
matė, kai tu mane vakar pabu
čiavai, yra mano vyras...

Kantrus klausytojas
Vienintelis kantrus klausyto

jas, kuris visad yra pasirengęs iš-

DRAUDIMAI

231 -2661 2a33r.3b32|

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Namų, 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 Howord 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 9-6168

W. A. LENCKI

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W-, Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 

Telefonas LE 4-8431
3

STANLEY WM. FROLICK, BA. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. OJ).

412 RoncesvaDes Avė. (prie How
ard Park Ave.>. Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namą CL. 94029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 640 vaL vak. Šeštadieniais nuo

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

draudimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

769-4612 
769 - 4131

E N O S
klausyti abi puses diskusijose ar
ba barniuose, yra... kaimynas 
už sienos.

Bloga savybė
Panevėžio miesto vyrukas, su

tikęs gatvėje pažįstamą mechani
ką, klausia:

— Petrai, ar negalėtum patai
syti mano radijo aparato?

— O kas su juo bloga?
— Jis perdaug meluoja...

Skirtumas
Žinomas nervų ligų gydytojas 

pasakoja jaunesniam, dar maža 
patyrimo teturinčiam, savo bend
radarbiui:

— Jaunasis žmogau, psichiat
rui būtinai reikia visuomet atsi
minti, kad visi tie pacientai, ku
rie ateina pas jį privačiai gydytis, 
vadinami neurotikais, o jeigu jie 
ateina į kliniką, kur nemokamai 
gydoma, tie vadinami kvailiais.

Kaip kas elgiasi
Įsigėręs prancūzas romansuo- 

ja, ispanas — šoka, vokietis — 
giriasi, italas — dainuoja, airis 
— mušasi, amerikietis — prakal
bas sako, o lietuvis — kritikuo
ja. Parinko Pr. Al.

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt .
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼.
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTI
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

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

(prie Geoffrey St)
TEL. LE. 2 • 5493

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



toromtge
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Geriausios sėkmės jaunimui kon
greso proga Čikagoje, taipgi Kanados 
ir JAV lietuvių dainų šventės daly
viams bei jos rengėjams.

— Pamaldos Gerojo Ganytojo va
sarvietės koplyčioje šį sekmadienį 10

Nr. 26 (857)
VISUOMENEI PAGEIDAUJANT.

— Šį penktadienį, liepos 1 d., pa
maldos vakare 7.30 vai.

— Antradienį iš parapijos bažnyčios 
palaidota a.a. Ona Cilciuvienė, 71 m. 
amžiaus, šv. Jono liet, kapinėse. Ve
lionės vyrui ir vaikams — nuoširdi 
užuojauta. :*4

— G. Ganytojo stovyklavietėje 
Springhurste vykdomi pasiruošimo 
darbai: iždažytas salės-koplyčios pa
statas, sutvarkyti berniukų ir mergai
čių stovyklavimo pastatai, plečiamos 
žaidimų aikštės, gręžiamas antras šuli
nys dviem didiesiem stovyklos pasta
tam. Daug darbo stovyklavietės aplin
kos ir pastatų paruošimui stovyklai 
yra atlikęs Stasys Banelis, kuris šiuo 
metu Springhurste gyvena. S. Banelis 
yra sutikęs vasaros metu administruo
ti stovyklavietę. Už atliktą darbą jam 
gili padėka. Aikštelių plėtimo darbais 
rūpinasi Mamertas Duliūnas, talkina-

Prisikėlimo par. žinios
— šį sekmad., 1115 vai. — Mišios 

vi gyvus ir mirusius Goldlist Constr. 
Co. tarnautojus; užprašė bendrovės 
tarnautojai per M. Petrulį.

— Vienuolyne porą dienų viešėjo 
vysk. Pr. Brazys ir mons. V. Balčiūnas.

— Pr. sekmadieni parapijai talkino 
svečias iš Australijos kun. dr. P. Ba
šinskas. Nuoširdžiai dėkojame už įdo
mius ir turiningus pamokslus.

— Šį sekmad. per visas Mišias — 
speciali rinkliava statybos išlaidoms 
sumažinti. Prašome duosniai prisidėti.

— Pr. sekmad. Mišios par. salėje 
laikytos paskutinį kartą. Vasaros metu 
Mišios bus laikomos tik bažnyčioje 8, 
9, 10 ir 11.15 vai. ryto.

— T. Tarcizijus, porai savaičių iš
vykęs į JAV, šį savaitgalį grįžta To
rontan.

— Ryšium su Dominijos Diena, spe
cialiu vietos vyskupo leidimu, šį penk
tadienį nuo mėsos susilaikyti nėra par
eigos.

— Šis penktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios, išpažintys ir Komunija 
— 7, 7.30 ir 8 v. ryto ir 8 v. vak. Li
goniai sakramentais aprūpinami iš 
anksto susitarus.

mas drabštaus jaunimo.
— Registracija į G. Ganytojo stovyk

lavietę vykdoma per kleboniją. Vietų 
dar yra. Stovyklos parengimų vadovė 
Kotryna Marijošienė iš JAV į Toron
tą atvyksta liepos 7 d. Stovykla prasi
deda liepos 9 d., šeštadienį.

— Užsakyti pas Tėvus jėzuitus Či
kagoje lietuviškam- tekstui Mišių lape
liai, kurie bus naudojami vasarvietėje 
pamaldų metu.

— Birželio 30 d. iš Mount Hope ka
pinių į lietuvių kapines perkeliami 
a.a. Petronėlės Rekštienės palaikai. 
Perkėlimo reikalais rūpinasi velionės 
dukros Danutės Keršienės šeima. Už 
velionę pamaldos parapijos bažnyčio-. 
je ketvirtadienį, 9 vj*. |

— Birželio 25 d. sutuokta: Jonas ryto. Autobuse dar yra pora laisvų 
Genutis ir Regina Daržinskaitė. vietų, kuriomis gali pasinaudoti ir ne-

— Pakrikštyta: Jeannette Ona Camp- choristai. Papigintas bilietas ten ir at- 
bell ir Linas Petras Ažubalis. j gal nekainuos daugiau kaip $20. Tei-

Muz. St. Gailevicius pakviestas 
dainų šventės akomponiatoriumi.

J. čeponkutė, berods, vieninte-

— Tretininkų mėn. susirinkimas — 
šį sekmad. po Sumos. Mišios kongrega
cijos intencija — 9 vjt.

— Parapijos biblioteka ir spaudos 
kioskas atostogų metu uždaryti. Nuo
širdžiai dėkojame S. Miniotienei ir P. 
Misevičiui su ponia, mūsų lietuviško
sios knygos mylėtojams, už darbą ir 
pasiaukojimą.

— Parapijos choro autobusas į dai
nų šventę išvyksta nuo Prisik. par. na
mų šį penktadienį, liepos 1 d., punk
tualiai 7 v.r. Čikagoje jis sustos prie 
Jaunimo Centro. Iš Čikagos autobusas 
Torontan išvyks nuo International 
Amphitheater, kuriame vyks ir dainų 
šventė, sekmad., punktualiai 6 v.v. ir 
Torontą pasieks pirmadienį apie 6 vai.

Genutis ir Regina Daržinskaitė.

; rautis pas choro seniūną K. Žulį LE 
5-6772. Nepamiršti dokumentų!

— Pakrikštyta: Vlado ir Leah Ra-
lė iš Toronto studijuos lituanisti- dzevičiU dukrelė Julie Ann.

X-toji Aušros stovykla, skirta jau-ką Notre Dame universitete Niu
jorke vasaros metu. Ten dėstys nesnio amžiaus stovyklautojams bei 
žymūs tos srities specialistai. Vė- j vadovų paruošimui, prasideda liepos 
liau J. Čeponkutė numato dirbti 9 d. Stovyklautojai atvyksta į stovyklą 
Toronto šeštad. mokykloje. Iš tarp 10 v.r. ir 4 v. p.p. Paskutinė da- 
Otavos tą kursą studijuos p-lė Da- ta reigstruotis — liepos 3 d. visi Sto
nytė.

Sol. V. Verikaitis ir šią vasarą ciios blankus užpildo tėvai, bal- 
studijuos Ontario College of Edu-, —.^™os gydytojas) ir juos prista-
cation. Direktorius pakvietė jį or- ’ 
ganizuoti kursantų chorą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

mums suruoštą 65 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvinį pagerbimą: T. 
Ambrozijui, OFM, už šv. Mišių atlai- 
kymą ir gražų ta proga pasakytą pa
mokslą; kun. B. Jurkšui už giedojimą 
per šv. Mišias; T. Pranciškonams už 
dalyvavimą vaišėse; T. Placidui, OFM

• už linkėjimus bei tokią gražią dovaną; 
kun. P. Ažubaliui už dalyvavimą vai
šėse ir sveikinimą žodžiu; N. Pradėto
sios Marijos Seselėms už dalyvavimą, 
linkėjimus bei gražią dovanėlę; dukrąį 
JL Karasiejienei, sūnums — Juozui, 
Izidoriui, Vaitiekui ir marčioms už su
ruošimą vaisių ir rūpestingą darbą; vi
siems anūkams ir anūkėms už gėles ir 
sveikinimus, visiems svečiams už atsi- 
lankymą.ir gražias dovanas. Visa tai 
pasiliks mums kaip jaudinantis, neuž
mirštamas atsiminimas.

Lukas ir Ona Gataveckai

vyklautojai privalo užpildyti registra-

už

*tyti iki stovyklos pradžios.
Vykstantieji į stovyklą pasiima: 3 

šiltas antklodes arba miegmaišį (sleep
ing bag), keletą apatinių ir viršutinių 
baltinių, naktinius baltinius, šiltą 
megztuką, keletą porų kojinių, sporti
nius ir paprastus batukus keletą rank
šluosčių, maudymosi kostiumą, muilo, 
dantims valyti priemones, nedužtamą 
lėkštę ir puoduką, šaukštą, šakutę, 
peilį, maldaknygę ir rašymo priemo
nes. Besilaviną smuiku ar gitara yra 
prašomi juos atsivežti kartu į stovyk
lą. Muzikos instrumentai yra laikomi 
vadovybės priežiūroje ir išduodami 
tik pratyboms bei programų išpildy
mui.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiam už 

mums suruoštas įkurtuves - staigmeną. 
Tėv. Rafaeliui, OFM, už namo pašven
tinimą, rengėjams ir visiems už bran
gias bei vertingas dovanas: A. E. Ab- 
romaičiams, V. J. Aleknavičiams, O. J. 
Ažubaliams, M. A. Bumbuliams, G. J. 
Baliūnams, V. L. Balaišiams, J. A. Ba
cevičiams, O. J. Dirmantams, J. Dau
kantui, O. P. Derliūnams, M. B. Gen- 
čiams, V. Germanavičiui, O. S. -Kirši- 
nams, T. P. Kareckams, Hamiltone, 
J. J. Kamaičiams, Hamiltone, M. S. 
Kniukštmns, J. K. Liutkams, E. B. Ric
kevičiams, B. S. Prakapams, A. Pečiu
lytei, B. Staniulienei, L Staškevičiūtei.

Jūsų parodytas nuoširdumas liks ne
užmirštamas —

M. ir A. Daukšos

šių metų stovyklos vadovybę suda
rys: T. Paulius ir T. Rafaelis — kape
lionai, Vyt. Staškevičius iš Klevelan- 
do — komendantas, Ant. Laurinaitis, 
Br. Vrublevičius ir Alg. Puteris — 
berniukų vadovai, mokyt. A. Sapijo- 
nytė ir A. Grigaitė — mergaičių va
dovės, J. Stempužis iš Klevelando 
— lituanistinės programos vadovas, 
M. Puškorienė iš Klevelando — 
rankdarbių mokytoja, R. Mackevi
čiūtė iš Klevelando — tautinių šokių 
mokytoja, Ž. šlekytė — dainų moky
toja ir laužvedė, mokyt. D. Augaity- 
tė ir J. Klimaitė — sporto vadovės, N. 
Kėkštaitė — plaukymo instruktorė, S. 
Vytė ir V. Barcevičiūtė — gaiL sese
lės, J. Raškauskas — ūkvedis, A. Balt
rušaitis — stovyklavietės užvaizdas.

Praėjusią savaitę stovyklavietėje 
talkino: Ant Baltrušaitis, J. E. Buk- 
šaičiai, P. A. Grigai, V. Gavelis, Z. 
Girdauskas, V. Dubinskas, A Kryža- 
nauskas, J. Puteris, A. Puteris, J. Raš
kauskas, Z. Rėvas, M. šostokas, A. 
Saulėnas, J. M. Tamošiūnai, J. A. Vaš- 
kevičiai, V. Vingelis, J. Vaskelė, R. 
žiogans. Visiems nuoširdus ačiū.

KOMPOZITORIAUS DARIAUS LAPINSKO OPERA

“LOKYS”
bus pakartota 1966 m. liepos 1 d penktadienį,

“Baltijos” stovyklavietės staty
bos darbai jau užbaigti. Liko tik 
įvesti elektrą, parūpinti lovas ir 
kitus smulkius vidaus darbus at
likti. Jaunimas ir senimas kvie
čiamas kuo plačiausiai stovykla
viete

9.30 vai. vakaro, Marijos Augštesniosios Mokyklos salėje,

Bilietai gaunami Marginiuose
2511 West 69th SL Čikagoje, tel. PR 8-4585 
Bilietai taip pat bus gaunami pre įėjimo kasos

Visi kviečiami atsilankyti Rengėjai

LIETUVIU ŠEIMA, atvykusi iš Vokie
tijos, jieško 6-8 kambarių namo nuo
moti arba pirkti. Skambinti tel. 
533-5065. (Atlantic restoranas).

Į GERUS NAMUS atiduodanti 9 sa
vaičių amžiaus kačiukai. Skambinti

LIETUVIS, NESENIAI BAIGUS TO
RONTO UN-TĄ ir dirbąs kanadiečių 
b-vėje, jieško High Park rajone kam
bario (su maistu bei aptarnavimu) lie
tuvių šeimoje. Skambinti tel. 924-9111, 
extension 819 nuo 9 v. r. iki 4.30 v. p. 
p. Prašyti Stanley.

tel. HO 6-1280.

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS 
Springhurste (Wasaga) iš 2 miegamų
jų ir virtuvės su visais miesto patogu
mais, arti vandens. Skambinti po 6 v. 
v. LE 5-5126 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS 
Springhurste, lietuviu rajone. 

Skambinti 383-2756 Hamilton, Ont.

ORKESTRAS “DAINA” prityręs groti 
šokiams vestuvėse ir visokiuose pa-

tišką ir populiarią muziką. 
Skambinti 763-2924.

— sunkvežimių tarnyba.

ŽEMIAUSIOS KAINOS.

AUTOMOBILIAI nauji ir
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANT ir CHRYSLER.
Vartoti: garantuotai geros kokybės 

Teiraukitės pas J. C. (Joe) 
COFFEY. TeLLE4 -1191 

711 St. Clair Ave. West

pasinaudoti.
Hjos” stovyklavietę parė

mė: W. Gentemann $25, J. T. Ma
čiuliai $10, J. Šeidys $10 ir K. 
Lukas $5.

“Lito” jaunųjų narių ekskursi
ja į Granby zoologijos sodą pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Eks
kursijoje dalyvavo 86 jaunieji na- 

ir 9 palydovai iš vyresniųjų 
tarpo. Ekskursijos organizavimo 
metu į “Litą” įstojo per 40 nau- 

Panašią eks- 
daryti ir se- 

metais.

jų jaunųjų nanų. 
kursiją numatoma 
kančiais metais.

TORONTO MIESTAS

Maironio šeštad. mokyklos IX 
ir X skyriai birželio 25 d. turėjo 
ekskursiją autobusu į Penetan- 
guishene. Jie aplankė istorines 
Kanados vietoves, paplaukiojo 
laivu, užsikėlė į kalnus ir malo
niai pasimaudė. Iš mokytojų eks
kursijoje dalyvavo: mokyklos ve
dėjas J. Andrulis, S. Liuimienė, 
V. Taseckas, J. Jankaitis. Taipgi 
dalyvavo kaikurie tėvai — komi
teto pirm. L. šeškus, m-klos sek
retorė J. Kulikauskienė ir kt. Pr. 
Alšėnas paruošė specialų repor
tažą, o S. Dabkus padarė gražių 
nuotraukų.

Joninės buvo puikiai atšvęstos 
Lietuvos gener.: konsulate ir pas 
kitus visuomenės veikėjus. Gen. 
konsulą dr. J. žmuidziną ir Ponią 
visų vardu sveikino Toronto apyl. 
pirm. Aug. Kuolas ir KLB krašto 
valdybos pirm. A, Rinkūnas.

Jaunimo kongrese Čikagoje 
sveikinimų žodžiu nebus, todėl 
visi sveikinimai Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresui turi būti 
siunčiami raštu ligi liepos 2 d. 
šiais adresais: PLJK Būstinė 
5620 S. Claremont Avę., Chicago, 
Ill. 60636, arba Lithuanian World 
Youth Congress, Conrad Hilton 
Hotel, 720 S. Michigan Ave., Chi
cago, Ill. 60605.

Prisikėlimo kredito kooperaty
vas penktadienį, liepos 1 d. (Do
minion Day) bus uždarytas. Ka
dangi birželio 30 baigiasi metų 
ketvirtis, norintieji pervesti savo 
santaupas, neprarandant nuošim
čių, gali tai padaryti ketvirtadie
nį,' šeštadienį ir sekmadienį, t.y. 
birželio 30, liepos 2 ir 3 d.d. Ban
kelio kapitalas jau gerokai prašo
ko $2 mil. sumą ir gana sparčiai 
auga. Nariu skaičius taip pat di
dėja. ' Valdybai

ATVYKSTA AMERIKOS LIET.
JAUNIMAS

inž. BERNARDUI BUNTINUI mirusz
jo šeima ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos Toronto skyrius

Mielam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, 
JUOZĄ MARTIŠIŲ bei jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

J. Bataitis
P. M. Venskevičiai

MARIJAI TREČIOKIENEI mirus,
jos dukrą MARIJĄ ir žentą ANTANĄ GARKŪNUS, 
sūnų JUOZĄ ir marčią DANUTĘ, netekusius mylimos 
motinos ir uošvės, taip pat ir anūkus EDUKĄ ir ĄRVY- 
DUKĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Sakavičių šeima

PADĖKA '
A. a. Povilui Masiuliui, mano broliui staiga mirus, visiems asme

nims, kurie mus užjautė ir padėjo mūsų skausmo valandose, reiškia
me padėką: Prisikėlimo parapijos klebonui Tėvui Placidui už atlaiky
tas pamaldas ir tartą žodį, T. Pauliui už paskutinį ligonio patarnavimą. 
T. Rafaeliui ir T. Ambrozijui už Rožinio maldas, kun. B. Jurkšui už 
muziką vargonais ir giesmes.

Nuoširdus ačiū a. a. Povilo ir mūsų bičiuliams už pagalbą, gėles ir 
užprašytas šv. Mišias: p. p. Taseckams, Totoraičiams, Drąsučiams, Va- 
dakojams, Kuzmickams, Jasevičiams, Ručiams, Tarvydams, Šukiams, 
Tamoliūnams, Pranevįčiams, Blockiams, S. Juozapavičiui, VI. Jasui, 
Jurevičiūtei, V. Pyragiui, V. Buragui, A. Lajukui, Černiauskams, J. 
Pauliukaičiui, Pivorams, Galinienei, J. čegįui, Vingeliams, Petraus
kams, Janulevičiams.

Ačiū visiems, kurie aplankė mano brolį laidotuvių namuose ir pa
lydėjo jį į amžiną poilsio vietą —

Brolis Feliksas ir brolienė

ATOSTOGAUTOJAMS!
Jei norite linksmai praleisti atostogas ir pažuvauti bei 

pasimaudyti, tai kviečiame atvykti j netoli BELLEVILLE 
esančią (Bay of Quinte) vasarvietę.

Vasarnamiai pilnai įrengti su visais patogumais, 1—3 
miegamieji kambariai.. Savaitei kaina $30—50. Visam mė
nesiui duodama nuolaida. Informacijų teirautis pageidau
jama anglų kalba:

MRS. DEMCZYNA, R. R. 1, PLAINFIELD, ONT.

NEIMAN, BISSETT & SEGUIN 
advokatų įstaiga.

Praneša, kad persikėlė į nauję vietę - 
25 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 208, 

TORONTO 1, ONTARIO 
NAUJAS TELEFONAS 363 -1112

14 K

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

Pirmoji užsienio liet, jaunimo 
grupė iš P. Amerikos, dalyvavusi 
kongrese, lankysis Kanadoje lie
pos 14—18 dienomis. Numatoma, 
kad aplankys Torontą, Montreaį, 
Otavą ir Niagara Falls. Iš viso 
lankysis apie 50 asmenų. Į Toron
tą atvyksta liepos 14, ketvirtadie
nį. šeimos, kurios pageidautų sve
čius priimti, prašomos susisiekti 
Toronte su: inž. A. Viskanta tel. 
231-1461; D. Skrinskaite tel. 
532-2021; A. Sapijonyte 532-9964; 
Montrealyje — R. Verbyla tel. 
482-0865; R. Navikėnu; A. Luko- 
ševičiūte; Otavoje — inž. A. Paš
kevičium, 659 Alesther Str.

KLB jaunimo sekcija
Studijinėje jaunimo stovykloje 

Dainavoje praėjusią savaitę daly
vavo šie torontiečiai: kun. J. Staš
kevičius, D. Skrinskaite, G. Rin- 
kūnaitė, G. Škrinskas, R. Kryža- 
nauskaitė, Sabaliauskaitė, dr. A. 
Dailydė. Su paskaita apie lietu
vių bendruomene buvo nuvykęs 
dr.' J. Sungaila. Jo iškeltos min
tys buvo gyvai diskutuojamos.

Dvyliktoji Kanados Lietuvių 
Diena šiais metais Įvyks Toronte 
rugsėjo 3-4 d. Menine programa 
rūpinasi sol. Vac. Verikaitis, apyl. 
valdybos parengimų vadovas. 
Programoje, be kitų kūrinių, bus 
išpildyta B. Budriūno kantata 
“Tėviškės namai”. Numatytas iš-j 
leisti specialus leidinys.

Į Jaunimo kongresą ir dainų 
šventę Čikagoje vyksta gana gau
sios grupės. Toronto ir Hamiltono 
chorai važiuoja autobusais. Pa
vieniai asmenys ir šeimos rengia
si vykti lėktuvais, traukiniais ir 
automobiliais. Dalis jaunimo išvy
ko prieškongresinėn jaunimo sto- 
vyklon ir iš ten vyks į Čikagą. Su
sidomėjimas kongresu, opera 
“Lokiu” ir dainų švente didelis. 
Kaikurie skaitytojai klausia, ko
dėl kongreso ir dainų šventės ren
gėjai diskriminuoja laikraščius? 
Jie skelbimus davė tik kaikuriem 
laikraščiam. Tokio visuotinio po
būdžio Įvykiai turėtų būti lygiai 
skelbiami visuose lietuvių laikraš
čiuose. ,

Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
“Parama” kasa birželio 30 die
nos metu bus atidaryta nuo 10- 
3 vai. p.p. ir vakare nuo 4 v. iki 
8 v.; penktadienį, liepos 1, kasa 
bus uždaryta. Be to, vasaros me
tu — liepos ir rugpjūčio mėn. 
— šeštadieniais Įstaiga bus užda-

“Parama” š. m. gruodžio mėn. 
minės 15 m. veiklos sukakti, šis 
kredito kooperatyvas pradėjo dar
bą kukliai: 40 pirmųjų narių su
dėjo po $5 ir sudarė $200 pagrin
dini kapitalą. Gi šiandien “P.” 
balansas artėja prie $3.000.000 
ribos. Tai sutelktinio kapitalo ir 
sąžiningo darbo vaisius. Kas pra
džioje ir abejojo dėl “P.” pasise
kimo, tai 14V& metų praktika pa
rodė, kad abejonės buvo be pa
grindo. Kooperatyvas augo kas 
metai ir nariais ir kapitalu. Jau 
vien šiais metais depozitai paau
go daugiau negu % milijono do
lerių. Kapitalo judėjimas gyvas 
ir judrus. Paskolų ir mortgičių 
paklausa didelė. “Paramos” pa
vyzdys davė akstiną ir kitiems lie
tuvių kredito kooperatyvams įsi
kurti.

Be to, “P.” iš gauto pelno pa
laiko ir remia lietuvių kultūrines 
pastangas: Vasario 16 gimnaziją, 
Toronto šeštad. mokyklą, skau
tus, sporto klubą “Vytis”, repre
zentacini liet, chorą “Varpą”, jau
nimo kongresą, L. Vaiku Namus 
ir kt. V. Petraitis

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namu telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami
nurodymai justi namuose arba mu
su klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

VIEŠAS RAN ESI M AS ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO REIKALU.
ŠIUKŠLES NEBUS SURENKAMOS

DOMINIJOS DIENĄ
PENKTADIENI, LIEPOS 1 D.

Jos bus surenkamos sekančią reguliarią surinkimo dieną ar 
naktį (antradienį, liepos 5, 1966)

NAUDOKITE ŠIUKŠLĖMS SKIRTAS LAIKYTI STATINES. VIR
TUVĖS BEI STALO LIEKANAS SUVYNIOKITE I LAIKRAŠTI 
PRIEŠ NUMESDAMI Į ŠIUKŠLĖMS SKIRTĄ DĖŽĘ.
NEMESKITE PAGRĖBSTŲ, ŽOLĖS AR ĮVAIRIŲ ŠIUKŠLIŲ ANT 
NUTEKĖJIMO VAMZDŽIŲ. SUDĖKITE VISAS TOKIAS LIEKA
NAS Į UŽDARAS DĖŽES, PARUOŠTAS REGULIARIOS DIENOS 
IŠVEŽIMUI.

H. F. ATYEO, P. Eng. Gatvių priežiūros viršininkas

PRANEŠAME MIELIEMS MŪSŲ

ATLANTIC VALGYKLOS SVEČIAMS
ir nuolatiniams lankytojams, kad dėl atostogų valgykla 

nuo LIEPOS 1 iki RUGPJŪČIO 15 bus uždaryta.

Savininkai S. J. Valatkos

Eug. Noakas, E. Noakienė ir 
Aldona čekienė iš JAV savo atos
togas praleido prie Kapuskasing, 
Ont., kur susitiko su vietiniais 
lietuviais ir pasidžiaugė įdomia 
Kanados gamta. Grįždami aplan
kė “T. Ž.”

J. Radvilas is Port Colbome, 
Ont., lietuvių jaunimo kongreso 
stambus rėmėjas, atsiuntė “T.Ž.” 
paremti $20. “T. Ž.” administra
cija dėkoja visiems rėmėjams ir 
tikisi, kad tie, kurie dar neatsi
lygino už prenumeratą, nedelsda
mi atsilygins.

S. ir J. Valatkos, restorano “At
lantic” savininkai, liepos 1 d. iš
skrenda 6 savaitėms atostogų i 
Europą aplankyti giminių, žada 
sugrįžti apie rugpiūčio 15 d.

Lilijai Rizaitei, ateitininkei ir 
jaunimo scenos programų daly
vei, šv. Juozapo ligoninėje tre
čią kartą padaryta kojos operaci
ja prieš porą metų mokykloje 
įvykusio sužeidimo pasekmėms 
pašalinti. _

Automobilio nelaimėje birželio 
25 d. žuvo Marija Vidugirienė, ki
ti penki sužeisti. Ji mirė York 
County ligoninėje. Jos vyras 
Louis ir duktė Linda, atgabenti 
į tą pačią ligoninę; sunkiai sužeis
ti.. Sūnus Ričardas, Stasys Kuni
gėlis ir Grant Kingman, kartu va
žiavę, lengviau sužeisti. Automo
bilį vairavo duktė Linda, 16 m. 
amžiaus, Don Mills vieškeliu. Į 
jos automobili trenkė J. E. Riley 
automobilis, ir pirmasis nusirito 
nuo stataus kranto. Riley kaltina
mas pavojingu vairavimu. M. Vi
dugirienė laidojama birželio 29 
iš Šv. Eduardo bažnyčios 10.45 v. 
r. York kapinėse. Velionės moti
na yra Olga Dančuk.

A. a. Vladas Savickas, 46 m. 
amžiaus, kilęs iš Kauno, staiga mi
rė birželio 26 d. šv. Juozapo ligo
ninėje. Dienos metu buvo nuvy
kęs į Sunnyside maudymosi ba
seiną, bet pasijuto blogai ir pats 
nuėjo ligoninėn, kur ir mirė. Jo 
sesuo gyvena Čikagoje. Velionis 
bus pašarvotas Ryan-Odette lai
dotuvių namuose. Laidojimo data, 
rašant šias eilutes, dar nebuvo pa
aiškėjusi.

A. a. Ona Cilciuvienė mirė bir
želio 24 d. Westone ligoninėje. 
Velionė turėjo 71 m. amžiaus, gi
musi Anglijoje; išaugino 6 vaikus. 
Palaidota briželio 28 d.

Toronto dienraštis “Star” skai
tytojų laiškų skyriuje Įdėjo po
nios Joy Maskell laišką, aštriai 
pasisakanti prieš baltiečių de
monstracijas birželio 15 d. Ji kal
tina baltiečius sėjant Kanadoje 
neapykantą. “I don’t. see what 
their dramatics mean here in Ca
nada” — rašo ji if klausia, ar ka
nadiečiai dėl baltiečių turi eiti 
kariauti? Į jos laišką atsiliepė Jo
ana Valevičius ir Peter Alvis. 
Pirmoji paaiškino anos demonst
racijos prasmę ir pabrėžė: “Be
cause she does not understand 
she mistrusts them and is afraid.” 
Žmonės už spygliuotų vielų esą 
buvo simbolis 500.000 deportuo
tųjų ir jų kančių. Antrojo laiško 
autorius trumpai paaiškino, kad 
baltiečiai Kanadoje brangina Ka
nadą kaip taikos kraštą ir jie de
monstruoja prieš neapykantą, ku
rią naudoja sovietai, deportavę 
ketvirtadali mūsų tautos. Baltie
čiai primena kanadiečiams tą bai
sų įvykį, kad jis niekad nepasi
kartotu.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— P. Malis Real Estate agentūros 

Rexdale priemiesty savininkas lietu
vis P. Malis-Mališauskas parėmė Ne
ringos tuntą $50 auka. Jau ir anks
čiau jis yra parodęs susidomėjimo j. 
skautų veikla ir ją materialiai parė
męs. Už tai j.skautės-ai jam labai dė
kingi .

— Neringos tunto Herkaus Mon- 
tės j. budžių įgulos narys j. b. k. R. 
Burdulis, žinomas lietuvių sportinin
kas, birželio 19 d. Muskokoj, netoli 
Gravenhurst, išgelbėjo beskęstančią 
ežere moterį- Vėliau paaiškėjo, kad 
mėšlungis jai buvo sutraukęs abi ko
jas esant apie 50 metrų nuo kranto 
ir labai gūioje vietoje. Išgelbėtoji 
yra latvių tautybės.

— Besiruošiantiems į kelionę Al
gonquin parko ežerais pranešama, kad 
laiveliai (kanu) jau yra rezervuoti. 
Dar kartą primename iškylos daly
viams, kad kiekvienas privalo turėti 
tinkamą gelbėjimosi liemenę. Iškylos 
metu bus pravesta įdomi programa.

J. b. v. v. V. Mašalui vadovaujant, 
tunto laivas Ashbridge’s Bay bazėje 
yra baigtas dažyti ir pradėjo buriavi
mą Ontario ežere. Išplaukimams pa
kaitomis vadovauja j. v. s. B. Stundžia, 
j.s. H. Stepaitis ir v.v. V. Venckevi- 
čius. Taip pat, V. Mašalo pastango
mis, į tunto veiklą įsijungė nauji j.p. 
kandidatai.

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai gaunami "Lite". 

Didžiausia nuolaida tik iki 1966. VII. 31.

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 26, Que., teL 766 -5827

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investadnes paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.




