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Religinis žygis
Nežiūrint visų priekaištų, kritikų, abejonių, pasikarščiavimų, 

pastaruoju metu pagausėjo plačios apimties lietuvių žygiai. Bene 
pirmas didesnis prolaužis, paskatinęs tvirčiau, plačiau ir drąsiau 
užsimoti visuotiniuose lietuvių reikaluose buvo laisvės žygis i 
Jungtines Tautas. Po jo sekė laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas. Dabar ateina eilė religiniam žygiui i Vašingtoną, kur 
vietinėje bazilikoje yra jau įrengta lietuvių oratorija — koplyčia. 
Du pirmieji žygiai, tiesa, gana stipriai išjudino mūsų visuomenę, 
palikdami pėdsakus daugumos lietuvių širdyse, tačiau pastovaus 
paminklo nepaliko. Apie juos rašys Amerikos lietuvių istorija 
kaip reikšmingus įvykius, bet kalbėti' nesibaigiančiai dabarčiai 
jie negalės, nes netrukus paskęs laiko tėkmėje. Kas kita pamink
linė lietuvių koplyčia Amerikos katalikų reprezentacinėje bazi
likoje. Tai paminklas, kuris kalbės ištisus šimtmečius- Jis kalbės 
apie Lietuvą ne tik dabartinei lietuvių kartai, bet ir būsimajai. 
Dar daugiau — jis kalbės visai Amerikai ir net užsieniui. Juk 
Vašingtonas yra vieta, kur lankosi ne tik diplomatai, bet ir gau
sios minios maldininkų, turistų, moksleivių. Lietuvių koplyčia 
bus vienas tų paminklų, ties kuriuo sustos daugelio žvilgsniai.

★ ★ ★

Beplanuojant lietuvių koplyčią Vašingtone, galbūt dėl iškilu
sios polemikos, buvo stipriai pabrėžtas Šiluvos vardas. Daugeliui 
susidarė įspūdis, kad tai bus siauro vietovinio pobūdžio pamink
las, susijęs su Išganytojo Motinos Marijos apsireiškimu Šiluvoje. 
Dabar gi, pamačius naujausias įrengtos koplyčios nuotraukas, 
nelieka nė mažiausios abejonės, kad ten apimta visa Lietuva. 
Matyti ir Šiluvos Marijos statula, ir Aušros Vartų, ir Pažaislio, 
ir Žemaičių Kalvarijos, ir Trakų Marijos paveikslai. Be to, šoni
nėse sienose dail. V. K. Jonyno pavaizduoti svarbieji Lietuvos 
praeities faktai nuo Lietuvos krikšto iki dabartinių laikų. Ten 
matyti Vilniaus katedra, Aušros Vartai, Gedimino kalnas, šv. 
Kazimieras, vargo mokykla, Sibiro kankiniai... ir net Lietuvos 
Vytis! Stebinčiam tuos vaizdus praslenka beveik visa Lietuvos 
krikščioniškoji praeitis, apipavidalinta prityrusios meniškos ran
kos. Tai tikra prasme lietuvių oratorija — maldykla. Nors tra-. 
dicija reikalauja šventoves vadinti šventųjų vardais ar Kristaus 
gyvenimo įvykių pavadinimais, tačiau praktinėje kalboje tas isto
rinis lietuvių paminklas galės būti vadinamas tiesiai lietuvių kop
lyčia. Tektų tik pageidauti, kad atitinkamoje vietoje būtų ryškiai 
matomas if užrašas “Lithuania”.

* * *
Ryšium su lietuvių koplyčios dedikavimo iškilmėmis Vašing

tone, rugsėjo 3-5 dienomis įvyks ir JAV lietuvių katalikų kongre
sas. Tai jau nebe pirmas toks susibūrimas, šį kartą jis tuo ypa
tingas, kad yra sujungtas su paminklinės koplyčios iškilmėmis. 
Reikia tikėtis, kad jis bus gausus dalyviais ir pabrėš religinės 
laisvės klausimą, kuris kituose kongresuose nežymiai tepaliečia- 
mas. šiuo metu, kai ir geležinė uždanga yra siek tiek praskleista, 
reikia stipresnio laisvės pūstelėjimo ypač religinėje srityje. Per
daug jau ilgai Lietuva velka religinę priespaudą. Jos valdovai, 
užuot suktai įtikinėję, kad religija Lietuvoje nepersekiojama, tu
rėtu nusiimti kaukę ir grąžinti tai, kas visiem šventa — laisvę 
išpažinti savo religiją. Kiek iš programos matyti, kongrese bus 
paliesta visa eilė ir kitų klausimų. Kyla tiktai abejonė, ar bus 
pakankamai pakeista antrosios Vatikano santarybos reformų dva
sia? Programoje minimi liturginiai klausimai, bet tai tik maža 
reformų dalis. Atrodo, šis kongresas rengiamas senojoj dvasioj, 
lyg Vatikano santarybos nebūtų buvę. Jei tai klaidingas įspūdis, 
tenka tik džiaugtis, o jeigu tiesa, reikia susirūpinti ir laukti 
kongreso eigos. Pr. G.

MIRĖ DAILININKAS ŽMUIDZINAVIČIUS

Savaitės įvykiai
VALYMAS GILIAI PALIETĖ KINIJOS VADUS: ATLEISTAS 

NET KARIUOMENĖS GENER. ŠTABO VIRŠ. LO JUI-CHING.
Kolkas lamu ir valymus vykdo karingoji kom. partijos vadovybė. 
Studentijos tarpe opozicija Mao linijai reiškiasi nėt maištavimais. 
Mao demonstracija — plaukimas Jance upėje, pasirodo, buvo ne
vykusi fotografinė apgaulė. Bandymas uždegti jaunimą vado stipria 
fizine sveikata baigėsi nesėkmingai. Pasipriešinimas Mao ideolo

Rugpjūčio 9 d. Kaune mirė 
mūsų dailės veteranas Antanas 
Žmuidzinavičius- Velionis buvo 
gimęs 1876 m. Seirijų miestely
je — iki 90 metų amžiaus jam 
betrūko poros mėnesių. A. Žmui
dzinavičius gilią darbo vagą yra 
išvaręs parodų organizavime ir 
dailės pedagogikoje, bet lietu
vių tauta jam turbūt labiausiai 
bus dėkinga už gausius peizažus, 
kuriuose jis įamžino savo krašto 
grožį. Jis yra bene vienintelis dai
lininkas, nusipelnęs lietuviško 
gamtovaizdžio dainiaus vardo. Jo

VIEŠBUTYJE PIGIAU KAIP KALĖJIME
Kalėjimai Kanadoje yra di

delė našta mokesčių mokėto
jams. Neseniai buvo paskelbta, 
kad Ontario provincijoje Oran
geville kalėjime išlaikymas vie
no kalimo 1965 m. kasdieną 
kainavo po $27,19 už kiekvieną 
kalinį. Į tą sumą įeina maistas, 
pastatų užlaikymas ir sargų al
gos. Atrodo, kad pigiau išeitų 
laikyti kalinius moteliuose.

Kanados imigracijos ministe
rija paruošė planą padidinti 
imigracijai iš Prancūzijos. 1965 
m. Kanadon atvyko tik 5000 
prancūzų, tuo tarpu anglų — 
net 40,000. Prancūzijoje yra 3 
kanadiečių imigracijos įstaigos. 
Keistas faktas, kad prancūzai 
imigrantai nėra mėgiami Kve
beko prancūzų.

Kanada planuoja statyti erd
vių satelitą, kuris iš 22,000 my
lių augštumos perduos televizi
jos programas ir tolimus tele
foninius pasikalbėjimus. Sate
litas kainuos apie $12 mil. Jo 
pastatymu rūpinasi CBC ir Bell 
Telephone bendrovė.

Kanada yra įsipareigojusi ne
parduoti jokių ginklu nei Indi
jai. nei Pakistanui. tačiau Ka
nadoje gamintu sprausminių 
lėktuvų pasirodė Pakistane, ir 
Indija dėlto pareiškė protestą.

kūrybinis palikimas — apie 3.000 
peizažų, portretų ir kompozicijų. 
Savo kūrinius ir liaudies kūri
nių gausų rinkinį velionis ati
davė M. K. Čiurlionio mųzėjui, 
kurio specialus skyrius šiandien 
yra įkurtas jo bute Kaune. Ati
darymo iškilmių metu A. Žmui
dzinavičius apgailestavo, kad jo 
teptukas ir jo jėgos buvo per- 
menkos visam gimtinės grožiui 
įamžinti. Tai buvo kuklūs lietu
vio patrijoto žodžiai, kupini nuo
širdžios meilės gimtajai žemei, 
kuri dabar jį priglaudė amžinam 
poilsiui.

Pasirodo, kad Kanada buvo tuos 
lėktuvus pardavusi V. Vokieti
jai.

Amerikiečių turistų skaičius 
Kanadoje šiais metais yra žy
miai padidėjęs. Daugiausia jų 
atvyksta į Ontario ir Br- Ko
lumbiją. Daug prisidėjo puikus 
vasaros oras. Spėjama, kad šiais 
metais turistai Kanadoje paliks 
virš $800 milijonų. 1965 m. 
amerikiečiai turistai Kanadoje 
išleido $737 mil.

Kanada neparduos vandens 
JAV — pareiškė žemės turtų 
ministeris A. Laing. JAV vedė 
derybas su Kanada dėl kaikurių 
upiu pasukimo į JAV, nes ten 
jaučiamas vandens trūkumas. 
Kanada negali parduoti vandens 
tol. kol neištirs, ar neatsiras 
trūkumas ateityje pačioje Ka
nadoje.

Krašto apsaugos ministeris 
Paul Hellyer, kuris sutaupė 
biudžetui nemažas sumas pini
gų. sujungdamas visas karines 
pajėgas, reikalauja didesnio 
biudžeto ateinantiem metam. 
Visiems daliniams reikia kelti 
atlyginimus, be to, reikalingos 
didesnės sumos naujiem gink
lam. lėktuvam ir laivam. Paly
ginus su kitais kraštais, Kana
dos karinis biudžetas yra labai 
mažas.

VLIKo pirm. V. Sidzikauskas po apsilankymo JAV valstybės departamente atsisveikina su pareigūnu 
Walter Stossel. V. Sidzikauskas šiuo metu rengia specialia deklaraciją, kurią skaitys lietuvių kata
likų kongrese Vašingtone rugsėjo 4 d. iškilmingo posėdžio metu Nuotr. Marie a. Tamas De Kun

Lietuvių koplyčios iškilmės Vašingtone
Paminklinė lietuvių koplyčia 

didžiojoj; amerikiečių katalikų 
bazilikoj Vašingtone jau įreng
ta ir laukia maldininkų. Lenkai 
ir slovakai, kurie jau anksčiau 
Įsirengė panašias koplyčias, jų 
atidarymo proga sutraukė tūks
tančius maldininkų. Lietuviai į 
savo istorinę šventę taipgi tu
rėtų suplaukti nemažesniais skai
čiais, juoba, kad Vašingtone rug
sėjo 3-5 dienomis įvyks ne tik 
koplyčios dedikacija, bet ir re
liginis kongresas. Tai plataus 
masto įvykiai, kuriuose lietu
viams reikia gausiai dalyvauti.

Iškilmės bazilikoje
Vašingtono bazilikoje iškilmės 

prasidės rugsėjo 3, šeštadienį, 5 
v. p.p., lietuvių koplyčios alto
riaus konsekravimo apeigomis. 
Rugsėjo 4, sekmadienį, 10 vai. 
numatomas pabaltiečių masinis 
susirinkimas bei eisena, o 2 vai- 
— koplyčios dedikavimo iškil
mės. Jose dalyvaus visi lietuvių 
vyskupai, visa eilė amerikiečių 
vyskupų ir daugybė svečių pa
sauliečių. Koplyčios šventinimo 
apeigas atliks Vašingtono vysku
pas, pamaldas laikys vysk. V. 
Brizgys, pamokslą lietuviškai ir 
angliškai pasakys prel. Mendelis. 
Giedos čigakiškis “Dainavos” an
samblis, talkinamas Vyčių choro 
ir Alice Stephens ansamblio; so
listai: Pr. Bičkienė ir J. Vazne- 
lis; dirigentas — muz. P. Ar- 
monas.

Iškilmingas posėdis
Rugsėjo 4, sekmadienį, 5 v. v., 

katalikų universiteto sporto sa
lėje įvyks iškilminga akademi- 
ja-manifestacija, kurioje kalbės 
vysk. dr. Pr. Brazys, MIC, tema 
“Mūsų pareigos persekiojamai 
Lietuvai”, o VLIKo pirm. V. 
Sidzikauskas perskaitys atitinka
mą laisvės deklaraciją. Užbaigos 
žodi tars prof. Ant. Sužiedėlis- 
Muzikinę dali atliks jungtinis 
choras, diriguojamas muzikų: A. 
Aleksio, A. Kačanausko, V.* Ma- 
maičio. Vargonais akompanuos 
Vyt. Vasyliūnas. ši manifestacija 
bus masinio pobūdžio ir tikimasi, 
kad joje dalyvaus tūkstančiai lie
tuvių, kurių pareikštą balsą gir
dės ir pavergta Lietuva.

Banketas
Rugsėjo 4-sios vakare 7.30 vai. 

Statler Hilton viešbutyje rengia
mas banketas su turininga me
nine programa, kurią atliks “Dai
navos” ansamblis su Vyčių cho
ro ir Alice Stephens ansamblio 
talka: solistai — Ant. Pavasaris, 
R. Mastienė, Pr. Bičkienė, J. 
Vaznelis: dirigentas — P. Armė
nas, akompaniatorius A. Mrozins- 
kas. Čia bus pirmą kartą išpil
dyta kantata “Garbė Tau, Vieš-

patie”, parašyta B. Brazdžionio, 
komponuota J.Gruodžio- Čia 
taipgi pirmą kartą bus atlikti 
specialiai šiai progai sukompo
nuoti kūriniai — J. Zdaniaus, 
Br. Markaičio, J. Kačinsko. Visa 
meninė programa bus vien lie
tuviška.

Muzikos — literatūros vakaras
Rugsėjo 3, šeštadienį, 8 val.v., 

Statler Hilton viešbutyje rengia
mas meno vakaras, kaip religinio 
kongreso dalis. Jo programoje 
daugiausia vietos skirta vokalis
tams. Literatūrinei daliai atsto
vaus poezijos deklamatoriai: R. 
Petrutienė-Norvaišaitė, Br. Bal
čiūnas, Vitalis Žukauskas. Muzi
kinę programą atliks: Niujorko 
lietuvių choras, vad. VI. Baltru
šaičio, pianistas A. Mrozinskas, 
sol. A. Pavasaris, sol. R- Mastie
nė, sol. Pr. Bičkienė, sol. J. Vaz
nelis.

Kongreso posėdžiai
Religinio kongreso posėdžiai 

prasidės rugsėjo 3, šeštadienį, 1 
v. p. p. Statler Hilton viešbučio 
salėje ir truks iki lietuvių kop
lyčios altoriaus dedikacijos iškil-.

AR AMERIKA KARIAUS UŽ RUSIJA?
Mūsų korespondento pranešimas iš Vokietijos

4

Kaip yra žinoma, J.A.V. karia
vo abiejuose pasauliniuose karuo
se. Nors jos įstojo ne Rusijos kaip 
tokios ginti, bet jei ne J.A.V., tai 
nežinia, koks būtų likimas buvęs 
caristinės Rusijos, ir be jokių ko
mentarų kiekvienam iš mūsų aiš
ku, kas laukė komunistinę Rusiją.

Tik J.A.V. pagalba ginklais, 
maistu ir kitomis gėrybėmis bei 
tiesioginis kariavimas su ašies 
valstybėmis išgelbėjo ją. Bet rau
donoji Maskva žiauriai atsilygino 
JAV-bėms: Berlyno blokada, Ko
rėjos, Vietnamo, Kubos ir kiti 
Įvykiai kainavo bei tebekainuoja 
JAV-bėms aukų žmonėmis, me
džiagomis, pinigais. Ar tai jau vis
kas? Aišku, ne. Komunistinė Ru
sija daro visa, kad išstūmus JAV 
iš Europos, Azijos ir iš visur ki
tur, kur tik šios valstybės yra vie
naip ar kitaip įsikabinusios ka
riniai, ūkiniai, kultūriniai ir ki
taip. Komunistinė Rusija laikė ir 
tebelaiko JAV savo priešu nume
ris pirmas, nes jei ne šios valsty
bės, tai raudonoji lava būtų jau 
seniai užliejusi ne vien Europą, 
bet ir kitus laisvus kraštus. Ir ra
sinis klausimas JAV iškilo bei te
bevyksta nebe Maskvos ponų pa
galbos.

Raudonoji Rusija panašiai atsi
lygina ir kitiems taip vadina
miems savo sąjungininkams už iš- 

mių. Kongresas savo darbus tęs 
pirmadienį nuo 10 v. r. Taipgi 
Įvyks atskiri posėdžiai: Kunigų 
Vienybės, Vargonininkų Sąjun
gos; lietuvių kat. moterų, jauni
mo ir pašaukimų simpoziumai. 
12 vai, — kongreso užbaiga, ku
rioje kalbės vysk. V. Brizgys te
ma “Pasauliečių apaštalavimas”. 
Kongresui atminti yra pagaminti 
specialūs ženkleliai, gaunami prie 
registracijos Statler Hilton vieš
butyje.

Praktinės informacijos
Rengėjai specialiu atsišauki

mu kreipėsi į visuomenę, kvies
dami organizuoti ekskursiją į Va
šingtoną ir iš anksto pranešti 
dalyvių skaičių Talkos Komite
tui 7802 Temple St., Hyatsville, 
Md. 20783, USA. Nakvynių rei
kalu kreiptis tiesiai į viešbutį ir 
tai iš anksto (dvi savaites prieš 
iškilmių pradžią) šiuo adresu: 
Statler Hilton Hotel, 16th and K 
Streets, Washington, D.C. 20013, 
USA. Kambarių kainos: vienam 
asmeniui $10, dviem $15. Iš 
anksto negavę viešbučio rezerva
cijų gali turėti sunkumų su nak
vynėmis.

i

gelbėjimą nuo hitlerinės Vokieti
jos. Pvz., neseniai pasibaigęs 
streikas Didž. Britanijoje, grei
čiausiai nėra apsiėjęs be raudono
sios Maskvos vienokio ar kitokio 
Įsikišimo.

Bet grįžkime prie tiesioginio 
klausimo: ar JAV kariaus už Ru
siją trečią kartą? Atsakymas gali 
būti tik teigiamas, o ypač jei lig
šiolinė įvykių eiga Vietname ne
bus pakreipta į jų baigimą susita
rimu. Iki dabar Vietnamo reikalų 
lėmėjos — Rusija su komunistinė 
Kinija nerodo net mažiausių su
gestijų baigti konfliktą Vietname 
kokiu nors susitarimu. Priešin
gai: daug aplinkybių kalba už tai, 
kad jos linkusios net išplėsti jį, 
nes karas tenai yra gera priemo
nė nuleisti JAV kraujui bei ūki
niai nualinti šias valstybes. Tai 
matom ir iš Rusijos raudonųjų 
ponų laikysenos, kai Maskvoje 
lankėsi de Gaulle, Indijos ir Didž. 
Britanijos ministerių pirmininkai 
ir 1.1

Panašiai tektų pasakyti ir apie 
komunistinę Kiniją. Be to, šios 
valstybės raudonieji valdovai iš 
viso niekad nekalbėjo ne vien 
apie kokią nors taiką Vietname, 
bet ir apie taiką iš viso. Po Stali
no tik komunistinė Rusija pradė
jo kreivalioti savo ėjimus didesne 

Nukelta į 7-tą psl. 

gijai aiškus net ir pačiose par
tijos viršūnėse. Kultūrininkų ap
šaukimas buržujais, kapitalistais 
ar revizionistais masėse neran
da atgarsio. Dabartinė Kinijos 
politika veda į karą su JAV, 
nors Kinija nenori pradėti.

Vietname vyko aštrios kovos. 
Sužeistuosius ir kritusius abi pu
sės skaičiuoja šimtais. Paul Re- 
sere kalvose stengiamasi sulai
kyti žygi per P. Vietnamo vidu
rio lygumą. Spėjama, kad netru
kus priešas pradės didelį puoli
mą. Spėliojama, kad š. vietna
miečių randasi P. Vietname. 
Amerikiečių aviacijos nuostoliai 
didžiausi nuo karo pradžios: pr. 
savaitę neteko 14 lėktuvų ir 9 
helikopterių; tik du lakūnai iš
gelbėti. Netoli Mekongo deltos 
per klaidą bombarduotas p- viet
namiečių kaimas; 15 užmuštų ir 
182 sužeisti. Įvykis tiriamas. Po
litinė padėtis P. Vietname tiek 
aprimo, kad premjeras Ky išvy
ko aplankyti Filipinų salų. Ruo
šiamasi ir parlamento rinkimams 
rugsėjo 11. 117-kai vietų yra 629 
kandidatai. Manoma, kad ir po 
rinkimų kariškiai timės didelę 
Įtaką krašto valdyme.

Amerikiečių erdvėlaivis sėk
mingai po trijų dienų kelionės 
skrieja orbitoje apie mėnulį. Tai 
vėl naujas ir didelis laimėjimas 
po 7 nesėkmingų bandymų; fo
tografuos nematomąją mėnulio 
pusę ir galimas nusileidimo vie
toves astronautams.

• ProvincinLrf -delegatai tarėsi 
Nigerijos sostinėje Lagos kons
titucijos sudarymo ir krašto val
dymo reikalais. Pritaria dviem 
siūlymam. Pirmuoju -atveju bū
tų sudaryta konfederacija iš pu
siau nepriklausomų provincijų, 
sujungtų bendros administraci
jos; antruoju — laisva federa
cija su silpnoka centrine įsta- 
tymdavyste ir stipria provincine 
autonomija. Po sukilimo padėtis 
nėra atslūgusi, ir kraštui dėl 
genčių neapykantos bei nesuta
rimų gresia suirutė.

Britanijos premjeras Wilso- 
nas padarė kaikurių pakeitimų 
ministerių kabinete^ Ekonomi
jos min. Brown perėmė iš Ste
wart užs. reik, ministeriją. 
Brown yra Europos Bendrosios 
Rinkos šalininkas. Pertvarkymas 
savotiškai nukreipia dėmesį nuo 
ekonominių sunkumų. Spauda tai

Kanados Lietuvių Diena
šiais metais tradicinė Kana

dos Lietuvių Diena įvyks Toron
te rugsėjo 3 ir 4 dienomis. Apy
linkės valdyba jau senokai pra
dėjo tai šventei ruoštis ir šiuo 
metu, kiek teko patirti, pagrin
diniai paruošiamieji darbai jau 
atlikti. Specialiai tam reikalui 
sudarytas komitetas pasirūpino 
atitinkama programa, salėmis ir 
pan. Rugsėjo 3, šeštadienį, die
nos metu vyks sportinės Varžy
bos, kurios sutrauks apsčiai jau
nimo ir senimo, šeštadienio va
karą rengiamas didelis susipaži
nimo vakaras erdvioje Club 
Kingsway salėje, kuri talpina 
2000 asmenų. Ten įvyks ir Lie
tuvių Dienos karalaitės rinki
mai/

Sekmadienį, 11 vai. ryto, nu
matytos bendros pamaldos šv. 
Jono lietuvių kapinių (St. John’s 
Cementery) aikštėje iPort Credit, 
Ont. Lietingo oro atveju pamal
dos Įvyks 11 vai. abiejose Toron
to liet, kataliku bažnyčiose. Pa
maldos evangelikams — 9.30 vai. 
ryto Alhambra bažnyčioje.

Iškilmingas aktas — koncertas 
įvyks Harbord kolegijos salėje 4 
v. p.p. Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas A. Budreckis iš Niujor
ko. Tai vienas laisvės žygio or
ganizatorių į Jungtines Tautas 
praėjusių metų lapkričio 13 d. 
Meninę programą atliks “Varpo” 
choras ir tautinių šokiu grupė 
“Gintaras”. “Varpas” šį karta 
išpildys garsiąją kantatą “Tėviš
kės namid”, kurią parašė poetas 
Bern. Brazdžionis, o komponavo 
muz. Br. Budriūnas. Tai ta pati 
kantata, kuri buvo dainuojama 
dainų šventėje Čikagoje. Pažy- 

pavadino “muzikantų pasikeiti
mu vietomis”.

Kinija slaptai įveža savus pi
liečius į Olandiją ir kuria špio
nažo aparatą, nukreipą prieš Sov. 
Sąjungą. Patirta, kad švedų pulk. 
Wennerstrom, dirbęs sovietams, 
buvo išduotas kiniečių agentų 
Amsterdame.

Pasitarimai tarp Britanijos ir 
Rodezijos vėl atnaujinti Salisbu- 
ryje. Tačiau nėra vilčių greit su
sitarti. Ekonominės sankcijos 
apsunkino Rodeziją, bet nepa
laužė. Importai vykdomi per P. 
Afriką nei ir britų bendrovių. 
Vokiečių, prancūzų ir italų fir
mų atstovai jieško rinkos sa
viems gaminiams.

Kai-Uwe von Hassel, V. Vo
kietijos gynybos min. atvyko į 
Otavą tartis dėl kanadiečių avia
cijos bazių perkėlimo iš Prancū
zijos į V.* Vokietiją, dėl Kana
dos lėktuvų pardavimo Pakista- 
nuiirkt.

Indija ir Pakistanas pasikeitė 
kaltinimais dėl ginklavimosi. 
Skundas iškilo, kai Pakistane at
sirado kanadiški F-86 lėktuvai. 
Vėliau paaiškėjo, kad Iranas, 
gavęs Kanados sutikimą, nupir
ko lėktuvus iš V. Vokietijos ir, 
neturėdamas savų įrengimų bei 
priemonių remontams, pasiuntė 
į Pakistaną;

Š. Korėjos kompartija paskel
bė atsišaukimą, kuriame atsiri
bojama nuo sovietų ir kiniečių 
vadų įtakos. Revoliucija, sakib 
ma, negali būti eksportuojama 
ar importuojama ir šalutinė įta
ka turinti tik antraeilės reikš
mės.

Streikai mažiausiai žaloja V. 
Vokietijos gerovę. 1964 m. vo
kiečiai streikuodami prarado 
16,711 darbo dienų, JAV — 
22.9 mil., Italija — 13.1 mil., 
Japonija — 3,2 mil., Prancūzija 
— 2.5 mil., ir Britanija — 2.3 
mil.

Prancūzija ir V. Vokietija su
sitarė dėl prancūzų kariuome
nės įgulų laikymo V. Vokieti
jos teritorijoje. Pokalbiai dėl 
karinio bendradarbiavimo su ki
tais Š. Atlanto Sąjungos nariais 
dar nepradėti.

Argentinos vyriausybė nuver
tino pezą 6%%. Anksčiau ame
rikiečių doleris kainavo 202 pe- 
zus, dabar — 215.

Muz. Bronius Budriūnas, kantatos 
"Tėviškės namai" autorius, at
vyks Į Torontą diriguoti "Varpo" 
chorui, kuris jo kantatą išpildys 
Lietuvių Dienoje — rugsėjo 4 d.

mėtina, kad šį kartą “Varpui” di
riguos pats kantatos autorius, at
skridęs iš Los Angeles. Solistų 
partijas dainuos — J. Liustikai- 
tė ir V. Verikaitis- Tautinių šo
kių grupė “Gintaras” yra atjau
nėjęs savo nariais ir naujo va
dovo J. Karasiejaus vadovybėje 
rengiasi naujam pasirodymui.

L. Dienos leidinys baigiamas 
redaguoti ir stengiamasi, kad lai
ku būtų atspausdintas. Jame bus 
ypač apsčiai medžiagos apie jau
nimo veiklą.

Rengėjai maloniai kviečia vi
sus Kanados rytų bei vakarų, 
taip pat JAV tautiečius dalyvau
ti XII-je Kanados Lietuvių Die
noje.
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PASTABOS APIE PRANAŠYSTES
Kun. dr. J. GUTAUSKAS

Pasirodžius “T. Žib.” 1966. VIII. 4 nr. straipsniui “Šiurpios pranašys
tės”, už poros dienų gavau iš Toronto to straipsnio iškarpą ir sekančio 
turinio “pasveikinimą”: “Na, ale brolau, ir parašei kaip iš ožio rago...” 
Kadangi tas straipsnis pasirašytas nepilna pavarde, bet inicialais K. J. 
G., tai, matyt, skaitytojas ir pagalvojo, kad tai mano parašyta, nes 

atitinka mano profesiją, vardą ir pavardę. Tačiau, dėkodamas už dė
mesį ir “Įvertinimą”, turiu pareikšti, kad nei “šiurpios pranašystės”, 
nei tame pačiame nr. (2 psL) esąs straipsnis “Pirmoje eilėje reformuo
kime save”, pasirašytas tais pačiais inicialais, nėra mano kūriniai. Mano 
nusistatymą privatinių apreiškimų ir tos rūšies pranašysčių atžvilgiu 
galima rasti ilgesniame straipsnyje

Reuterio žinių agentūros pra
nešimu, vienas vokiečių Bundes 
tago narys pradėjo bylą prieš V 
Vokietijos krašto apsaugos mi 
nisterį Kai-Uwe, suversdamas jam 
kaltę dėl 32 avarijose žuvusių ka
ro lakūnų tragiškos mirties. Fede
racinės Vokietijos vyriausybė sa
vo atgimstančiai Luftwaffe! 1960 
m. išsirinko amerikiečių “Lock
heed” firmos beveik du su puse 
karto už garsą greitesnį naikintu
vą “Star F-104G”, kun buvo pa
gaminęs pagarsėjusio žvalgybinio 
lėktuvo U-2 konstruktorius Clar
ence Johnson. Per nepilnus pen
kerius metus vokiečių karo avia
cija neteko 58 naikintuvų ir 32 
pilotų. Spauda jau seniai kelia 
triukšmą, kad minėtasis lėktuvas 
esąs perdaug komplikuotas, ne
saugus, blogai veikiąs nelaimės 
atveju naudojamas sėdynės iššo- 
vimo raketinis užtaisas.

I — * 1 nenuostabu, kad kaltę stengiama-
nalo “Stern” bendradarbis Sebas- si suversti lėktuvui, nors iš tikrų- 
tian Haffners, primindamas skai- JM yra daug priežasčių, kurias di- 
tytojams, kad vokiečių lakūnai dboji vokiečių spaudos dalis sten 
ištisus 15 metų neturėjo progos giasi ignoruoti. Šiuo atžvilgiu žy- 
įsėsti į lėktuvą. Nuo karo metais miai nuosaikesnis yra “Kristall’

Prezidentas - kaip liūtas narve
BR ZUMERIS

žurnalas, paskelbęs eilę vokiečių 
karo aviacijai nemalonių faktų.

Kalti patys vokiečiai
Tą patį F-104G naikintuvą nau

doja ir kanadiečių eskadrilės Eu-

Naujon vyriausybėn, kurią su
darė parlamento įgaliotas gen. 
Suharto, įeina 27 ministerial, vie
toje buvusių 100 ministerių. Nau
jos vyriausybės triumviratas pa
silieka tas pats: gen. Suharto, Ma
lik ir sultonas Buvono. Krašto

tis. Juk Indoneziją sudaro tūks
tančiai salų salelių, kuriose gy
vena šimtai viena kitos neken
čiančių genčių. Sumatros salos 
gyventojai nekenčia Javos, o to
limųjų Celebes salų gyventojai 
nekartą pagalvoja apie savaran
kišką gyvenimą, nepriklausomą 
nuo Jakartos.

išgarsėjusio propelerinio “Mes
serschmitt” naikintuvo iki F-104 
G sprausminio spartuolio yra la
bai didelis šuolis — didesnis už; 
žirgo pakeitimą į modernų auto-1 
mobilį. Tai liudija 1962 m. virs.uvja u uu- , • .. . ..
Koelno įvykusi nelaimė su ketu-; ropoję, esančios Atlanto Sąjungos va^dzia praktiškai yra siu trijų 
riais geriausiais vokiečiu instruk- žinioje. Kanadiečių lakūnų avari- asmenų rankose- rrez. sukamo 
toriais, kai jie grupinio posūkio jų skaičius, palyginus su vokie- P^mame naujos vyriausybes po- 
metu susidūrė ir nukrito, nors ‘ čiais, yra labai menkas, čia ir iš- s?dyje išdrožė smarkią kalbą; nu- - ...
buvo laikomi patyrusiais senosios lenda yla iš maišo: kanadietis la- ^iav§s batus tvirtino, kad j is te- tastrofiska. Indonezija nepajėgia
Luftwaffes karo metų veteranais.! kūnas kas mėnesi ore praleidžia ^era y^ągahs prezidentas, kad j išmokėti skolų, ir todėl prase sko-

l virš so valanriu n vnkiptic__ tit pasipnesinimas pries Maleziją lintojus atidėti mokėjimus. Šalia
•13, kanadietis minėtuoju naikin turi b«ti vedamas toliau, kad jis: to, ji jieško naujų paskolų Sveti-

. , . . w - minictarK nirmininLrūc ir t f valllltn.Q TP7Prv^l IqqaVp. Rii.

Skolų našta
Ekonominė padėtis tebėra ka-

Ko vertos “Šiurpios 
pranašystės?”

šio straipsnio pasirodymo pro
ga verta aplamai pasisakyti, ko 
vertos ir kiek tikėtinos visos pri
vatinės pranašystės ir tokie pat 
apreiškimai, šiek tiek sustojant 
ir prie “šiurpių pranašysčių” 
straipsnio turinio.

Dievas yra davęs antgamtini, 
viešą, kanonini apreiškimą šv. 
Rašte ir Padavime. Jo saugoto
ja ir aiškintoja yra Bažnyčia. 
Toki apreiškimą vadiname vie
šuoju, norėdami ji. atskirti nuo 
privatinių apreiškimų, kurių pa
sitaikydavo praeityje ir pasitaiko 
dabartyje. Visa, kas reikalinga 
žmonių tikėjimui ir dorai palai
kyti, yra viešame arba antgam
tiniame apreiškime”. Privatūs 
apreiškimai neįpareigoja katalikų 
jais tikėti; kai juos pripažįsta 
Bažnyčia, ji tik leidžia tikėti iš
tirtiems apreiškimams, bet ne
įpareigoja”, sako popiežius Bene
diktas XIV (Kun. dr. K. A. Ma
tulaitis, Meilės ugnis, Čikaga, 
1961, p. 299).

Privatinio apreiškimo tikėtinu
mas galima matyti išnagrinėjus 
visas to Įvykio aplinkybes: asme
nį, gavusį apreiškimą, dalyką, 
kuris apreišloamas, padarinius, 
kuriuos . apreiškimas sukėlė ar 
sukels, ženklus, kurie jį lydi.

Privatinio apreiškimo autori
tetą, svorį didina šie dalykai: kai 
patvirtinamas kuriuo nors stebuk
lu,kai jis įvyksta dieviškų apreiš
kimų ribose, kai jis aiškinamas 
tikrąja, neišplėsta prasme, kai 
gavusis apreiškimą arba kas kitas 
jo nesugadino (t. p. p. 301).

Bandykime šituos reikalavi
mus pritaikyti “šiurpių prana
šysčių” turiniui. Neužtenka auto
riui parašyti, kad “praėjusių me
tų pradžioje Europoje vienai mis
tinei sielai Jėzus atskleidė tiesą 
apie ateinančią mirties ir gyve
nimo valandą”. “Viena mistinė 
siela” nieko nepasako. Mes turi
me teisės autorių paklausti: kąs 
ji, koks jos pasaukimas, kokia 
jos sveikata, kur ji gyvena, kada 
ji gavo tariamąjį apreiškimą, iš 
•kokio šaltinio autorius ėmė že
miau duodamos pranašystės teks-

1946 m. “Aiduose”.

tą. Be to, ar tas apreiškimas apie 
ateinančią žmonijai bausmę bu
vo palydėtas kokiu nors stebuk
lu, ar jis nėra sugadintas eida
mas iš lūpų į lūpas, iš rankų į 
rankas? Koks bažnytinis autori
tetas ir kur tyrė šį “apreiškimą” | 
ir kada pripažino jį tikėtinu, nors 
ir neprivalomai?

Kai viso to nėra, kai nė į vie
ną iškeltų klausimų negalima 
duoti teigiamo atsakymo, “šiur
pių pranašysčių” straipsnis yra 
visai nepatikimas, nei moksliš
kai, nei teologiškai nepagrįstas, 
jo paskelbimas nėra naudingas, 
o greičiau žalingas. Autorius tu
rėtų žinoti, kad “privačių apreiš
kimų negalima platinti spaudoje, 
pirmiau negavus atitinkamo lei
dimo” (t. p. psl. 299).

Antroji “pranašystės” dalis 
yra labai panaši į tariamuosius 
Kristaus žodžius, pasakytus 1950 
m. Tėvui Pijui. Apie tą prana
šystę teisingai kun. A. Sabaliaus
kas savo knygoj “Nuo Imsrės iki 
Orinoko” pastebi: “Kiekvienas 
yra laisvas tikėti ar ne šiai pra
našystei, kaip mus moko Kata
likų Bažnyčia apie privačius ap
reiškimus” (p. 150). Abiejose pra
našystėse kalbama apie tamsy
bes, griausmus, nuodingas dujas, 
tris dienas trunkančias baisybes, 
apie reikalą nebūti smalsiais ir 
t.t. Tikrumoje tai yra ta pati pra
našystė ir pas K. J- G. ir pas kun. 
A. Sabaliauską, tik atpasakota 
kiek skirtingais žodžiais.

Net ir šventaisiais paskelbtie
ji, kaip rodo kritiški jų gyveni
mų tyrimai, nekartą suklydo savo 
privatiškuose apreiškimuose ar 
pranašystėse. Pavyzdžiui tesumi- 
nėsiu tik didį atgailos skelbėją, 
garsų mokslininką šv. Vincentą 
Ferarijų, kurio pranašystės apie 
pasaulio* pabaigą neišsipildė. Ką 
jau kalbėti apie nežinomas, “dva
siškai iškilusias sielas” arba “vie
ną mistinę sielą”, kad, jų taria
momis pranašystėmis tikėtume, 
kai net nežinoma nei kas jos, nei 
iš kur imti “pranašiškieji” teks
tai. Tikėkime kas būtina, bet ne
tikėkime į netikėtinus dalykus, 
nors jie priimtų ir pamaldžią iš
vaizdą.

Doleris ir garbė
Šiuo metu vokiečių aviacija tu

ri apie 700 vienviečių F-104G, 
100 dviviečių F-104G ir 30 dvivie
čių ankstesnės F gamybinės seri
jos. Pagal amerikiečių pateiktus 
brėžinius lėktuvus pagamino vo
kiečių fabrikai, kurie, žinoma, no
rėtų, kad Vokietijos aviacija nau
dotų vokiškos konstrukcijos lėk
tuvus. Vokiečiams minėtieji nai
kintuvai kainavo apie 7 bilijonus 
markių, tačiau didžioji pinigo da
lis buvo doleriais išmokėta “Lock
heed” firmai Kalifornijoj, o vie
tiniams fabrikams liko trupi ūai.

Draudimą Vokietijai gamintis 
lėktuvus sąjungininkai atšaukė 
1955 m. gegužės 5 d. šis žingsnis 
atgaivino prieškarini “Messer
schmitt’, “Focke-Wulf”, “Heiri- 
kel”, “Siebel” firmų apetitą už
valdyti padangę. Ga'lime įsivaiz
duoti jų nusivylimą, kai karo avia
cija pasirinko “Lockheed” naikin
tuvus, orinio susisiekimo bendro
vė “Lufthansa” — “Boeing” ir 
“Douglas” keleivinius lėktuvus. 
Remiantis vokiečių statistikos 
duomenimis, tarp 1959 ir 1962 
m. į užsienį išvyko apie 150 aero
nautikos inžinierių, o 1963-64 m. 
aviacijos fabrikai* turėjo atleisti 
apie 6.000 specialistų. Taigi, dėl 
dabartinio triukšmo spaudoje, ga
limas dalykas, yra kalti ne ameri
kietiškos konstrukcijos naikintu
vai, bet pažeista ir įskaudinta vo
kiečio garbė.

Daugiau tiesos, atrodo, tūri žur-

LaKŪnai ruošiami Arizonoje Kanamems uuneiuvju naiKin--------t- v . į/ * ~
Kruopščiai atrinkti kandidatai ^tuvu jau yra skraidęs virš 1.500 ministeris pirmininkas ir t.t. 

į lakūnus pagrindinį apmokymą valandų, kai tuo tarpu vokietis'Vakariečių diplomatams Jakarta- 
gauna amerikiečiu karo aviacijos jdar skaičiuoja tik viena kita tokia Sukamo kalba šukele 
Williams bazėje Arizonoje. Apie gimtine. Statistika rodo, kad 73% nusislebėjimą. Sekančią dieną In- 
300 valandų jie skraido negrei- į visų avarijų su F-104G naikintu-! donezijos žinių agentūra paskel- 

Įur. ma^jausįaį valandų skrai- ^e’ 1 Sukamo kalbą nereikia
džiusieji pilotai. Dėl permažo va- ^reiPt^ dėmesio, nes naujoji vy- 
landu skaičiaus ore yra kalta pati! riausybe varysianti lig šiol buvu- 
vokiečių karo aviacija _ Fjai šią politiką: baigs nesusipratimus 
trūksta mechaniku ir technikų Maiezija, Indonezija gris j

tais mokomaisiais lėktuvais ir tik 
po to sėda į “Northrop T-38A Ta
lon”, kuris yra šiek tiek spartes
nis už garsą. Galutinis paruoši
mas vyksta gretimoje Luke bazė
je, kur vokiečių lakūnų laukia 95 
vienviečiai ir dviviečiai F-104G 
naikintuvai. Tačiau ir čia naudo- 
jama įprastine amerikiečių tech-Urunka pusantrų metų, ir po pus-

lėktuvams aptarnauti, nes didžią
ją jų dalį sudaro atliekantieji ka
rinę prievolę. Jų paruošimas už-

RELIGINIS KONGRESAS VAŠINGTONE
Kanados lietuvių parapijos ir 

įvairios lietuvių vietovės gyvai 
domisi didžiąja lietuvių religine 
švente Vašingtone rugsėjo 3-5 
d.d. Parapijose sudaryti komi
tetai registruoja ekskursantus ir 
teikia informacijas. Tikima, kad 
iš Kanados atvyks į šventę ke
li šimtai, jei ne tūkstančiai. 
Lietuvių Religiniam Kongresui 
Rengti Komitetas praneša, kad 
jau padalyti (kongreso ženkle
liai, išleista programa ir infor
macinė knygelė. Visi dalyviai 
prašomi iš anksto juos užsisa
kyti atsiunčiant 2 dol. auką nuo 
asmens. Tuo pačiu dalyvis bus

įregistruotas ir turės pirmeny
bę dalyvauti muzikos-Jiteratū- 
ros vakare rugsėjo 3 d. Vašing
tone Statlerio Hiltono viešbuty
je. Skubiai užsakymus siųskite 
LRKR Komiteto iždininkui kun. 
L. Jankui, 105 Grand St. Brook
lyn, N. Y. USA. arba telefonu 
EV 7-1422.

Kadangi religinio kongreso 
rengimas pareikalavo daug lėšų, 
todėl gerieji kanadiečiai taip 
pat siunčia savo aukas parem
ti šiam lietuvių žygiui Vašing
tone. Aukas prašome siųsti taip 
pat aukščiau nurodytu adresu.

LRKR Komitetas

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
(VAIRŪS 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 atidarytos nuo 9 vai ryto fld 9 vai. vakaro.

nika bei atsargumas — 16 valan
dų vokiečiai supažindinami su 
lėktuvo valdymu ir galimais neti
kėtumais skrydžio imitacijos ka
binoje, kurią kontroliuoja už mi
lijoną markių iš amerikiečių nu
pirkti elektroniniai įtaisai. Po 
to seka iki 132 valandų trankąs 
skraidymas minėtuoju F-104G 
naikintuvu — pradžioje su ins
truktorium, vėliau be jo. Savai
me suprantama, visas apmokymo 
išlaidas padengia V. Vokietijos 
vyriausybė. Nelaimių skaičius pa
lyginti yra labai mažas, ir už tai 
nuopelnai tenka geram Arizonos 
orui, patyrusioms “Lockheed” 
firmos mechanikams, aptarnau
jantiems lėktuvus.

Sugrįžęs į Vokietiją, kiekvienas 
lakūnas turi atlikti papildomą 35 
valandų skraidymo kursą, kurio 
pagrindinis uždavinys yra paruoš
ti jį Europos blogo oro sąlygoms 
ir supažindinti su siena tarp abie
jų Vokietijų, kad ateityje būtų iš
vengta jos pažeidimų ir galimų 
komplikacijų. Nelaimės praside
da tada, kai jaunieji lakūnai atsi
duria reguliariose karo aviacijos 
eskadrilėse. Turint galvoje rūpes
tingai atliktą lakūno paruošimą,

mečio jie jau jieško geriau apmo
kamo darbo orinio susisiekimo 
“Lufthansos” bendrovėje. Taigi, 
lėktuvai stovi neparuošti skridi
mui, lakūnai laukia ir palaipsniui 
praranda anksčiau įgytą nelabai 
tvirtą patirtį.

“Kristall” žurnalas atkasė dar 
vieną beveik neįtikėtiną vokiečių 
apsileidimą — elektronika per
krautiems naikintuvams nepakan
ka vietos angaruose. Gana didelis 
skaičius net ir žiemos metu stovi 
aerodromuose po atviru dangumi, 
mechanikai dirba sustingusiomis 
nuo šalčio-rankomis. Nenuostabu, 
kad tokiose sąlygose pakilimų ir 
nusileidimų metu sustreikuoja es
miniai prietaisai, nuo kurių pri
klauso lakūno saugumas.

Turint galvoje įprastinį vokie
čio kruopštumą, peršasi mintis, 
kad čia gali būti įveltas sąmonin
gas sabotažas, siekiąs nuvertinti 
amerikietiškąjį lėktuvą ir sudary
ti s a 1 y g a s * “Messerschmitt”, 
“Focke-Wulf”, “Heinkel” atgimi
mui. Sena svajonė valdyti Euro
pos dangų, kadaise tapusi poros 
metų realybe, matyt, dar nenori 
užbaigti dienas.

mos valiutos rezervai išsekę. Su
kamo sukeltas ekonominis kraš
to bankrotas tebus galima aptvar
kyti kelių metų laikotarpyje. Ne
tvarka viešpatavo visur. Būdinga, 
kad net kaikurįe paskolų doku
mentai yra sunaikinti. Dabartinė 
vyriausybė nesusigaudo, kiek ku
riam kraštui yra skolinga. Dabar
tiniai vadovai stengiasi iš tos ba
los išbristi. Jau praėjusiais me
tais Indonezija pajėgė išmokėti 
315 milijonų dolerių skolų. Sten
giamasi paleisti į darbą pramonę, 
kuri ligi šiol stovėjo. Indonezijo
je yra apie 5 mil. valstybės tar

Jungt. Tautas ir t.t.
Sukamo autoritetas masėse
Naujoji vyriausybė, sudaryta iš 

gen. Subartai palankių asmenų, 
išskyrus porą, kurie yra artimi _ 
Sukamu!. Dabartinėje padėtyje ‘ nautojų, kurių didelė dalis jokio 
Sukamo praktiškai nieko negali, 1-’ - j---- ■> —-
išskyrus, kalbėti. Net ir išvažiuo
ti iš prezidentūros jis negali be 
kariuomenės žinios. Kyla klausi
mas, kodėl Sukarno laikomas ir 
jam leidžiama kalbėti sąmyšį ke
liančias kalbas? Nereikia užmirš
ti, kad Javos saloje Sukamo te
beturi daug pasekėjų ir jį atsta
čius iš prezidento vietos gali kil
ti partizaninis karas. Sukarno au
toritetas masėse tebėra stiprus. 
Prisimintina, kad Sukamo vonios 
vanduo buvo pardavinėjamas bu
teliukuose kaip šventas ir turin
tis gydomosios galios. Tačiau Su
kamo autoritetas vis labiau gęs
ta. Čia daugiausiai pasidarbuoja 
studentai, kurtę varo nepailstamą 

propagandą prieš Sukamo, šalia 
to, Sukamo tebėra šioks toks In-

i darbo niekada nedirbo, bet algas 
'ėmė. Pvz. buvo parlamentas, bet 
jis nieko neveikė, nes Sukamo 

i kraštą tvarkė savo nuožiūra. Da
bar parlamentas pradėjo eiti sa- 

; vo pareigas. Pirmininku išrinktas 
igen. Nasution. Pirmasis parla- 
mento dekretas buvo — panai
kinti Sukamo ligi gyvos galvos 
prezidento titulą ir patvirtinti 
gen. Suharto rankose sutelktą 
krašto valdymo galią. Sukamo, 
netekęs galios, niršta kaip liūtas 
narve. Nau joji vyriausybė nori iš
gelbėti kraštą iš suirutės, bet, ži
nodama Sukarno įtaką tam tikro
se gyventojų masėse, pakenčia jo 
daromą triukšmą ir laukia, kada, 
smukus jo autoritetui, galės be 
suirutės juo atsikratyti. Bet jei 
naujoji vyriausybė padarys klai-

donezijos salyno vienybės simbo-ldų, tai gali atsitikti ir priešingai.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

Minioje, kuri puolė negru demons-PO JAUNIMO KONGRESO ir dainų

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE

Lietuviai žaliojo aukso krašte

(Tęsinys iš pr. numerio)
Daugelis nuėjo 
pas komunistus
Šis reikalas B. Aires gerai išsi

sprendė, tačiau kitoj La Plata 
upės pusėj, Urugvajuje, nebuvo 
nei Lietuvos konsulato, nei lietu
vio kunigo, kol po daugelio metų 
tenai nuvyko Tėvai jėzuitai. Pa
starieji ten ne tik suorganizavo 
lietuvių katalikų bendruomenę, 
bet ir pastatydino bažnyčią.

Prabėgomis tenka pasakyti, 
kad tokiame Montevideo prie
miesty Cero lietuvių galėjo būti 
arti 10.000, kuriu nevienas šimtas 
nusekė paskui bolševikų agentė
lius... Kad komunistai daugeliui 
žmonių apsuko galvas, netenka 
stebėtis, nes tie žmonės iš tikrųjų 
buvo palikti kaip sakoma “Dievo 
valiai”...

Gerai, kad mūsų vyriausybė 
1926 m. atidarė konsulatą B. Ai
res. bet dar geriau būtų buvę ati
darius ir Montevideo, nors Ar
gentinoje lietuvių buvo dvigubai 
daugiau negu Urugvajuje. Dide
lio reikalo verčiami, lietuviai raš
tu kreipdavosi į B. Aires, bet ir 
čia atsirasdavo sunkumų, nes do
kumentų vertimai Urugvajuje ne
buvo laikomi oficialiais.

Visi nustebome, kad vyriausy
bė atidarė generalinį konsulata 
Rio de Janeiro mieste, kur gal iš 
viso tebuvo pora šimtų lietuvių. 
Blogiausia, kad po metų gener. 
konsulatas Rio buvo uždarytas, o 
buv. gener. konsulas perkeltas į 
B. Aires kaip Charge d’Affaires...

Buvo padarytas be jokios pras
mės ir reikalo brazilams didelis 
akibrokštas. Generalinį konsula
tą, atrodo, lengviausia buvo gali
ma pakelti į atstovybės rangą, tą 
patį gen. konsulatą pakeliant į 
Charge d’Affaires laipsnį. Kai po 
dvejų metų tas pats atstovas pa
siūlė mūsų vyriausybei konsulatą 
S. Paulyje* pakelti į generalinius, 
vyriausybė buvo kurčia, nieko ne
atsakė.

Darbininkų draudimas 
Brazilijoj
Jei neklystų, berods, 1916 m. 

Brazilija buvo išleidusi įstatymą 
darbo apsaugos bei darbininkų 
šeimoms mokėtinos kompensaci
jos nelaimei įvykus darbo metu. 
Tas įstatymas 1930 -1935 m., de
ja, jau buvo gerokai pasenęs, tu
rint gaivoje brazilų valiutos nu- 
smukimą. Taip pvz., darbininkui

DR. PETRAS MAČIULIS
žuvus darbo metu, jo šeimai bū
davo išmokama 7.000 milreisų. 
Kai tas įstatymas buvo svarsto
mas ir priimtas, tai vienkartinė 
kompensacija atrodė pakankama, 
tik ne 1930-1935 metais, kai už 
dolerį jau reikėjo mokėti oficia
liai 9,2 milreiso. Blogiausia, kad 
kompensacijos įstatyme buvo 
spraga — pastaba: jei žuvusiojo 
darbininko šeima žuvimo metu 
negyveno Brazilijoje, tai ir tos 
menkos kompensacijos ji negalė
jo gauti.

Visą šį reikalą išdėstęs, prašiau 
vyriausybę per mūsų pasiuntiny
bę Paryžiuje tą klausimą su Bra
zilijos ambasadoriumi taip pa
tvarkyti, kad tas nuostatas būtų 
pakeistas ir kad žuvusio darbinin
ko šeima gautų kompensaciją kur 
ji begyventų.

Po kokio pusmečio buvo gautas 
iš centro atsakymas, esą Brazili
jos ambasada Paryžiuje pareišku
si, kad šiuo metu Brazilijoje vei
kia darbo apsaugos įstatymas ir 
kad nieko naujo negalima pada
ryti?!

Reikėtų labai abejoti, ar Tautų 
Sąjungos Darbo Departamentas 
būtų sutikęs su tokia Brazilijos 
ambasados interpretacija. Ar be
reikia sakyt, kad darbe žuvusio 
darbininko šeimai tuo buvo daro
ma diskriminacinė skriauda?

Kaip gaila, kad mūsų vyriausy
bė nesiėmė tolimesnių žygių, o 
gal neįsigilino į tos brazilų įstaty
mo pastraipos netikslumą, nes 
juk jis buvo išleistas tam, kad 
bent iš dalies paremtų darbe žu
vusio darbininko šeimą, o jos bu
vimas tuo metu Brazilijos terito
rijoj ar kur kitur yra atsitiktinis 
momentas. Mano buvimo metu 
žuvusių darbininkų lietuvių šei
mos neteko virš šimto tūkstančių 
milreisų kompensacijos. Gaila.

Patarimas triukšmauti
Išsikalbėjęs įvairiomis progo

mis su kelių taisymo inžinieriais, 
mūsų darbininkų adresu ne kartą 
girdėjau pagyrimų, kad geri, dori 
žmonės. Tik ir čia, kaip kavos 
plantacijose, pasitaikydavo ne
sklandumų su darbdaviais.

čia prisimenu vieną labai bū
dingą brazilams nuotykį. Kaip jau 
anksčiau minėjau, brazilai, nebe
laukdami S. Paulo — Santos gele
žinkelio koncesijos galo, pradėjo 
lygiagrečiai statyti antrą geležin

kelio šaką ta .pačia kryptimi S. 
Paulo — Santos. Ten prie žemės 
darbų dirbo gana daug stipresnio 
amžiaus lietuvių. Kartą nustebau, 
kai jų koks pustuzinis atvyko pa
galbos konsulatan: girdi, jie iš
dirbo po dvi ir daugiau savaites, o 
bendrovė jiems algų vis neišmo
kanti, vis tolyn atidėliojąnti. Vy
rai atsinešė išdirbtų valandų-pa
žymėjimus, kur buvo nurodyta 
uždirbta suma, siekusi virš 18.000 
milreisų. Ką daryti? Paprašęs vy
rus valandėlę luktert, aš susisie
kiau telefonu su vienu žymiųjų 
teisininkų, didžiųjų bankų juris
konsultu, kurį taiksčiaus pasi
kviesti konsulato juriskonsultu, 
paklausiau patarimo, ką tie vyrai 
turėtų toliau daryti. Jis davė pa
tarimą, kurį čia pat pašauktiems 
vyrams pakartojau:

— Jūs nueikit visi kartu į sa
vo bendrovės kontorą, paprašy
kite viršininko jūsų reikalavimui 
išdėstyti ir čia pat jam pabrėžki
te, kad jei uždirbti pinigai tuojau 
nebus išmokėti, jūs per kelias 
minutes iš tos kontoros padarysi
te jovalą. Iš viso laikykitės agre
syviai, smarkaukite, nebijokite 
jums nieko dėlto neatsitiks, bet 
pinigus gausite... Ir ką gi? Gavo.

“Communistas lituanos”
Keliais būdingais faktais čia 

tenka prisiminti komunistinę pro
pagandą lietuviu-darbininku tar
pe.

Jau pirmo susitikimo metu su 
lietuviais per taip vadinamą “su
sitikimo vakarienę” vienas kitas 
savo prakalbose puse lūpų prasi
tarė, kas jie yra. Komunistuojan
čių, tiesa, tuo metu nedaug te
buvo, bet veikė užsispyrusiai: ruo
šė vakarėlius-sueigas jaunimui, 
skaitė marksistines paskaitas, da
lino iš kitur atsigabentą komu
nistinę spaudą bei šiaip jau bro
šiūras ir komunistinių sukakčių 
proga vienur kitur ant elektros 
laidų stulpų kabinėdavo raudo
nas vėliavėles.

Vieną dieną konsulatan atsi
lankė jų židinio (celės) sekreto
rius su paruoštu man “garbės bi- 
lietu-kvietimu” atsilankyti jų ruo- 
šiaman vakarėlin ... Ką gi, padė
kojau už dėmesį ir čia pat pa
reiškiau jam, kad, deja, jų va
karėly negalėsiu dalyvauti.

— Kodėl gi? — paklausė nu
stebęs kvietėjas, — mes manėm, 
kad jūs negalėsite dalyvauti kaip 
konsulas, todėl ir kvietimą spe-

šventės lietuviška veikla gerokai apti
lo. Pasitenkinama tik viena kita gegu
žine, kurios vis mažiau tautiečių su
traukia. Tačiau nebūtų galima sakyti*

frantus ir siuntė šlykščius keiksmus jų 
adresu, matėsi nemaža lietuvių. Radi
jo pranešimuose rajoną, kuriame neg
rai demonstravo, vadino “lietuvių ir

kad ši vasara Čikagoje labai rami. Ra-j lenkų” kvartalu, 
mybės čia neduoda negrai, kurie anks- • • •
čiau triukšmavo savo rajonuose, o da- WAUKEEGENO LIETUVIŲ KOLO- 
bar persimetė ir į baltųjų apylinkes, NIJAI ir tiems lietuviams iš Čikagos, 
jų tarpe ir Į didžiausią Čikagos lietu- kurie gavo pakvietimus dalyvauti JAV 
vių koloniją—Marquette Parką, kur sa- ’ prezidento Johnsono dukros Luci ir 
vo rezidencijas yra Įsigiję daugelis lie-; lietuvių kilmės jaunuolio Nugento ves
tuvių veikėjų. Jau kelis kartus jie čia J tuvėse, rugpjūčio mėnesio pradžia bu- 
buvo atsiuntę savo demonstrantus pro- vo džiaugsminga. Visą savaitę prieš 
testuoti prieš nejudomojo turto parda- vestuves Nugento tėvai ir jų artimieji 
vėjus, kurie atsisako parduoti namus gyveno Vašingtone, kur buvo visa ei-
negrams. Jie čia demonstravo tyliai, lė priešvestuvinių puotų. Rugpjūčio 1 
bet triukšmą kėlė baltieji apylinkės ’ d. Vašingtone diplomatams surėngta- 
gyventojai, nenori matyti juodųjų sa-, me priėmime dalyvavo ir Lietuvos ats- 
vo rajone. Baltieji demonstrantus ke- tovas J. Rajeckas, kuri, kaip praneša 
liais atvejais apmėtė plytomis, akmeni- didžioji spauda, Nugento tėvai užkal- 
mis, bonkomis ir kitais daiktais, o taip. binę lietuviškai. Įvairių agentūrų per- 
pat sudegino nemaža automobilių ku-'duotuose straipsniuose dažnai buvo 
riais demonstrantai buvo atvažiavę. Į minimas lietuvių vardas, dažniausiai 

j aprašant Nugento motiną — Tillie Jo- 
i cius - Jociūtę, gimusią prieš 51 metus

Demonstruotojų ielėse, šalia negrų, žy
giavo ir kunigai, seselės vienuolės ir 
“bytnikai”. Kaikurie teigia, jog jų tar
pe matė ir lietuvių “pažangiųjų”. Ke-Į 
lis kartus baltųjų - negrų susitikimai i 
vos netapo kruvinais susirėmimais, bet 
čia savo žodi tarė policija (jos buvo 
apie 1,000), padėjusi atšaldyti karštus 
jausmus. Tačiau nukentėjusiųjų buvo 
iš abiejų pusių: nemaža demonstrantų 
su pramuštomis galvomis buvo nuvežti 
i lietuvių šv. Kryžiaus ligoninę, o bal
tieji mušeikos supliekti lazdomis ir su
imti. Akmeniu Į galvą gavo ir garsu
sis negrų vadas dr. L. King, kuris sa
kėsi, jog tokios neapykantos, kaip i 
Marquette Parke, juodiesiems jis ne-j 
matęs niekur kitur. Nukentėjo ir su 
juodaisiais ėjęs katalikų kunigas lie
tuvis J. Juozevičius, kuriam pataikyta 
su plyta į galvą. Suimtųjų lietuvių tar
pe buvo J. Bosas, P. Laurinaitis, A. 
Jančauskas, M. Lukoševičienė ir kt.

t

cialiai parašėm jūsų vardu asme
niškai ir kviečiame tik kaip Ma
čiulį ...

žinoma, ilgokai teko jam aiš
kinti, kad su mano asmeniu kar
tu rišasi ir tos pareigos, kurias 
apsiėmiau čia vykdyti. Nenorin
čio, aišku, neįtikinsi, ir nuo to 
karto ne tiktai manės į savo pa
rengimus nebekvietė, bet ir savo 
taktiką iš “neutralios”, kaip 
anksčiau sakėsi, pakeitė į agre
syvią. Ką gi, lengviau kovoti, kai 
žinai kas priešas, nors kaip kon
sulas gyniau kiekvieną lietuvį 
vietos administracijos apkaltintą 
komunizmu, ir šiandien didžiuo
juos tuo, kad daugelį tokių suim
tų ir jau ruošiamų deportacijai 
išgelbėjau. Iš apie pusantro šim
to tariamų “comunistas litua
nos”, brazilai tik 14 nugabeno į 
Klaipėdą, bet ir tiems lietuviš
kus pasus atsisakiau vizuoti, kol 
atitinkamas teismas, bet ne poli
cija įrodys jų tariamai subver- 
syvinę veiklą.

(Bus daugiau)

Waukeegėne. Jos tėvas, kuris atvyko iš 
Lietuvos, mirė, kai ji buvo 9 m. am
žiaus. Ji ir jos seserys visą laiką pri
klausė lietuvių parapijai Waukeegene, 
kurios mokykloj mokėsi dabartinis JA 
Valstybių prezidento žentas.

Čia Nugentai draugavo su kun. J. 
Kuzinsku, dabartiniu Marquette Par
ko liet parapijos vikaru, kuris turėjo 
garbę sutuokti prezidentaitę su Nugen- 
tu.

Nugento tėvai, kaip skelbia spauda, 
Vašingtone lošė kortomis su savo drau
gais, daugiausia lietuvių kilmės. Nu- 
gentienė spaudos atstovams pasisakė, 
jog ji dar prieš vestuves aplankė Ne
kalto Prasidėjimo šventovės lietuvių 
koplyčią.

Rugpjūčio 6 d. Įvyko pačios vestu
vės, kurias Amerikos televizijos tink
lai perdavė per savo stotis visam kraš
tui. Daugumoje vietų jos buvo rodo
mos net tris valandas ar daugiau. Pa
čioje bažnyčioje televizijos filmavimo 
aparatų nebuvo leista pastatyti, tačiau 
viskas buvo atlikta iš lauko, papasako- 
jant, kas tuo metu dedasi bažnyčioje. 
• • •

PRIEŠ MOKSLO METŲ PRADŽIĄ 
Čikagoje yra kviečiamas mokytojų su
važiavimas rugpjūčio 21 d. Jaunimo 
Centre. Kviečiami LB Čikagos apyg. 
ribose gyvenantieji Ped. Lituanistikos 
Instituto lektoriai, augštesniųjų ir pra
džios šeštadieninių ir parapijinių liet, 
mokyklų mokytojai ir priešmokyklinio 
amžiaus institucijų auklėtojai.

šio suvažiavimo darbotvąrkėje, šalia 
kitų dalykų, yra numatyta: D. Veličkos 
“Projekcinės kartotekos” demonstra
vimas ir aiškinimas; pavasario šventės 
dainų ir tautinių šokių repertuarams 
ruošti komisijų sudarymas; paaug
liams lietuvių kalbos vakarinių kursų 
steigimas ir kt

Ryšium su šiuo suvažiavimu reikia 
paminėti, jog LB Čikagos apyg. švieti
mo komisija jau pradėjo spausdinti 

(Nukelto į 7 psl.)



‘Gyvataro” išvykos į vakarus
Sunku įsivaizduoti Hamiltono 

lietuvių koloniją be “Gyvataro”, 
jaunatviškai pasiryžusio atsto
vauti mūsų menui svetimtau-

daugumas naudojasi gražiomis 
dienomis, atostogauja pajūryje 
ar prie ežero, <5Gyvataro” na
riai tų visų malonumų neturi, 
nes tenka ruoštis šiltose salėse 
būsimiems koncertams. Po pa
sirodymo 4000 žiūrovų Hamil
tono Gage parke jų laukia ar
timiausiu metu dar trys — Re- 

rugpjūčio 19 d., Wini- 
1 ir Kana-

ginoj 
pege — rugp 
dos parodos uždarymo proga To
ronte — rugsėjo 5 d.

★ ★ ★
Ateinančiais metais Kanada 

švenčia savo gyvavimo šimtmetį. 
Numatyta labai plati programa, 
kurion įtraukti ir lietuviai. Be 
numatyto leidinio ir Lietuvių Die
nos Monirealyje parodos aikštė
je, pirmoji, garbė teko Hamilto
no “Gyvatarui”. Jo meniniai su
gebėjimai jau buvo žinomi Cana
dian Folk Art Council direkto
riui L. Kossar, kuris po hamil- 
toniečių pasirodymo Gage parko 
koncerte, lietuvius rekomendavo 
Kenneth Green — Ontario Folk 
Art Council direktoriui. Iš Cente- 
nial Commision buvo gauti 4.500 
dol. “Gyvataro” nuskraidinimui į 
Reginą, kadangi šios komisijos 
tikslas — kultūriniais pasikeiti
mais, supažindinti vienos tauty
bės atstovus su kitų tautiniu 
menu, sudaryti sąlygas jauni
mui pakeliauti po Kanadą, pa
žinti jos gyventojus, gamtą, už
megzti ryšius su kitų tautybių 
kanadiečiais. Hamiltono “Gyva- 
taras” yra tik antroji grupė vi
soj Kanadoj (pirmieji buvo To
ronto airių šokėjai ir choras), 
įtraukta į tokią programą!

★ ★ ★
Kanados lietuviškoje spaudo

je ir KLB krašto tarybų suva
žiavimuose buvo plačiai' disku
tuojama parama stipresnėm me
ninėm pajėgom tolimesnių vieto
vių lietuvių, kurie, būdami ma
žesni skaičiumi, negali atsikvies
ti menininkų koncertams ar tau
tinių švenčių programų išpildy- 

* mams. Be vieno antro partizaniš
ko visuomenininko, solisto apsi-

lankymo ar tik pasiuntimo mag
netofoninės juostos mes nieko 
daugiau jiems duoti negalėjom 
(ypač vakarinei Kanados daliai). 
Bet štai netikėta proga atsirado 
“Gyvatarui” — vienai stipriau
sių S. Amerikos kontinente tau
tinių šokių grupei. Nežiūrėdami 
apleidžiamo darbo, net 34 šokė
jai apsistoja koncertui Winipe- 
ge. Ar tik koncertui? O, ne! Juk 
Jaunimo Metų proga bus už
megzti ryšiai su per tūkstančius 
mylių gyvenančiu lietuvišku at
žalynu, nušluostyta kiek apneš
ta svetimom dulkėm lietuviška 
senimo dvasia.

Sveikiname “Gyvatarą” ir jos 
vadovę G. Breichmanienę, sujun
gus vakarinės ir lytinės Kanados 
tautiečius nauju, lietuvišku tiltu.

K. Baronas

BALFo šalpa apima 
daugelį kraštų

BALFo nariai JAV yra susibū
rę Į 63 veikiančius skyrius ir 
turi 1-351 apsimokėjusį narį. 
Kiek yra rėmėjų — sunku pasa
kyti. Galima spėti ju būsiant per 
10,000.

Didžiausias šalpos reikalingų 
skaičius bene bus Lietuvoje ir 
Sibire. Deja, nevisi jie apie BAL- 
Fą žino, dar mažiau kas gali į 
jį kreiptis, tačiau jo šalpa Lietu
voj ar Sibire paskutiniu laiku pa
siekė 1,274 šeimas. Kitas dide
lis šelpiamųjų būrys yra Lenki
joj. BALFas yra sušelpęs 2,677 
liet, šeimas Lenkijoj; kaikuriems 
per metų eilę buvo nusiųsta iki 
dešimt siuntinių. Vokietijoj BAL
Fo šalpos prašė ir gavo 455 šei
mos, Prancūzijoj — 25, Argen
tinoj — 19, Brazilijoj — 17, JAV
— 24, Belgijoj — 15, Austrijoj
— 11. Kituose kraštuose, kaip 
Anglijoj, Australijoj, Vengrijoj', 
Italijoj, Kanadoj, Kolumbijoj ir 
panašiai, BALFo žinioje yra tik 
po kelias šeimas. Tuo būdu BAL
Fo globoje visam pasaulyje yra 
4,556 šeimos. Prie jų nepriskai- 
tytos dvi mokyklos, senukai prie
glaudose, ligoniai sanatorijose ar 
kaliniai, kuriems šalpa buvo tei
kiama kolektyviai.

Kun. L. Jankus

Jie šoks Kanados vakaruose — Reginoj rugpjūčio 19, penktadienj, Winnipege rugpjūčio 21 —sek
madienį. Tai dalis tautinių šokių grupės "Gyvataro" šokėjų, pagarsėjusių savo menu. Plačiau žiūr. 
"Gyvataro" išvykos j vakarus"
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Rusai chuliganai siaučia

Mačiau Dariaus ir Girėno karstus
AL. GIMANTAS

šio rašnio autorius, perskaitęs straipsnį “Dariaus ir Girėno at
garsiai” “TŽ” 1966. VIL 7 laidoj atsiuntė savo atsiminimus, kurie 
paryškina aname straipsnyje suminėtus faktus.
Tai buvo gegužės mėn. pabai

ga 1944 m. Kaime. Kauno univer
sitetas okupacinės vokiečių val
džios potvarkiu buvo arba užda
rytas, arba kaikurių fakultetų 
veikimas labai susiaurintas. Tar
nybos reikalais teko lankytis teis
mo medicinos institute, kuris vei
kė universiteto medicinos fakul
teto rūmuose, Mickevičiaus gat
vėje. Atlikęs reikalus, prisimi
niau, kad tų pačių rūmų pusrū
syje, koplyčioje, buvo laikomi Da
riaus ir Girėno palaikai, nes iš 
nuolatinės jų amžinojo poilsio 
vietos Kauno kapinėse įruošto 
mauzolėjaus karstai buvo perkel
ti į minėtus rūmus, kol kapuose 
turėjo būti vykdomi mauzolėjaus 
pataisymo darbai. Nusileidau į 
rūsį. Priėjęs prie augštų didelių 
durų, paspaudžiau rankeną. Du
rys nebuvo užrakintos. Tyliai ir 
vienui vienas įėjau į patalpą, ku
rioje dienos šviesos pakako iš pa
lubėje įtaisytų kelių siaurų lange
lių, esančių šaligatvio lygyje. Pa
sieniais buvo sukabinta visa eilė 
vainikų, su besibaigiančiais nu
blukti kaspinais ir sunkiai be
įskaitomais įrašais, o centrinėje 
koplyčios vietoje, ant paaugštini- 
mo, vienu galu atremtu į sieną, 
gulėjo du, šalia vienas kito, kars
tai. Ant pakylėjimo laiptų, prie
ky, taipgi buvo keletas vainikų. 
Palypėjau keletą laiptukų, kad 
būtų geriau matomi karstų vir
šūs. Jie buvo stikliniai. Gana ne
plonas dulkių sluogsnis buvo pa
dengęs storus stiklus, bet ties 
abiejų didvyrių veidais, kažkieno 
buvo ranka nubrauktos dulkės ir 
per stiklą aiškiai matėsi abiejų 
lakūnų balzamuotieji kūnai. Ka
dangi lakūnų galvos buvo apmau
tos odiniais pošalmiais, tad tesi
matė netaip jau didelė veidų da
lis ir ant krūtinės sudėtos ran
kos. Balzamavimas ir laikas, ma
tyt, padarė savo, nes žvelgiant į 
palaikus abu atrodė taip pana
šūs į viens kitą, kad nežinančiam 
tikrai būtų buvę sunku pasakyti, 
kuris iš jų yra a. a Steponas ir 
kuris a. a. Stasys. Priklaupęs ir 
sukalbėjęs malda, dar kartą pa
žvelgiau į amžinai miegančiuosius 
mūsų tautos didvyrius, tuo laiku 
nežinodamas ir netikėdamas, kad 
tai bus paskutinis žvilgsnis ir kad 
gyvenimo tėkmė mane nuneš į tą 
patį kraštą, iš kurio 1933 m. pa
kilo savo lemtingajam žygiui tie
du Amerikos lietuviai.

Kaip jau dabar yra naaiškėię, 
atsirado drąsių kauniečių, kurie, 
besiartinant sovietinei kariuome
nei, abiejų lakūnų karstus buvo 
paslėpę ir'užmūryję. Prieš kele
tą metu toji vieta buvo atrasta ir 
okupacinė valdžia leido didvyrių 
kūnus palaidoti kapinėse, nes ne-

tinkamai paslėpti karstai neap
saugojo net ir balzamuotus kū
nus nuo gedimo. Mirusieji sovie
tiniam režimui nepavojingi, tad 
sukakties proga ten leidžiamuose 
laikraščiuose pasirodė mažesnės 
ar didesnės žinutės, o “Lituani- 
cos” lėktuvo skeveldros ir lakū
nų asmeniniai daiktai ir toliau 
saugojami muzėjuje. Lankytojai, 
ypač jaunimas, tikėkime, didžiuo
jasi Dariaus ir Girėno žygiu ir, 
laikui atėjus, ras būdų ir priemo
nių garbingam Lietuvos vardo iš
kėlimui.

RUSIJOS MERGINOS — 
SU KRYŽELIAIS ANT KAKLO

Sovietų komunistinio 'jaunimo 
organas “Komsomolskaja Prav
da” skundžiasi “kvaila mada”, ku
ri ėmė reikštis sovietinių mergi
nų tarpe. Mat, sekdamos maskvi- 
nėmis merginomis, duodančiomis 
vedamąjį toną sovietų madoms, 
pradėjo nešioti ant kaklo krikš
čioniškus kryželius medaljonų 
vietoje.

“Komsomolskaja Pravda” ra
šo: “Žinoma, merginos neteikia 
jokios religinės reikšmės jų ne
šiojamiems kryželiams; juos ne
šioja kaip papuošalus, bet kas 
nors turi atkreipti jų dėmesį į tai, 
kad nei raudonoji žvaigždė (lais
vės simbolis), nei kryžius (vergys
tės simbolis) nėra medalijonai”. 
Minėtas laikraštis neskelbia, kas 
gamina tuos kryželius. Reikia ma
nyti, kad privati iniciatyva, nes 
negi penkmečio planas būtų nu
matęs kryžių gamybą!

Mūsų manymu, kryželių atsira
dimas ant merginų kaklo reiškia 
ne “kvailą madą”,' o instinktyvų 
religijos ilgesį.

Kompartija dažnai šneka apie 
naują, komunistinę moralę. Ji, 
rusams talkininkaujant, jau išau
gino vaisius. Jų sėkla — pikto 
sėkla. Rusai komunistai girtuok
liauja, naudojasi pirmenybėmis, 
išnaudoja lietuvius, kuriuos tie
siog mėšlu vadina. Nusikaltimas 
geną kitą daryti. Neatsilieka ir 
rusai jaunuoliai, štai jaunuolis 
girtuoklis, ištvirkėlis, vagis, pa
taisos namuose pusantrų mėtų 
buvęs, paleidžia šūvius Į besi- 
vaikščiojaučius žmones ir vieną 
asmenį nužudo.

Lietuvoje kompartija savo išau
gintą vaisių - jaunuolius nusikal
tėlius kažin kodėl vadina chuliga
nais. Apie juos šneka saugumo 
ministeris, nepajėgiąs jų suvaldy
ti, spaudoje apie juos mirga ilgi 
straipsniai, lyg jie būtų sovietinės 
santvarkos didžiausi didvyriai.

Šūviai nuaidėjo. Nekaltas žmo
gus krito. Nusikaltėlis pagautas.

Leiskime pasakoti E. Matvie- 
kui, korespondentui, apie tolimes
nę eigą (“Tiesa”, VII.10, Nr. 160):

Kas gi jis?!
Vladimiras Zirianovas.
Aš mačiau jį. Nenoriu daugiau ma

tyti! Šaltos akys. Balti, neįdiržę del
nai. Nuo šių nedirbusių rankų krito 
žmogus, visą gyvenimą mažiausiai ži
nojęs poilsį... Neaukštas, kresnas. At
letas. Devyniolika metų.

Jis nuosekliai pasakojo tardytojui 
apie save antradienį. Tai buvo ne dar
bininko antradienis, ir jam niekur ne
reikėjo nei skubėti, nei vėluoti.

— Sutikau savo draugą Koroškovą ir 
nuėjome pas jo merginą Valę. Turėjo
me butelį degtinės. Ten buvo dar vie
na mergina, kurios vardo nežinau. Iš
gėrėme. Paskui išėję sutikome Nina- 
chovą. Išgėrėme vyno. Parėjau namo. 
Kažkodėl įsinorėjau pašaudyti. Turė
jau paslėpęs prieš porą metų vogtą 
šautuvą. Pasiėmiau ir išėjau į mišką. 
Kadangi buvau išgėręs, tai nelabai su
pratau, ką darau.

— Jūs kaltinamas žmogžudyste dėl 
chuliganiškų paskatų, — sako tardyto
jas.

— Kaip tai chuliganiškų? — nesu
tinka Zirianovas.

Ir nutyla. Po valandėlės ištaria:
— Savo kaltę pripažįstu visiškai...
Greitai sueis dveji metai, kai jį, ne

pilnametį mašinų nuvarinėtoj ą, Spalio 
rajono liaudies teismas nuteisė aštuo
niolikai mėnesių laisvės atėmimo, žie
mą, grįžęs iš kolonijos, dirbo tik dvi
dešimt dienų. Grąžtų gamykloje jam 
nepatiko...

Jau daug metų jo nuotrauka yra Ta
rybų rajono milicijos skyriuje; biogra
fija, skiriamosios žymės, — viskas ten. 
Jis turi namus, motiną, bet iš tikrųjų 
gyvena ne ten, o gatvėje. Dieną naktį.

Rimas Gintautas

Kas jo draugai? Kas priešai?
Chm, draugai... Reikia pagalvoti. 

Ne visais juk galima pasitikėti! Na, 
štai bendraminčiai, vienmečiai... Jis, 
Vladimiras Zirianovas, kurio slapy
vardžiai net trys — “Aušra”, “Mela
gis”, “žvėris”. Vytautas Rimkus ■>- 
“Impulevičius” (!,). Dabar “Impule- 
vičius” kolonijoje. Už vagystes... Ki
ti du — Viktoras Ninachovas (“Dva
sia”) ir Nikalojus Koroškovas (“Ži
lis”). Šitie laisvėje. Jiedu kartais plė
šia telefonų, gazuoto vandens automa
tų kasas, pavagia kokią kepurę, kar
tais pasigeria, kartais pašūkauja, pa
gąsdina koki praeivi. Jie nieko nenu
žudo ir laisvi.

Ką veikia milicija?
Kompartija giriasi, kad milicija 

tarnaujanti žmonėms. Ką ji daro 
su nusikaltėliais, kurie persekioja 
žmones. Ji sakosi auklėjanti va
dovaudamasi komunistine mora
le. Kaip ji auklėja, tegu pasakoja 
korespondentas E. Matviekas:

Tarybų rajono milicijos skyriaus vy
resnysis operatyvinis darbuotojas pa
vargusiomis akimis pažvelgia i storą 
albumą, skirtą nepilnamečiams. Naktį 
jis nemiegojęs — budėjo; o kas žino, 
ar dabar, išeidamas ilsėtis, neišgirs, 
kad jo auklėjamasis suimtas?

Skubiai pervertė albumo lapus, iš
traukė seną nuotrauką.

— Zirianovas. Pats fotografavau... 
šešerius metus su juo vargau.

žmogus aiškiai tvardėsi. Jis sąžinin
gai atliko savo pareigas, nesigailėjo iš
tvermės, sveikatos, bet po tiek laiko 
visgi liko nelaimėjęs. Sunku šitai su
vokti. Ką jis galėtų pasmerkti? Tik sa
ve... Vadinasi, nesugebėjo, neįžvelgė, 
nespėjo. Ir jis tyliai pergyvena savo 
kančią, galvodamas, kad “Dvasia” arba 
“Žilis” šiandien-ryt gali nueiti “Žvėi 
ries” pėdomis.

Kiek su “Žvėrim” buvo kalbėta, kiek 
popieriaus prirašyta, kiek komisijoje 
nepilnamečių reikalams svarstyta! “Zi- 
rianovai, būk žmogus... Kodėl nesimo
kai? Kaip tau negėda neuždirbtą duo
ną valgyti? Tu sveikas, jaunas. Gali 
tiek naudos visuomenei atnešti!”

Juokėsi Zirianovas. Juokėsi. Jis gi 
suprato: jeigu kviečia į miliciją — kal
bės apie tai, kad negražu būti chuliga
nu, jeigu į komisiją nepilnamečių rei
kalams — apie tą patį. Ką jam pada
rys? Ten kalba, kad bausti — per jau
nas, bausti per mažas nusikaltimas. 
Kad ir kas būtų, jį auklės — ilgai, 
kantriai. Kartais griežčiau, kartais 
jautriau. “Prašom”. — 
prieštarauja.

Vogti mašiną — jau kitas dalykas! 
Na, už tai teko pusantrų metų pabūti 
už grotų... Ten baigė aštuonias klases, 
galėjo sportuoti, dalyvauti saviveiklo
je. Nei lova per kieta, nei valgis per 
sprangus.

“Humaniškumas”, — supranta "žvė
ris”.

Grįžo iš kolonijos, o vyresnysis ope
ratyvinis darbuotojas jau ir pasitinka, 
jau ir kalbina. “Na, Zirianovai, turėjai 
laiko, pergalvojai savo gyvenimą. Būsi 
žmogus?” Zirianovas juokiasi. "Pažiū
rėsim...”

Vyresnysis atsakingas už jaunąjį. Jis 
jam ir mokytojas ir tėvas, ir kolekty
vas (juk kito neturi!). Tačiau jaunasis 
vėl nei dirba, nei mokosi: valgo, geria. 
“Po velnių, Zirianovai! — neištveria 
vyresnysis. — Devynis kailius nuo ta
vęs reikia nudirbti!” “Tšs, viršininke... 
— susiraukia Zirianovas. — Neturi 
teisės”.

Vyresnysis sukanda dantis, žino, 
jaučia: kada nors Zirianovas iškrės 
baisų pokštą, o jis tikrai neturįs teisės 
jį čiupinėti, kol nėra fakto, įrodymo. 
Ir vyresnysis geraširdiškai auklėja 
storžievį chuliganą. Mėnesių mėne
siais.

žvėris” ne-

Jaunosios lietuvaitės Dainavos stovyklavietėje klauso vadovių 
nurodymų

Komunistinio auklėjimo vaisiai
Korespondentas taikliai suri

kiuoja Įvykius, kurie rodo ne tik 
komunistinės moralės, bet ir jos 
idiegėjų menkystę:

Tačiau taip ateina antradienio vaka
ras, ir milicijoje suskamba telefonas: 
“Miške nužudytas Aleksandras Šim- 
ko...” Tada “žvėries” auklėjimas jau 
baigtas. Tik tada!

Dabar bus griežčiausias teismas. 
Nusikaltėlis gaus deramą bausmę. Bet 
pažiūrėkime, kokios jėgos pralaimėjo 
prieš šį vieną, užkietėjusį! Motina, 
“Elfos” gamyklos darbininkė, 28-ji ir 
12-oji vidurinės mokyklos, kuriose Zi- 
rianovas mokėsi, komisija nepilname
čių reikalams, kolonija, draugovinin
kai, milicija, šimtai žmonių stebėjo 
Zirianovą, bet jis vis tiek ištrūko į sa
vo stichiją!

O gal blogai, kad šimtai?
— žvilgterkit, — vyresnysis opera

tyvinis darbuotojas padavė krūvelę po
pierių. — Nauja byla. Pavogė mašiną, 
apvirto, vos neužmušė praeinančios 
merginos... šoferį, palikus savo mašiną 
be priežiūros, nubaudė autoinspekcija 
— atėmė teises. O kaltasis šypsosi: ne
pilnametis...

štai ką jis rašo apie save. Ar neži
nodami suprastumėt, jog tai nepilna
mečio žodžiai?

“1966 metų birželio 28 dieną po dar
bo, apie 15 valandą su savo kontoros 
darbuotojais oragnizavome išgėrimą. 
Dviese išgėrėme pusę litro degtinės. 
Degtinę gėrėme Neries upės pakran
tėje, prie Žirmūnų gatvės.

Po degtinės gėrimo autobusu parva
žiavau namo. Namuose aš persirengiau 
ir išėjau atgal į gatvę. Visą laiką bu
vau aikštėje prie Filharmonijos.

Toje aikštėje stovėjo sunkvežimis, 
kuriame buvo du berniukai. Jie sėdėjo 
kabinoje ir signalizavo. Pamatęs tuos 
berniukus, aš tuoj priėjau, išvijau juos 
iš kabinos, atsisėdau pats, su metali
nio laido pagalba ūžsivedžiau motorą 
ir nuvažiavau, turėdamas tikslą pasi
važinėti.
Prie namo Nr. 23, Bokšto gatvėje, 

įvažiavau į duobę, ir sunkvežimis pa
sviro kairėn. Aš išlindau iš kabinos 
ir nubėgau į Subačiaus gatvę.

Teisių vairuoti mašiną aš neturiu, 
bet vairuoti išmokau, dirbdamas ATK 
Nr. 8.

Tokį (mano pabr. — E. M.) nusikal
timą padariau pirmą kartą. Aš esu bu
vęs patrauktas tiktai (mano pabr. — 
E. M.) administracinėn atsakomybėn 
dėl smulkaus chuliganiškumo”.

Nepilnametis, visiems matant, gali 
gerti degtinę, daužyti mašinas ir nie
kam tai neatrodo vaikiška. Vaikišku
mas iškyla milicijoje, atskleidus doku
mentus. Prie stikliuko — pilnametis, 
prieš įstatymą — jau ne. Aišku, kam 
tai išeina į sveikatą... Prabanga.

šio “nepilnamečio” rytdieną numa
tyti nesunku. Jį teis. Gal pateks ko- 
lonijon, gal ne. Jei pateks, sugrįš. 
Bet jau niekas jo nebeišleis iš akira
čio. Nei milicija, nei pensininkai, nei 
namų valdyba...

Tikrai niekas. Kompartijos mo
ralistai, nei milicija, nei Įstaty
mai, nei teismai. Ir šioje beviltiš
koje padėtyje telieka kreiptis Į 
lietuvių visuomenę: gintis nuo ru
sų chuliganų, kurių tėvams tik 
neseniai nudžiūvo lietuvių nekal
tas kraujas, bet liko neišpėrkama 
kaltė.

Šie metai yra jaunimo ir sto
vyklų metai. Turbūt dar nevie
nais metais nebuvo tiek daug jau
nimo, kaip šiais metais. Atrodo, 
kad ir visos stovyklos buvo gana 
gerai planuotos ir ruoštos su di
desniu atsidėjimu, negu anksty
vesniais metais.

Kanados moksleiviai ateitinin
kai šiais metais surengė dvi 
stovyklas: Montrealio “Baltijos“ 
stovyklavietėje ir pranciškonų 
stovyklavietėje New Wasaga, 
Ont. ši stovykla jau buvo 14- 
toji Kanadoje ir pati gausiausia. 
Per abi savaites stovyklavo 178 
stovyklautojai. Reikia pastebėti, 
kad kas metai stovyklaujančių 
skaičius ne mažėja, bet didėja^ 
Tai geras ženklas, o kartu ir įpa
reigojimas rengėjams geriau pa
ruošti stovyklas ir jų progra
mas. ,

Jaunučiai ir jaunesnieji
Ši ateitininkų stovykla skyrė

si iš ankstyvesniųjų tuo, kad 
šiais metais joje buvo arti 50 
stovyklaittojų, jaunesnių kaip
12 metų. Juos buvo bandoma 
atskirti.' Jie miegojo atskiruo
se pastatuose su savo vadovais. 
Taipgi buvo bandoma turėti at
skirą programą bei užsiėmimus. 
Iš anksto programa buvo pla
nuota tik vyresniesiems, tad jau
nesniųjų programa šiais metais 
nebuvo pilnai paruošta, žinoma, 
jie vistiek buvo patenkinti, nors 
vyresnieji rodė jais savo nepa
sitenkinimą. Atsidėjusių vadovų 
dėka jaunesnieji turėjo Įvairius 
darbelius, atskirus pasikalbėji
mus ir sportą. Jaunesniesiem 
vadovavo Elena Gudinskienė, 
kuriai talkino energingi padėjė
jai: Jonas Vaškevičius, Gabija 
Juozapavičiūtė, Rūta Urbonaitė 
ir Algis Puteris. Ateičiai lieka 
klausimas: jaunesniųjų stovyk
las rengti kartu su 
siais, ar atskirai?

Vyresnieji
Vyresniųjų amžius

13 iki 18 metų. Jų
giausia. Tai gal vienintelė jau
nimo stovykla, kur yra tiek 
daug vadinamų “teenagerių” ir 
tas stovyklos vadovybei sudaro 
ypatingą rūpesti. Reikalinga yra 
ne tik drausmė bet ir jų supra
timas.

Stovyklos didžiausią naštą ne
šė komendantas Romas Mitalas, 
kuris stengėsi, kad laikas nebū
tų veltui eikvojamas. Buvo ban-

vyresniai-

buvo nuo 
buvo dau-

doma derinti ir rimtoji ir links
moji dalis. Juk negalima vien 
tik diskutuoti — reikia ir links
mintis, ir juoktis ir sportuoti.. 
Pagal tai ir buvo paruošta sto
vyklos programa.

Rimtoji programa
Kiekvienai dienai buvo su

planuota stovyklos tema, kurią 
pristatydavo arba vienas vado
vų, arba kas nors atvykęs iš ki
tur. Tai 15-20 min. paskaita-pa- 
sikalbėjimas. Po to visi stovyk
lautojai, pasiskirstę būreliais po 
8-10 asmenų, minėtą temą su 
savo būreliais diskutuoja. Vie
nas jų rašo protokolą ir po pus
valandžio visi vėl susirenka sa- 
lėn, kur kiekvienas būrelis per
skaito savo diskutuotas mintis 
ir prieitas išvadas. Tuo būdu į 
dienos temą buvo įtraukti visi 
stovyklautojai- Dienos temos bu
vo gana įvairios ir apie jas at
skirai bus parašyta vėliau.

Po pietų vienas pusvalandis 
buvo skirtas įvairiem rašinėliam, 
anketom ir pasikalbėjimam.

Stovyklos metu išleistas laik
raštėlis “Žvilgsnis Ateitin”. Jį 
redagavo Gabija Juozapavičiūtė. 
Laikraštėlis išdalintas kiekvie
nam stovyklautojui. Jis parodo 
stovyklos veidą ir tėvai, kartu su 
vaikais, jį vartydami gali susi
daryti vaizdą, kas stovykloje bu
vo daroma.

Įvairūs užsiėmimai
Dainos, tautiniai šokiai, vaka

ro programos ir laužai sudarė 
kitą stovyklautojų mėgiamą pro
gramą. Tuos užsiėmimus prave
dė Vėjūnė Svotelytė iš Baltimo- 
rės ir Juozas Karasiejus- Jiem tal
kino ir kiti vadovai. Gana įdo
mūs buvo: talentų vakaras, poe
zijos vakaras, kaukių balius, kar
navalas ir partizanų vakaras, ku
ris tikrai visus taip nuteikė, kad 
tą vakarą stovykloje buvo ypa
tingai ramu.

Buvo surengtas rašinėlių kon
kursas, kuriame pirmą premiją 
laimėjo Vyt. Abromaitis, II — 
Milda Danytė; trečioji buvo pa
dalinta Alg. Nakrošiui ir Sta
siui Petrauskui.

Mergaičių vadovė buvo Živ. 
šlekytė, o berniukų vadovai — 
Paulius Alšėnas iš Klevelando 
ir Eug. Blyskis iš Londono. 
Jiems talkino eilė jaunesniųjų 
vadovų.

Ar stovykla atsiekė savo, tiks
lą? Apie tai kitą kartą.

Montrealio ateitininkų stovykloje: jaunieji stovyklautojai stiprinasi. 
Maistą dalina A. Zubienė. talkina: T. G. Kijauskas, S.J., J. Ladyga, 
ir M. Girdžiuvienė

Kunige, matome Tavo darbus
TĖVO BARNABO MIKALAUSKO, OFM, PASTORACINIO IR 

VISUOMENINIO DARBO NIAGAROS PUSIASALYJE 
DEŠIMTMETIS

Dešimt metų žmogaus gyveni- archit. inž. dr. A. Kulpavičiaus 
me, jei išskirti vaikystę ir pasi- projektą. Perstatytas altorius, pa
ruošimą gyvenimui, yra labai žy- puoštas bareljefais, įdėti vitražai, 
mi dalis. Tokią žymią savo gyve- pastatytas koplyčios dailus bokš- 
nimo dalį Tėvas Barnabas Miką- tas su labai gražiu kryžiumi, ku- 
lauskas, OFM, praleido St. Catha- ris liudija Tėvų pranciškonų nu- 
rines, Wellando, Port Colborne eitus kelius, kuriant tą židiių. 
ir Niagara Falls lietuvių tarpe, j Wellandas neturi savo bažny- 
Jis šioje apylinkėje įmynė labai čios. Tėvas Barnabas pats parū- 
giliai savo pėdas ir nudirbtų dar- pino tinkamas patalpas pamal- 
bų vainiką išpuošė gražiausiomis doms, lietuvių susirinkimams, mi- 
gėlėmis. Tų darbų — gėlių, dėl nėjimams ir pan. Jo neatbaido 
jų gausumo, šiame rašinėlyje ne- ir slidžiausias žiemos kelias, — 
įmanoma atpasakoti, todėl pasi- laikrodžio rodyklės tikslumu jis 
tenkinsime tik ryškesniais. j visuomet atsiranda pamaldose.

Atsikėlęs į šią apylinkę, T. Bar- * J "---- -------------- »—*-
nabas rado parapiją dar kūdikio 
lopšyje — jaunutę vos 2 metų, 
kitaip sakant, dar kūrimosi stadi
joje. Kiekviena pradžia yra sun
ki, o žiūrint iš šalies kartais at
rodo neįmanoma. Optimistas Tė
vas Barnabas nepabūgo tos pa
dėties — užmiršęs pats save ir 
savo sveikatą tvirtai kibo į darbą. 
Remiamas parapijiečių, ruošė pa
rapijos didingas šventes, geguži
nes, įvairius parengimus telkda
mas lėšas koplyčios užbaigimui, 
vienuolyno atnaujinimui.

Dabar, Dievui dėkui, koplyčia 
ir vienuolynas atnaujinti pagal

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Atrodo, kas anksčiau pasakyta, 
kad tikrai jau jo daug padarytą, 
bet čia yra tik maža dalelė jo 
darbų. Jis tame laikotarpyje su
organizavo meno ratelį “Ginta
ras”, kuriam ir pats parašydavo 
vaidinimėlius, dalyvaudavo jo re
peticijose. Taip pat “Gintaras” 
turėjo tr tautinių šokių grupę. 
Šis telkinys veikė 10 metų.

T. Barnabas taipgi suorganiza
vo skautų tautinių šokių grupę. 
Daug triūso įdėjo dirbdamas su 
skautais rėmėjais, atlikdamas di
džiausią darbų dalį. Jis kartu su 
rėmėjais suruošė keletą didelio 
masto parengimų, kurių pelnas 
įgalino skautus įsigyti tinkamą 
stovyklavimui inventorių.

Jis suorganizavo gražų chorą, 
kuris, reikia pasakyti, gražiai vei- 
kė pasirodydamas keliuose paren
gimuose bei giedodamas bažny
čioje. Jis buvo vienas pirmųjų 
pasiryžėlių organizuoti lietuviš- 
koms mokykloms apylinkėje. 
Wellando apylinkės šeštadieninė

Ps.D.R.M.N.Pt


© PAVERGTOJE T WE
SVEČIŲ BALSAI
“Tiesa” paskelbė keleto Lietuvoje 

viešėjusių lietuvių pasisakymus, ku
riuose nusižengiama įprastinei tvar
kai — jie ne tik giria gyvenimą 
Lietuvoje, bet ir iškelia kažkurias 
negeroves. “Laisvės” kolektyvo na
rys Jonas Lazauskas pvz. rašo: “Lie
tuviai nuo seno garsėja kaip darbš
tūs, svetingi žmonės. Ir širdį ge
lia, kai matai ūkyje, namuose ne
rūpestingumą, aplaidumą. Lietuva 
daug statosi, bet ne visada gerbia
mas statybininkų darbas. Gyvento
jai, įsikūrę naujame bute, turėtų 
rūpestingiau prižiūrėti naująjį pas
tatą, jo aplinką, kiemų švarą. Girdė
jau nusiskundimų, kad namų valdy
bos nelabai skuba su remontais, o 
nuo to kenčia ne tik pastato ilga
amžiškumas, bet ir žmonių patogu
mas. Graži, tvarkinga aplinka — tai 
kiekvieno šeimininko garbės reika
las. Važiuojant Lietuvos keliais, te
ko matyti ūkius, sodybas, ir ne vi
sur jų aplinka džiugino akį. Kai ku
rie būtini žemės ūkio padargai riog
so, gadindami aplinkos vaizdą.. 
Architektas Vincas žilaitis iš JAV 
samprotauja: “Statoma Lietuvoje 
daug ir išmokę statyti sparčiai. Iš
tobulinta statyba. Architektai jauni, 
galvoti žmonės, daug dėmesio ski
ria statybos taupumui. Nuo to kar
tais, deja, nukenčia pastato grožis, 
butų patogumas. Pas mus statyba 
brangi. Man rodos, pas jus kiek lė
tokai įdiegiami modernūs, naujo
viški statybos metodai, nedrąsiai pa
naudojamos naujos statybinės me
džiagos.” '

PROPAGANDINĖ ŠVENTĖ
Kauno marių pakrantėje kasmet 

rengiama vadinamoji marių šventė 
Lietuvos įjungimui į Sov. Sąjungą 
paminėti, šiemet jos programoje 
dalyvavo aviacijos ir vandens sporto 
atstovai T. Korolkevičiaus vairuo
jamas lėktuvas virš publikos galvų 
pravilko susovietintos Lietuvos refor
muotą vėliavą, Gediminas Vaivada 
atliko 826-tą šuolį su parašiutu, augš- 
tojo pilotažo figūras demonstravo 
Vilniaus aviacinio sporto klubo vir
šininkas A. Kalinauskas. Programą 
papildė vandens slidininkų paradas, 
buriavimo varžybos ir motorinių 
valčių lenktynės.

TAIKINIAI JAV BOMBOMS
Hidraulinių pavarų gamykla Šilu

tėje baigia ruošti antrą hidraulinių 
kranų siuntą šiaurės Vietnamu! Jie 
bus naudojami vandens ūkyje ir che
mijos bei naftos pramonėje, kuriai 
šiuo metu vis didesnį dėmesį ski
ria amerikiečių naikintuvai-bombo- 
nešiai. “Tiesoje” rašoma, kad dar
bininkai kranus pasiryžo pagaminti 
be priekaištų. Tai yra skambus pro
pagandinis pažadas, bet nelabai 
praktiškas, nes juk tuos kranus vis- 
vien sudaužys amerikiečių bom
bos.

TARPMIESTINIAI AUTOMATAI
Jau buvo rašyta apie Lietuvoje 

įrengtus telefono automatus tarp

miestiniams pasikalbėjimams. Smul
kesnių žinių apie jų veikimą dabar 
pateikia “šluotos” bendradarbis Tit. 
Nagas: “Automatas gal ir niekuo dė
tas. Jis, savaime paėmus, gal ir ne
blogas dalykas. Tik, va, kas dabar iš
eina. Surenki, sakysim “823”. Tai 
Kauno šifras. Absoliuti tyla. Ji gali 
trukti penkias minutes, o gal ir visą 
amžinybę. Vėl renki. Ir vėL Pagaliau 
pasigirsta garsas. Tik nerėkim iš 
džiaugsmo “valio!” ir nesvaidykim 
aukštyn kepurių! Automatas gali vėl 
tuojau pat išsijungti. Arba pasirody
ti esąs uamtas. Arba sujungti ne su 
tuo numeriu. Arba išjungti pokalbį 
per pusę žodžio... Kas ten išskai
čiuos tuos klastingus “arba”, kurie 
slypi jo geležiniuose viduriuose!...”

MELŽĖJŲ KONKURSAS
Raudondvario žemės ūkio mecha- 

nizavimo ir elektrifikavimo moksli
nio tyrimo instituto bandomajame 
ūkyje buvo pravestas respublikinis 
melžėjų konkursas, kuriame 42-viem 
rajonam atstovavo 39 moterys melžė
jos ir 3 vyrai melžėjai. Pirmoji vie
ta pripažinta Kretingos rajono K 
Požėlos vardo kolchozo atstovui Pra
nui Nakriui, antrosios vietos — Kau
no rajono “Bolševiko” kolchozo mel
žėjai Aldonai Grigaliūnienei, Šilalės 
rajono Padevyčio sovehozo melžėjai 
Birutei Kaulienei ir Šilutės rajono 
Katyčių sovehozo melžėjui Antanui 
Sadauskui. Laimėtojai apdovanoti 
piniginėmis premijomis ir garbės 
raštais.

ARKLIAI IR PAKINKTAI
Kėdainių rajono vartotojų koope

ratyvų sąjungos bazės darbuotojas 
S. Žaltauskas prisimena kompartijos 
užmirštus arklius: “Dar daug darbų 
ūkiuose atlieka arkliai. Tačiau trūks
ta pakinktų. Jais aprūpina Kauno 
didmeninė prekybos bazė ir pati Pa
nerių pakinktų gamykla. Štai nese
niai iš Panerių gavome visą kontei
nerį su tik ką pagaminta produkcija. 
Jos tarpe buvo žaliavinės odos apy- 
narsriai. Jie pasiūti iš viengubos ža
liavinės odos, todėl labai silpni. Ko
lūkiečiai juos nenoriai perka, ir to
kie apynasriai užsiguli sandėlyje. 
Man atrodo, apynasrius reikėtų siūti 
iš dvigubų arba trigubų 3-3,5 centi
metrų pločio juostų. Pagaliau ir ža
liavinė oda —ne vienintelė žaliava 
pakinktams. Juos galima daryti iš 
gumotų atraižų, kurios tris kartus pi
gesnės už odą ir nebijo drėgmės.”

KAUNIEČIAI ŠOKĖJAI
Jugoslavijos kurorte Velenji įvy

kusiame tarptautinių pramoginių šo
kių konkurse Sov. Sąjungai atstova
vo kauniečių pora —■ gydytojai Jū
ratė ir Česlovas Norvaišos. Sėkmin
gai įveikę nemažą skaičių varžovų, 
jie pateko į baigminę grupę, bet tu
rėjo pasitenkinti aštunta vieta. Kon
kurse dalyvavo šokėjai iš Lenkijos, 
Čekoslovakijos, R. ir V. Vokietijų, 
Italijos, Austrijos, Prancūzijos, Bel
gijos ir Britanijos.

V. Kst.

Kokie jaunimo konkurso atgarsiai: susirūpinusiai klausia veikėjai A. Zaparackas ir V. Kleiza
Nuotr. G. Peniko
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O LIETUVIAI PASAULYJE

St. Catharines, Ont.
METINĖ PARAPIJOS ŠVENTĖ bu- šventes, jaunimo sueigas, minėjimus

Pusšimčio asmenų grupės susibūri
mas VII. 2. “Draugo” redakcijos pa
talpose Čikagoje buvo įspūdingas sa
vo nepaprastumu. Nevienas jų turė
jo sunkumo pažinti mokyklos dienas 
kartu praleidusius bendraklasius.

Ramunės salėje
Buvusių mokinių čikagiečių — Vi

dos Račiūnienės-Vielavičiūtės ir Ni
jolės BikulčienėsrSirtautaitės inicia
tyva, su nepaprastai nuoširdžia pa
galba buv. progimnazijos dir/ kun. 
Al. Spurgio,, Weiden’o liet, progim
nazijos mokytojų ir mokinių suvažia
vimas, minint dvidešimtmetį nuo jos 
įkūrimo 1946 m., sausio mėn., tapo 
visiems malonia realybe.

Didžiuliais popieriniais ramunių 
žiedais, simbolizuojančiais Hammer- 
wego šilo ramunes, papuoštoje salėje 
“atsipažinimas” užtruko virš valan
dos laiko. Ta proga prisiminė poeto Jo
no Aisčio eilės:

O jeigu kartais, po daugio metų 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos jau bus praretę 
Ir pasikeitę mūs veidai, 
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna! 
Šis motto puošęs to suvažiavimo 

programą-memento, tuo momentu pa
sidarė realus. Iš tiesų, pagal Ais
čio nuotaiką, tik širdis viena, atmin
čių pilna, likdama jauna, suvedė 
juos čia — kartu.

Jaunimas svarbiau nei fabrikai
Mokytojas-inspektorius. Stasys Sli

žys atidarė iškilmingąją dalį — aka
demiją, paminėdamas, jog išsiskyri
mas, anų emigracijos užjūriu dienų 
metu, reiškė visiems vienas kito pra
radimą, ir todėl išreiškė džiaugsmą 
šiuo suvažiavimu.

Jis minėjo, kad “jaunimas gajus 
savo dvasia reiškia daugiau tautai 
nei fabrikai ir materialiniai atsie- 
kimai. Tauta mirusi nebeprisikelia.” 
Jis ragino išlaikyti atkakliai vidinę 
Lietuvos laisvę — laisvės ugnį sa
vyje, nes “Lietuvos laisvės, taip 
saugomos, niekas neišplėš, nebent

kytojų globoje. Anomis dienomis, 
kai buvo politiškai aišku, kad negrį- 
šime į Lietuvą, mūsų jaunuomenė bu
vo mūsų didelio rūpesčio centre. 
Kiek turėjome mokslo gavę Lietu
voje, perteikėm tam nuspirtam pum
purui — mūsų jaunuomenei. Jaučia
me, kad atidavėme ką galėjome. Po 
20-ties metų, troškimas ir noras toks 
pat kaip ir tada, — paprašyti kad 
išlaikytumėte savo jaunime protė
vių dvasią, kad perduotumėte tėvų 
žemės meilę tiems, kurie jus vadi
na tėčiu ir mama...”

Mokinių vardu
Pakviesdamas prisiminti mintimi ir 

malda tuos progimnazijos mokyto
jus — mokinius, kurie jau pašaukti 
amžinybėn, buvusių mokinių vardu 
kalbėjo E. Petrauskas, paminėda
mas, jog “sakoma laikas eina — 
skrieja kaip vėjas, bėga risčia, plau
kia kaip upėj vanduo. Deja, laikas 
nei eina, nei bėga, tik mes bėga
me. Daug tiesos yra šių dienų kons
tatavime, jog norint pasilikti tame 
pačiame aplinkumos lygyje žmogui 
tenka dvigubai greičiau skubėti, ne
gu vakar. Mes tik sekame laiką, gi 
laikas matuoja mus, lyg metras 
Aukščiausiojo rankose.”

Tęsdamas, E. Petrauskas pareiškė: 
“Dvidešimties metų perspektyvoje žvel
giant atgal į mūsų vargo mokyklą, 
ji atrodo kaip švyturys... Tas švy
turys neskambino varpais, kad bū
tų pastebėtas. Jo sargai ■— mokyto
jai neorganizavo unijų palengvini
mui savo naštos. Jų pasiaukojimo dė
ka, visi mes, buvę mokiniai, sutau
pėme jaunatvės aukso dienas, kurios 
būtų nuėjusios nesugrąžinamai vel
tui.” Toliau jis išreiškė visų buv. 
auklėtinių vardu giliausią pagarbą, 
surišta su nuoširdžia padėka, .moky
tojams, kuriems tuo momentu buvo 
prisegtos gėlės.

Pagaliau E. Petrauskas linkėjo: 
“Tegu mūsų širdys lieka jaunos, kad 
siekiai, užžiebti vargo mokyklos kuk
liose sąlygose, nebūtų nustelbti Apa
tijos ir metų dulkių.”*

Priimti nutarimai
1. Įgyvendinimas penkmetinių su

važiavimų ryšių atnaujinimui.
2. Pasveikinimai p. Malinauskui ir 

p. Ignatoniui, dirbusiems švietimo 
darbą.

3. Pasveikinimai Vasario 16 gim
nazijai su $77 auka.

4. Gyvas reiškimasis lietuviškoje 
spaudoje ir palaikymas spaudos, kuri 
atlieka svarbiausią, vaidmenį tautos 
sąžinės palaikyme.

5. Vedimas ir tęsimas kovos už 
tautos išlaisvinimą ir tęsimas nusi
statymo prieš betkokį bendradarbia
vimą su mūsų tautos okupantais ir 
jos parsidavėliais.

Vaišės, dainos, pamaldos
Baigęs akademinę dalį, insp. S. 

Sližys pakvietė vaišėms vadovauti E. 
Petrauską. Vaišėse netrūko prakil
nios nuotaikos, džiugaus sąmojaus, 
skambios dainos iš anų dienų gim
nazijos vakarų — pasilinksminimų 
kupletinių eilių. Darnus giedojimas 
“Ilgiausių metų” kun. A. Spurgiui 
ir buv. mokytojams buvo geras pa
liudijimas, jog muzikos mokytojo — 
choro vadovo Jono Kaspučio anų die
nų įdėtas vargas nenuėjo veltui... 
Simboliškai prisimenant ir suartėjant 
su negalėjusiais atvykti, buvo uždeg
tos vaišių stalo žvakės, sukalbėta 
malda.

Vaišių metu kalbėjo L. Eimantas; 
taipogi savo mintimis pasidalino buv. 
mokytojai: kun. V. Kaleckis, p. Vaš- 
kevišius-Vaškaitis, p. Binkienė, p. 
Binkis, p. Milkintienė. Buvo perskai
tyta ilga eilė sveikinimo telegramų.

Sekmadienio rytą Tėvų marijonų 
koplyčioje buvo kun. A. Spurgio at
laikytos šv. Mišios, giedant visiems 
tradicines giesmes ir vargonaujant 
St. Sližiui. Buv. kapelionas V. Ka
leckis pasakė gilų, suvažiavimui pri
taikytą, pamokslą. Bendrai papusry
čiavę ir apžiūrėję “Draugo” spaus
tuvę, suvažiavusieji, sakydami “iki pa- 
simatant” bet ne “sudiev”, pasklido 
vėl išeivijos platybėse.

E. K. Petrauskas

J. A. Valstybės
NEKALTAI PRADĖTOSIOS MA

RUOS seserų vienuolija, kurios 
centras išeivijoj yra Putliame, Conn., 
išsirinko naują vadovybe: vyriau
sia vadove tapo sesuo Aloyza šau
lytė, iki šiol ėjusi naujokių vado
vės pareigas, o jos pavaduotoja — 
sesuo Paulė Savickaitė, iki šiol va
dovavusi Lietuvių Vaikų Namams 
Toronte. Sesuo Augusta Sereikytė, 
6 metus buvusi vyriausia vadove, 
numatyta kitoms pareigoms. Prieš 
ją vyr. vadove buvo sesuo Aloyza. 
Paprastai vadovybė renkama tre- 
jiem metam. Ryšium su naujos va
dovybės išrinkimu bus pakeitų Mont- 
realio ir Toronto vienuolynuose.

JUOZAS BOLEVIČIUS, aktorius, 
ilgesniam laikui išvyko į Myrtle 
Beach, So. Carolina. Ten vaidins vei
kaluose “Mary, Mary” ir “Fantaz- 
tieks”, iki spalio 1 d.

JŪRATĖ KAZICKAITĖ po dvejų 
metų savanoriškos talkos Kenya, Af
rikoje, misijų organizuotoje kolegijo
je, pradėjo dirbti žurnalo “Look” re
dakcijoje Niujorke.

PREL. J. B. KONČIUS šiemet mi
ni 75 m. amžiaus ir 50 metų kunigys
tės sukaktis. 1964 m. BALFo sei
me jis buvo išrinktas garbės pirmi
ninku. Jubilėjaus proga rengiamas 
banketas. Iškilmingos pamaldos bus 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje rug
sėjo 18 d. Jubiliatas prel. dr. J. B. 
Končius šiuo metu rašo knygą apie 
BALFą.

PREL. PRANCIŠKUS VIRMAUS- 
KIS, prieš 50 metų pradėjęs vikarau
ti Šv. Petro parapijoj So. Bostone, 
13 metų išbuvęs klebonu Šv. Pranciš
kaus parapijoj Lawrence ir po to 35 
metus Šv. Petro parapijoj So. Bos
tone, pasitraukė iš pareigų ir apsi
gyveno Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 
vedamoje prieglaudoje.

KUN. A. BARTAŠIŪNAS, buvęs 
Cambridge liet, parapijos klebonu, 
atkeltas į So Boston lietuvių parapi
ją ir planuoja visą eilę pertvarkymų.

STUDIJUOJA PRANCIŠKONAI 
KLIERIKAI: Tadas Degutis, Vincen
tas Gumauskas, Tomas Juodvalkis, 
brolis Bonaventūra Jockovič.

RASINIŲ RIAUŠIŲ ČIKAGOJE 
metu sužeista vienuolė sesuo Marija 
Angelika. Ji pareiškė niekada savo 
gyvenime nemačiusi tiek daug neapy
kantos. Sužeistas ir kun. Juozas Juo- 
zevičius. Tarp policijos sulaikytųjų 
buvo: Jadvyga Karalius, Jurgis Bo
sas, Petras Laurinaitis ir Arūnas Jan- 
čauskas.

DR. DANUTĖ MACIŪNAITĖ 
Nord western universitete baigė me
dicinos studijas M.D. laipsniu. Ji, 
būdama tik 7 metų, su tėvais 1949 m. 
atvyko Amerikon.

A. a. INŽ. ALFONSAS JURSKIS 
mirė liepos 31 d. Filadelfijoje. Palai
dotas rugpjūčio 3 d. iš Šv. Andrie
jaus bažnyčios. Velionis buvo gimęs 
1894 m. rugpjūčio 4 d. Akmenytės 
vsd., Pumpėnų vlsč., Panevėžio aps. 
1926 m. tvarkė Kauno radijo stotį ir
1926 m. birželio 12 d. ją paleido veik
ti. Organizavo Lietuvos radijofoną ir
1927 • 29 m. buvo radijo tarnybos 
sekretoriumi. 1824-40 m. augštųjų 
karo technikos kursu (vėliau karo

technikos v-bos) radijo laboratorijos 
steigėjas, vedėjas ir specialių daly
kų dėstytojas. Tremtyje buvo Augs
burge Haunstetteno stovykloj, kur 
labai aktyviai dalyvavo ir veikė or
ganizacijose ir kultūrinėj veikloj. Į 
Ameriką atvyko 1949 m.; buvo lekto
riumi Technical Institute of Temple 
University ir plačiai reiškėsi lietuvių 
visuomeninėj veikloj.

JONAS VALAITIS, 74 m. amžiaus, 
kilęs iš šilkaičių km. Alvito vlsč., 
Vilkaviškio apskr., Darbo Federaci
jos veikėjas, kooperatininkas, Stei
giamojo Seimo ir kt. seimų krikščio
nių darbininkų (Darbo Federacijos) 
nuolatinis atstovas, mirė liepos 31 d. 
Waterbury, Conn.

Vokietija
MARINA AUDERYTĖ, gimusi 

Schivelvein (Vokietijoj) j; 1962 nu 
gavusi brandos atestatą, studijuoja 
architektūrą Berlyno laisvajame uni
versitete. Aktyvi skautė, priklausan
ti ir kitoms lietuviškoms org-joms.

VYTAUTAS BRAZAITIS, gimęs 
Prienuose, Kaune pradėjo studijuo
ti žemės Ūkio Akademijos mechani
zacijos fakultete. 1959 m. jis atvyko 
į Vokietiją ir dirbo kaip braižyto
jas; yra PLB Stuttgarto apylinkės 
v-bos narys, vadovauja lietuvių jau
nimo klubui “Forumas”.

REGINA PLUKAITĖ, gimusi Šiau
liuose, iki 1961 m. mokėsi Vasario 
16 gimnazijoj, paskui perėjo į augš- 
tesniąją grafikos ir reklamos meno 
m-klą Dortmunde. Gimnazijoj buvo 
veikli skautė.

REGINA SAKALAUSKAITĖ, gim. 
Kaune, baigė Vasario 16 gimnaziją 
1961 m. Šiuo metu studijuoja biolo
giją Miunchene; dalyvauja skaučių 
seserijoj.

VANDA ENDRIUKAITĖ, gimusi 
Tauragėje, Vasario 16 gimnazijoj 
baigė 8 klases; buvo moksleivių 
ateitininkų kuopos pirmininkė, skau
čių draugininke, gimnazijos choro 
narė ir taut, šokių šokėja.

ZITA LUCAITĖ, gim. Radvilišky
je, 1960 m. atvažiavo į Vokietiją ir 
Vasario 16 gimnazijoj baigė 6 kla
ses; dabar mokos gaiL seserų m-kfoj 
ir dirba ligoninėj. Stuttgarto apylin
kėj reiškiasi kaip lietuviškos vargo 
m-klos mokytoja, aktyviai dalyvauja 
“Forumo” klube.

Dr. J. NORKAITIS, gim. Kaune, 
1954 m. Strasburge gavo politinių 
mokslų diplomą, 1955 m. Tuebinge- 
no un-te filosofijos doktoratą, o 1957 
m. — ekonomijos mokslų diplomą; 
dirba kaip ekonomistas vokiečių fir
moje; yra ateitininkų sendraugių vei
kėjas.

R. BALIULIS, gim. Marijampolėje, 
1958 m. atvažiavo į Vokietiją. 1960 
m. įstojo į Vasario 16 gimnaziją, kur 
buvo evangelikų jaunimo ratelio p- 
kas, taut, šokių grupės akordeonis
tas; brandos atestatą gavo 1963 m. 
Goettingene; studijuoja pedagogiką 
ir kūno kultūrą Hamburgo un-te; 
yra mokytojavęs vargo mokykloj; 
VLSS pirmininkas.

ŽIBUTĖ POVILAVIČIŪTĖ, gim. 
Vilniuje, 1964 m. gavo brandos ates
tatą Vasario 16 gimnazijoj; studijuo
ja žurnalistiką Miunchene. Pr. AL

vo paminėta rugpjūčio 7 d. Tai pro
gai buvo užbaigtas koplyčios atnauji
nimas, įdėti bareljefai*, vaizduoją sep
tynis sakramentus, įrengtas altorius, 
pritaikytas naujajai liturgijai. Iš vi
so Niagaros pusiasalio susirinkę tau
tiečiai sunkiai betilpo erdvioje, ar- 
chit. dr. A. Kulpavičiaus gražiai api
pavidalintoje koplyčioje. Mišias lietu
vių kalba atlaikė kun. Pr. Gaida iš 
Toronto, specialiai atvykęs į tą šven
tę. Savo pamoksle jis iškėlė lietuviš
ko židinio-parapijos reikšmę bei ska
tino ir toliau telktis apie turimąjį 
židinį, iš kurio dvelkia krikščioniška
sis tikėjimas sava lietuviška dvasia. 
Pamaldų dalyviai darniai giedojo lie
tuviškas giesmes, palydimi jaunos 
mokinės Gverzdytės grojamais var
gonais. Pamaldos buvo užbaigtos Švč. 
Sakramento palaiminimu. Po to sa
lėje buvo parodytas kronikinis fil
mas, vaizduojąs parapijos veiklą,

ir pan. Filmą rodė p. Zubriekas. Jo 
vaizdai ekrane priminė visiems ne
seną praeitį, kurioje daugelis atpa
žino save bei savo atžalyną. Tai do
kumentinė medžiaga, kurią turėtų 
saugoti kiekviena parapija. Pagaliau 
iškilmės buvo baigtos jaukiomis vai
šėmis, kurių metu dalyviai turėjo 
progos susitikti, pasišnekučiuoti bei 
pasidžiaugti savu lietuvišku židiniu, 
kuriam ištisą dešimtmetį vadovauja 
Tėvas Barnabas Mikalauskas, 0FM.-»

D.

IŠ KLB APYLINKĖS VALDYBOS 
pasitraukė du nariai — P. Dauginas 
ir J. šarapnickas. “T.Ž.” redakcijai 
atsiųstame pareiškime jiedu išdėsto 
pasitraukimo motyvus, būtent, XI-sios 
Kanados Lietuvių Dienos apyskaitos 
neskelbimą visuomenei ir apylinkės 
valdybos atstovų dalyvavimą Lenki
jos krikšto sukakties paminėjime.

patys ją paleisime amžinam prara
dimui. Idealizmas ir realizmas — 
du dalyku, kurių reikia laikytis vi
durkio. Deja, realizmas mažumoms 
yra sinonimiška su pražūtimi; realis
to laimėjimas nedidingas. Tiesa, 
idealistai dažnai turi pralaimėti, bet 
ir pralaimėjime idealistas yra lai
mėtojas”. Priminė mokytojų idealiz
mą, ne vienu atveju atsisakant ga
limybių tęsti savo studijas, paauko
jant savo laiką Vargo Mokyklos 
darbui.

Originalus pasveikinimas
Suvažiavimo organizatorių vardu 

visus dalyvius sveikino Vida Račiū- 
nienė-Vielavičiūtė: “Rodosi dar taip 
neseniai braidėme po ramunių nu
sėtas pievas, klausėme pušų šlame
lio, klegėjome progimnazijos bara
ko prieangyje; rodos, tik vakar pa
siėmę užrašus, skubėjome į pamo
kas...’” Jos specialus pasveikini-

g HAMILTON KUNIGE, MATOME TAVO DARBUS

Sault S. Marie, Ont.
“SAULT STAR” DIENRAŠTIS pra

neša, kad gražaus oro dėka liepos 
mėn. per mūsų miesto tarptautinį til
tą, jungiantį Kanadą su JAV, perva
žiavo 139,298 automobiliai, o liepos 
30-ji diena buvusi rekordinė, tiltą per- 
važiavo 6,616 automobilių. Tarpe ame
rikiečių turistų galima sutikti ir mū
sų tautiečių iš JAV ir Kanados be
lankančių čia savo gimines ir pažįs
tamus. Viktoras ir Petronėlė Staniai 
su 3 sūnumis iš Waukenan’o praleido 
apie 2 savaites V. V. Skaržinskų ūky
je; Aleksas Pabrėža su sūnum Vytau
tu iš Čikagos; Kazimiera Viskantienė 
su savo krikšto dukra iš Detroito virš 
savaitės laiko viešėjo pas savo ar
timus gimines A. V. Motuzus; pas dė
dę ir dėdienę B. M. švilpas lankėsi 
Stasys ir Algis švilpos su šeimomis 
iš Londono, Ont, ir kiti.

SUNKIOS DERYBOS. — "ALGO
MA” plieno fabrike, turinčiame apie 
8.000 darbininkų ir rastinės tarnau
tojų. senoji darbo sutartis pasibaigė 
liepos pabaigoje. Plieno darbininkų 
unija ir fabriko administracija, nega
lėdamos susitarti, pasikvietė pagal
bon Ontario darbo ministerijos atsto- 
vą-tarpininką. Naujoje sutartyje dar

bo unija (vietinio dienraščio praneši
mais) norinti gauti atlyginimo pakė
limą, lygų amerikiečių plieno darbi
ninkų atlyginimui (skirtumas įvairių 
spėliotojų apskaičiavimais svyruoja 
nuo 25 et. ligi $1.15 valandai, jei pri- 
skaityti visus amerikietiškus priedus), 
pagerinto pensijų plano, ilgesnių atos
togų, papildomos bedarbių pašalpos ir 
pilnai “ALGOMOS” apmokamo ligoni
nės apdraudimo. Ką ir kiek “ALGO
MA” siūlo, nėra oficialiai paskelbta, 
tačiau žinoma, kad iš 59 piniginius 
klausimus neliečiančių punktų tik 
dėl 7 punktų nesusitarta. Unija no
rinti 2 metams sutarties, o “ALGOMA 
— 3 metams.

Dabartinis pats mažiausias “Algo- 
mos” plieno darbininko atlyginimas 
yra $ 2.20 valandai.

šioms mūsų mieste vykstančioms 
deryboms didelės įtakos turi ir tu
rės Hamilton’e, Ont vykstančios de
rybos, kur darbo unija derasi su 
Steel Co. of Canada — didžiausiu 
plieno fabriku Kanadoje. Hamiltono 
plieno darbininkams mokamas toks 
pat kaip ir “Algomoje”, atlyginimas 
ir tuo pačiu laiku baigėsi senoji dar
bo sutartis. J. Sk.

mas atiteko “antrosioms pusėms” — 
žmonoms ir vyrams buv. mokytojų 
ir mokinių. Jie buvo papuošti ramu
nių žiedais. Dėkodama visiems, p. Ra
čiūnienė išskirtinai paminėjo-kun. A. 
Spurgį, kurio dėka leista naudotis 
“Draugo” patalpomis ir atspausdin
ta graži keturių lapų, iliustruota anų 
dienų nutraukomis, programa; taipo
gi padėkojo St Sližiui, E. Petraus
kui ir J. Spurgiui už paramą orga
nizuojant šį suvažiavimą.

Rudens romantika
Gražius linkėjimus-prisiminimus pa

bėrė kun. A. Spurgis, buvęs progim
nazijos direktorius, dabartinis “Drau
go” administratorius. “Pavasaris ža
vus”, anot jo, “nemažiau žavinga va
sara, bet daug romantikos yra rude
nyje. Ir žmogaus gyvenime ryškūs 
tie laikai... Jūs buvote pavasario 
pumpurai, šiandien jūs vasaros žydė
jime, mes rudenyje — tad norime 
pasidžiaugti savo vaisiais, pagyvenda
mi rudens romantika”. Prisiminda
mas mokyklos organizavimo dienas, 
kun. Spurgis išskyrė mokyt L. Ei
mantą, kaip pirmąjį judintoją. “Yra 
džiugu prisiminti, kad ir mūsų jau
nimas anuos tremties metus sunau
dojo mokslui ir auklėjimuisi nuošir
džių ir savo darbui atsidavusių mo-

EKSKURSIJA Į VAŠINGTONĄ, Ši
luvos Marijos koplyčios pašventini
mo iškilmės, įvyks rugsėjo 3-5 d.d. 
Važiuojantieji prašomi įmokėti pini
gus iki rugpjūčio 21 d., 9 v.v. — su
augusieji — $10, jaunimas — $5. Pi
nigus priima E. Gudinskienė, tel. LL 
7-1967 ir J. Pleinys, tel. JA 7.4876. 
Pinigus galima bus įmokėti minėtiem 
asmenim prie bažnyčios šį sekmadie
nį. Iš toliau vykstantieji praneškite, 
kad tikrai važiuojate su mūsų eks
kursija į Vašingtoną: reikia susitar
ti su autobusu, o vėliau bus paskelb
tas išvykimo laikas.

GAIL. SESUO LUCIJA KAMINS
KAITĖ susituokė su S. Brock liepos 
30 d. šv. Patriko bažnyčioje.

A. A JONAS MIKELĖNAS, 55 m. 
amžiaus, rugpjūčio 7 d., sekmadienį, 
paskendo Erie ežere, apie 30 myliu 
nuo Hamiltono (spėjama — nuo šir
dies smūgio). A.a. Jonas buvo tau
rus lietuvis, aktyviai dalyvavo kultū
riniame kolonijos gyvenime. Ūko gi
liame nuliūdime: žmona, sūnus ir 
dvi dukterys, abi baigusios McMaste- 
rio universitetą. Palaidotas dalyvau
jant gausiam būriui artimųjų ir pa
žįstamųjų, rugpjūčio 11 d. lietuvių 
kapinėse Port Credit Kapuose KLB 
Hamiltono apylinkės vardu atsisvei
kinimo žodį tarė valdybos narys K.

Mikšys. Laidojimo apeigas atliko 
evangelikij kun. A. Žilinskas iš To
ronto.

ATEITININKŲ MOKSLEIVIŲ STO
VYKLOJE šeimininkavo šios hamil- 
tonietės: B. Juozapavičienė, D. Bal
sienė, M. Borusienė, R. Butkevičie
nė ir E. Bubnienė, o ūkvedžiu antrą
ją savaitę buvo A. Juozapavičius. Be 
to, stovyklos vadovybėje dirbo šie 
asmenys: jaunučių vadovė E. Gudins
kienė. vadovių padėjėjos: Gabija Juo
zapavičiūtė, Danutė Latauskaitė ir 
Danguolė Prunskutė. Stovyklos gai
lestingoji sesuo buvo irgi hamilto- 
nietė Teresė Verbickaitė. Stovykla 
šiais metais išleido gana puikų sto
vyklos laikraštuką “žvilgsnis Atei- 
tin”. Šio laikraštėlio redaktore buvo 
G. Juozapavičiūtė, o iliustracijos, vir
šelis ir techninis darbas — mūsų 
Danguolės Prunskutės. Kiekvienas 
stovyklautojas, grįždamas namo parsi
vežė šį laikraštuką, šioje stovykloje 
iš mūsų kolonijos stovyklavo virš 40 
jaunuolių ir grįžo patenkinti. J. P.

LIETUVIŠKA RADIJO PROGRA
MA pradedama šį sekmadienį, rug
pjūčio 21 d., iš stoties CHIQ banga 
1280. Programa pavadinta “Tėvynės 
prisiminimais”, kurios vedėjas — J. 
R, Simanavičius. Programa truks 
nuo 9—9.30 v. ryto.

Atkelta iš 3-čio psl.
mokykla daugelį metų buvo jo 
pastangomis išlaikoma: parūpin
davo patalpas, mokslo priemones 
ir pats visą laiką mokyklai vado
vavo bei mokytojavo. Vaikučius 
už gerą mokymąsi įvairiomis pro
gomis apdovanodavo dovenėlė- 
mis; ne mokslo metu su jais irgi 
ryšio nenutraukdavo — artimai 
bendradarbiavo su jais suruošda- 
mas įvairius išvažiavimus į gam
tą ir t.t. Dėlto vaikučiai pamėgo 
šeštadieninę mokyklą ir gerai 
mokėsi. Jo dėka dabar daugelis 
tėvų, kurių vaikiučiai eina augš- 
tesnius mokslus ar jau gyvena 
atskirai bei turi tarnybas, gauna 
laiškus, rašytus lietuviškai.

T. Barnabas norėdamas paska
tinti vaikučius pažinti lietuvių li
teratūrą bei meną, keletą kartų 
yra suruošęs taip vadinamus me
no konkursus, kur laimėję varžy
bas dainoje, paišyboje, aprašy
muose, balete, muzikoje ir t.t. bu
vo apdovanojami gana stambio
mis premijomis. Nebuvo pamiršti

ir nelaimėję. Visa tai paskatino 
vaikučius susidomėti daina, mu
zika, paišyba, lietuvių literatūra

Tėvas Barnabas artimai bend
radarbiauja su LB apylinkėmis, 
joms padėdamas ir pats įeidamas 
į valdybą. Wellande, nebegalint 
sudaryti bendruomenės valdybos, 
jis neleido apylinkei likviduotis, 
pats sutiko paimti pirmininko pa
reigas tuo išvesdamas- apylinkę 
iš krizės — likvidacijos.

Tėvas Barnabas, būdamas di
delis lietuvis patrijotas, įdeda šir
dį į kiekvieną lietuvišką darbą 
ir negirdėti nei vieno jo pamoks
lo, sakomo bažnyčioje, ar kalbos, 
kur jis savo mintimis nenuskris- 
tų į mūsų numylėtą tėvynę Lie
tuvą.

Baigiant norėtųsi pasakyti, kad 
šis rašinėlis tebūnie dalelė visuo
menės skolos — padėkos Tėvui 
Barnabui už jo nuveiktus taip di
delius darbus.

Niagaros pusiasalio lietuvių 
parapijos komitetas

AUKOS TAUTOS FONDUI
L. B. WELLANDO APYLINKĖJE 

AUKOJO: J. Radvilas $15; B. Luo
manas, A. Stankevičius, A. Viskan
tas, B. Mikalauskas, O. J. Staškevi
čiai ir G. Sinkus — po $10; K. Stan
kevičius, J. Kutka, V. Bieliūnas, A. 
Smolskis. V. Vytauškas, A. Pivoriū
nas, M. Kuzavas ir M. Salčiūnas — 
po $5; J. Paužuolis, B. Jackevičius, 
B. Simonaitis, A. V. Karalius — po 
$3; J. P. Butkus, Br. Andriušis, V. 
Surka, V. Zinaitis, P. Šidlauskas, J. 
Baliukas, A. Ramanauskas ir P. Ado- 
mynas, J. Samas, A. Zinaitis — 
po 2 dolerius; V. Pivariūnas, Pranas 
Bersėnas, E. Gudaitis, A. čepukas,

A. Petravičius, J. Bluzas ir Z. Izo- 
kaitis — po $1; iš viso $ 154.

ST. CATHARINES APYLINKĖJE 
AUKOJO: J. Markušis ir A. Staugai
tis — po $10; Z. Piliponis — $7; 
Z. Jakubonis, Stp. šetkus, J. Sat- 
kus ir J. šarapnickas — po $5; P. 
Polgrimas ir J. Girevičius — po $3; 
J. Lianga, J. Kavalėlis, K. Galdikas, 
V. Alonderis, Alg. Zubriekas, P. Bal
sas, M. Sauka ir Z. Merkelis —* po 
$2; D. Piliponytė, Pr. Meškauskas, 
A. Viskosas, J. Skeivalas, J. Dainora 
ir St. Kutka — po $1; iš viso $75.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū 
— T. Fondo atstovybė Kanadoje.

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: pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadienias 9 vai. ryto — 3 vai. 
po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryt© — 1 vai. p© pietų ir S vėl.

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING 

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

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



Kas parašys giedotines lietuviškas Mišias
dėmios. 5- Mišios turi būti vien-
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Liturginiam Bažnyčios atsinau
jinimui tebevykstant, jausdami li
turginės muzikos stoką lietuvių 
visuomenėje, “Laiškai Lietu
viams“ Jaunimo Metų proga skel
bia konkursą sukurti jaunimui 
pritaikytas Mišias.

Sąlygos: 1. muzika turi bū
ti parašyta sekančioms Mišių da
lims: “Viešpatie, pasigailėk”, 
“Garbė Dievui augštybėse”, “Ti
kiu vieną Dievą”, “Šventas, šven
tas”, “Tėve mūsų” ir “Dievo Avi
nėli”. 2. Turi būti naudojamas 
1965 m. gruodžio 3 d. liturginės' 
tarybos Romoje patvirtintas Mi
šių tekstas (randamas “Draugo” 
spausdintoje knygelėje, vardu 
“šventos Mišios lietuviškai”, tik 
išpažinime “Tikiu vieną Dievą” 
turi būti atitaisytos dvi klaidos: 
vietoj “amžių amžiais gimusį iš; 
Tėvo” turi būti “amžių amžiais 
gimstantį iš Tėvo” ir vietoj “gi
musį, bet nesutvertą” turi būti 
“gimstantį, bet ne tveriamą”; 
“Draugo” adresas: 4545 W, 63rd 
St., Chicago, Illinois 60629, U.S. 
A. 3. Mišių nuotaika turi būti lie
tuviška savo dvasia ir melodijo
mis. 4. Harmoninės gi ir kompo
zicinės priemonės turi būti mo-

balsės, bendram giedojimui, pato
gios eilinio balso apimčiai, bet 
taip parašytos, kad galėtų būti 
giedamos ir su mišriu choru, jei 
toks choras yra. Tačiau tiek cho
ro partija, tiek vargonų palyda 
turi būti nesudėtingos ir nesun
kiai išpildomos. 6. Mišios turi bū
ti pritaikytos jaunimui, t.y. gy
vos ir džiaugsmingos.

Rankraščiai pasirašomi slapy
vardžiu ir su atskirame voke už
rašyta tikrąja autoriaus pavarde 
bei adresu pasiunčiami: Mišių 
konkursui, “Laiškai Lietuviams”, 
2345 W. 56th St., Chicago, Illi
nois 60636, U.S.A. Skiriamos dvi 
premijos: I — 200 dolerių ir II — 
100 dolerių. Mecenatai: dr. L. 
Kriaučeliūnas (100 dol.) ir V. Ku
liešius (100 dol.). Konkurso ver
tintojų komisiją sudaro: Petras 
Armonas, Balys Chomskis, Alice 
Stephens, Leonardas šimutis, jr. 
ir Juozas Žilevičius. Konkurso 
terminas: gruodžio 15 d- (pašto 
antspaudo data; prieš pat termi
ną prašom siųsti oro paštu, ypač 
jei ne iš JAV).

“Laiškų Lietuviams” 
redakcija

ALBINA MAKŪNAITĖ - LAUREATĖ
Lietuvoje paskirtų 1966 m. res

publikinių premijų laureatų tar
pe yra seniai laukta grafikes Al
binos Makūnaitės pavardė. Pre
mijuoti buvo trys dailės pasaulio 
atstovai — A. Makūnaitė, velio
nis J. Mikėnas ir A. Savickas. 
Skulptoriaus J. Mikėno pomirtinį 
atžymėjimą tenka laikyti gražiu, 
bet gerokai pavėluotu mostu, o 
A. Savickui premiją laimėti, atro
do, padėjo jo drobių grynai pro
pagandinė tematika.' Tai, matyt, 
jautė ir vertintojų komisija, jam 
paskyrusi antrąją'premiją ir A. 
Makūnaitei atidavusi pirmąją už 
jos graviūrų ciklus “Eglė žalčių 
karalienė”, “Rugio ,daina” iliust
racijas Just. Marcinkevičiaus ei
lėraščiui “Baladė apie Ivą”.

Prieš 15 metų baigusi dailės 
institutą, A. Makūnaitė visa šir
dimi pasinėrė į kūrybinio darbo 
sūkurį. “Liter, ir Meno” redak
cija apie ją rašo: “Grafikę Albiną 
Makūnaitę retai pamatysi triukš
minguose susirinkimuose, posė
džiuose, dar rečiau čia išgirsi 
jos balsą. Dailininkė priklauso 
prie tų žmonių kategorijos, ku
rie, kaip sakoma, mažiau kalba, 
daugiau dirba...”

Gilią darbo vagą A. Makūnaitė 
yra išvariusi knygų iliustravime 
— jos darbšti ranka papuošė K. 
Kubilinsko knygą “Stovi pasakų 
namelis”, P. Cvirkos “Pasaką 
apie Eželį ir jo jauną pačią”, 
liaudies pasakas — “Saulės va
duotojas”, “Ežerinis”, “Gulbė” — 
karaliaus pati”, Lazdynų Pelė
dos “Raštus”, J. Marcinkevičiaus 
poemą “Dvidešimtas pavasaris” 
ir visą eilę kitų. “Saulės vaduo
tojo” iliustracijose ji pirmą kar
tą savo raižinius nuspalvino ak

varele. Rezultatą apibūdina J. 
Umbrasas: “Skambūs, išradingai 
harmonizuoti spalviniai akordai 
iliustracijoms suteikė daug pa
trauklumo ir emocinės įtaigos, 
dar labiau išryškino jų legendari- 
nį charakterį. Įvesdama į raiži
nius ranka palietas spalvas, dai
lininkė rėmėsi liaudiškomis tra
dicijomis, suteikė joms naują 
skambesį...”

A. Makūnaitė yra sukūrusi ke
turis lino raižinių ciklus — “Kau
kaze” 1958m., “Rugio daina” 
1959 - 60 m., “Lino daina” 1960 
m. ir “Eglė žalčių karalienė” 
1962 m. Mintį “Rugio dainai” da
vė S. Nėries eilėraščio “Mano 
vaikelis” vienas posmas, “Lino 
dainai” — liaudies motyvas “Li
nelius roviau ne viena”, “Eglei 
žalčių karalienei” — liaudies pa
saka.

“Rugio daina”, pradėta S. Nė
ries posmu apie vaikelį, pakly
dusį dėl aguonėlės raudonos ir 
rugių gėlelės mėlynos, išsivystė 
į stambų kūrinį, kuriame pavaiz
duota artojo kova už duonos kąs
nį. “Lino dainoj” vyrauja pirmoji 
meilė, muzikinis ritmas, nuotai
kingi peizažai. Spalvotame lino 
raižinių cikle “Eglė žalčių kara
lienė” A. Makūnaitė nesiekia nuo
seklaus pasakos atkūrimo, bet 
pasitenkina pagrindiniais jos mo
mentais, vidine pasakos veikėjų 
nuotaika. Meno kritikė I. Korsa
kaitė “Tiesos” kultūriniame pus
lapyje rašo: “Vienas svarbiausių 
ciklo meninės išraiškos kompo
nentų yra koloritas. Būtent jis 
pripildo puikias ’kompozicijas 
emociniu krūviu. Be jo ornamen-' 
tali, sudekoratyvinta raižysena 
vargu ar pajėgtų taip giliai per-

Šiluvos Marijos kop
lyčios V a š i n gtone 
kairioji siena, pa
puošta dail. V. K. Jo
nyno sukurtais vaiz
dais iš Lietuvos isto
rijos, susietais su re
liginiais simboliais. 
Viršuje — stilizuota 
Apvaizdos akis, per 
kuria šviesa krinta 
ant Rūpintojėlio, ap
supto angelų. Šonuo
se - varpinių ir šven
tovių bokštai bei pa
čios šventovės ir lie
tuviški kryžiai. Kiek 
žemiau - populiario
ji vargo mokykla, 
vaizduojanti motiną, 
mokančia katekiz
mo. Apačioje - lietu
viai tremtiniai Sibire 
slaptų pamaldų me
tu, kairėje - Sibiro 
lietuvaičių parašyta 

^maldaknygė ^Mari
ja, gelbėk mus". Virš 
mozaikos stambiom 
raidėm užrašas "Ap
saugok Aukščiausias 
tą mylimą šalį".

THEODORE S. THURSTON:
'• 'v ▼ » * t v v

» KLIlfflffiJI; VEIKLOJE
kad latviai 
“Diagnozę”

RAŠYTOJŲ

teikti plačią jausmų ir nuotaikų Skirutytė yra talentingiausios 
skalę, sutilpusią penkiuose ciklo grafikės dabartinėje Lietuvoje, 
estampuose ...” Jai pritaria ko- “Eglės žalčių karalienės” kūrė- 
lega J. Umbrasas “Liter, ir Me- ja pagaliau susilaukė oficialaus 
no” puslapiuose: “Savo grafinės < 
kalbos originalumu, vaizdų ryšku
mu, grožiu ir emocinės įtaigos jė
ga šis ciklas įgyja didelės api
bendrinančios reikšmės, įkūnija 
liaudies svajones apie taurumą, 
dorą ir ištikimybę ...Dramatiz
mo viršūnė pasiekiama raižinyje 
“Brolių kerštas”, kur ją dar la
biau išryškina violetinės, mėlynos 
ir geltonos spalvos kontrastai.

J. Marcinkevičiaus “Baladės 
apie Ievą” iliustracijas A. Makū
naitė pradeda susimąsčiusios se
nutės veidu, atkuria jos vaikystę, 
jaunystę ir baigia simboliniu vaiz
du — Ievos pavirtimu į medį, ku
riame išdrožta kenčianti motina.

Albina Makūnaitė ir Aldona

“Eglės žalčių karalienės” kūrė-

įvertinimo. Belieka tikėtis, kad 
ateityje jo susilauks ir antroji 
dailininkė. V. Kst

Atsiųsta paminėti
Vytis, official organ of the Knights 

of Lithuania, Nr. 6. vol. 52, birželio- 
liepos men., 1966 m. Red. Irene Šan
kus, 2520 W. 68th St., Chicago, Ill. 
60629, U.S.A.

Skautų Aidas, lietuvių skautų ir 
skaučių laikraštis, Nr. 6, birželio mėn., 
1966 m. Leidžia LSS Tarybos Pirmija. 
Vyr. red. v. s. Antanas Saulaitis, Old 
Colonial Road, Oakville, Conn. 06779.

Domas Velička, KONSPEKTINĖ 
LIETUVIŲ KALBOS METODIKA, 
II dalis, grožinio skaitymo pamokos,

91 psl. Išleido Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas, mecenatas Lietuvių 
Fondas, Čikaga — 1966 m., kaina 
$2.50.

Acen News, a bimonthly review of 
the Activities of the Assembly of 
Captive European Nations, No. 124, 
July-August, 1966, 24 psl. Published 
by Press Bureau of Acen, 29 West 
57th St., New York, N. Y. 10019, 
U.S.A.

Raudondvario Padangėj, 1965-1966 
Nek. Pradėtosios švš. Mergelės Ma
rijos Seserų bendrabučio leidinys. 24 
psl., gausu iliustracijų.

Elenchus. 1966 m. ALRK Kunigų 
Vienybės Leidinys, 55 psl.

Lux Christi, 1966 liepos nr. 2(25). 
Leidžia ALRK Kunigų Vienybė.

Biuletenis, Nr. 5, 1966 Jaunimo 
Metai. LKDS biuletenis, leidžia Cent
ro Komitetas, 1224 E. 84th St, Cle,- 
veland, Ohio 44103.

APIE ANATOLIJA US KAIRIO
‘•DIAGNOZĘ” atspausdino straipsnį 
latvių laikraštis “Latvija—Amerika” 
š m. 62 nr. Straipsnis parašytas J. 
Gliaudos. Jame minima, 
šį rudenį ketina vaidinti 
Čikagoje ir Toronte.

LAISVŲJŲ VENGRŲ
laikraštis “Nemzetor”, leidžiamas V. 
Vokietijoj anglų kalba, š. m. gegu
žės-birželio mėn. numeryje atspaude 
ilgoka straipsnį apie Pabaltijo vals
tybes ir jose įvykdytas sovietines de
portacijas. Laikraštis skirtas kovai už 
pavergtų tautų laisvę. Adresas: T. 
Kecskesi-Tollas, Schleissheimerstrasse 
294, W. Germany.

A. TYRUOLIS - ŠESPLAUKIS šią 
vasarą aplankė Šv. žemę, Turkiją, 
Graikiją, Italiją ir kitus kraštus. Is- 
tanbule jis turėjo progos aplankyti 
Konstantinopolio patriarchą Atenago- 
rą, Jeruzalėje — lotynų apeigų pat
riarchą A. Gori; Romoje dalyvavo 
bendroje audiencijoje pas popiežių 
Paulių VI. Taipgi jis buvo nuvykęs 
pas stigmatizuotąjį Tėvą Pijų. Po 
kelionių A. Tyruolis dirbs moksli
nį darbą Šveicarijos, Austrijos ir Vo
kietijos universitetų bibliotekose.

KUN. STASYS YLA grįžo iš Ro
mos į Putnamą JAV, kur baigia 
tvarkyti savo studiją apie Šiluvą. 
Medžiagos prisirinko gana daug, ir 
ji apims du tomu. Pirmasis tomas 
nagrinės grynai istorinę dalį, kurio
je bus pavaizduoti Lietuvos istoriniai 
įvykiai, susiję su Šiluva. Tiksliau ta
riant, tai bus to laikotarpio Lietuvos 
istorija, matoma pro Šiluvą liečian
čius dokumentus. Antrasis tomas 
apims Marijos apsireiškimą, jos kul
tą ir pan. Veikalas sudarytas pagal 
Vatikane rastus dokumentus, kurie 
ligi šiol nebuvo panaudoti. Pirma
sis tomas jau parašytas, antrajam — 
surinkta medžiaga. Veikalas bus įdo
mus ypač tuo, kad atskleis daug nau
jų Lietuvos praeities dalykų, mūsų , 
istorikų tiesiogiai dar netyrinėtų.

DAILĖS PARODA JAUNIMUI bu
vo surengta Putnamo stovyklauto
joms. Muzėjaus ALKA patalpose ją 
atidarė vysk. Pr. Brazys, įžanginę 
kalbą pasakė prel. Juras. Parodoje 
buvo išstatyti šių dailininkų pa
veikslai: Galdiko, Elskaus, Igno, In- 
gelevičienės, Dagio, Juodžio, Jurkaus, 
Gedvilienės, Kepalaitės, Mikšio, Pau- 
tieniaus, Zubienės, dr. Žukauskienės, 
Žuromskio, Viesulo.

DR. BRONIUS POVILAITIS yra ta
bako tyrimo stoties vedėjas Delhi, 
Ont., srityje. Pastaruoju metu Kana
dos spauda “The Canadian Tobacco 
Grower” ir “Tillsonburg News” pa
skelbė apie jo tyrimus naujai atsira
dusios tabako ligos—“oro dėmių”, ku
rios atsiranda ant tabako lapų. Dr. Po
vilaitis su savo bendradarbiais susekė, 
kad tos ligos priežastis — ozonu už
krėstas oras, ateinąs iš JAV pramonės 
Įmonių. Dabar dr. Povilaitis jieško bū
dų tai ligai nugalėti ir daro įvairius 
bandymus p. šimučių ūkyje.

DAIL. K. ŽUROMSKIS, atostogau
damas Kennebunkporte, Tėvų pran
ciškonų gimnazijoje įsirengė studiją 
ir nutapė visą eilę paveikslų.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
EKSLIBRISŲ PARODA atidaryta 

“Vilniaus” kino teatre Vilniuje. Šie 
knygos nuosavybes ženklai yra atlikti 
oforto technika, raižyti line ir medy
je. Keturiasdešimt parodos eksponatų 
sukūrė dailininkai — A. Kučas, L. 
Pučkoriūtė, V. Jucys, A. Švažas, R. 
Dichavičius ir J. Petrauskas.

TELŠIŲ KRAŠTOTYROS MUZĖJU- 
JE surengta liaudies kūrybos įmonės 
“Minija” dirbinių paroda. Lankytojų 
dėmesį patraukia S. Lukošiaus ir L. 
Černiausko drobės — “Žiema Stonai

čiuose”, “Žiemos rytas prie Minijos”, 
“Vasaros peizažas”, Vyt. Savickio, V. 
Banevičiaus ir-J. Bunkos sukurtos že
maitiškos klumpės, sagės, vėriniai, dė
žutes, įvairios figūrėlės liaudies dainų 
ir padavimų tema.

VIKTORO VIZGIRDOS ' peizažų, 
portretų ir natiurmortų paroda atida
ryta Vilniaus dailės muzėjuje. JAV 
gyvenančio tapytojo 90 darbų buvo 
surinkta iš muzėjų fondų ir priva
čių rinkinių. Didžioji išstatytųjų dar
bų dalis yra Kauno M. K. Čiurlionio 
ir Vilniaus dailės muzėjų nuosavy
bė. Parodos surengimas — savotiška 
staigmena ir šiapus, ir anapus At
lanto, nes dailininkas į užsienį pa
sitraukė paskutiniais karo metais ir 
yra priskiriamas “dipukų’’ grupei. Pa
rodos rengėjai šį faktą nutyli ,V. Viz
girdą pristatydami kaip vyresniosios 

į kartos lietuvį tapytoją, šiuo metu gy
venantį JAV.

XV TARPTAUTINIAME FILMŲ 
FESTIVALYJE Karlovy Vary, Čeko
slovakijoje, Vyt. žalakevičiaus filmas 
“Niekas nenorėjo mirti” vertintųjų 
komisijos buvo pripažintas silpnesniu 
už tris premijuotus jugoslavų, veng
rų ir čekoslovakų filmus. Pagrindi
nis prizas — “Krištolinis gaublys” 
dėl filmų menkumo iš viso nebuvo 
paskirtas. Už Vaitkaus vaidmenį mi
nėtame V. Žalakevičiaus- filme pre
mijos susilaukė Panevėžio dramos 
teatro aktorius Donatas Banionis. Fes
tivalį aprašęs amerikiečių “Time” 
žurnalas lietuviškojo filmo net ne
paminėjo, pasitenkindamas ilgoku ra
šiniu apie čekoslovakų filmuose pas
taruoju metu pastebimą meninį atku
timą, kuris jiems atneša tarptautinį 
pripažinimą ir netgi premijas Holly- 
woode.

PROF. PETRO KALPOKO, 1945 m. 
mirusio žymaus tapytoje, 32-jų spal
votų reprodukcijų aplanką išleido “Va
ga”. .

KINO APYBRAIŽĄ apie Panevė
žio dramos teatro rež. Juozą Miltinį 
paruošė filmuotojas J. Tomaševičius 
ir rež. A. Dausa. Ji pavadinta — 
“Ten, už durų”. Premjeros ekrane 
laukia ir dokumentinė apybraiža “Do- 
re-mi”, skirta Vilniaus M. K. Čiur
lionio meno mokyklai, jos būsimiems 
menininkams, jų šiokiadieniams. Apy
braižos kūrėjai — rež. M. Giedrys ir 
filmuotojas P. Abukevičius. Plačia
ekranę kino apybraižą apie praeities 
ir dabarties Vilnių suka rež. A. Gri- * 
kevičius su filmuotoju Z. Putilovu. 
Ją numatoma pavadinti — “Laikas 
eina per miestą”. V. Kst.

Didžiausias
Lietuvių kalba kaskart vis daugiau patrau

kia kalbininkų ir kitų sričių mokslo vyrų dė
mesį. Vis daugiau pasirodo veikalų bei atsi
liepimų kitų tautų spaudoje apie lietuvių kal
bos senumą, turtingumą ir jos didelę vertę 
kalbotyros moksle. Skaitant, svetimųjų para
šytus veikalus ir atsiliepimus, susidaro įspū
dis, kad jie mūsų kalbą žymiai daugiau verti
na ir ja rūpinasi^ negu mes patys — tos kal
bos paveldėtojai ir tikrieji savininkai, čia ir 
peršasi mintis, kad blogas šeimininkas, kuris 
nesirūpina savo ūkiu.’Tokio ir trobesių stogai 
nuplyšę ir žemė dirvonuoja. Atrodo, kad ne
vienam iš mūsų paveldėjimo keliu pirmasis 
momentas yra atsineštas ir į tremti. Kalbėda
mi apie lietuvių kalbos puoselėjimą bei jos 
išlaikymą, turime pripažinti, kad ’Šia ir stogai 
prakiurę, ir dirvose piktžolės klesti. Nyku da
rosi matant, kaip tremtyje užaugusios lietu
vaitės ir lietuviai strimgalviais išteka už sve
timtaučių arba tuokiasi su svetimtautėmis. 
Tokiose šeimose lietuvių kalba jau palaidota. 
Laidojama ji ir tose šeimose, kur tėvai su vai
kais grabaliojasi svetimos, bet nevartoja lie
tuviškosios — gimtosios kalbos. Gaila, kad 
prie šio nutautėjimo tvano prisideda net lie
tuviai inteligentai.

Svetimšalio kalbininko nuomonė
Prieš kiek laiko pasirodė Theodore S. 

Thurston veikalas “Comparative Philology 
and An Outline of Lithuanian Grammar”, ku
riame labai iškeliama lietuvių kalbos vertė ir 
jos turtingumas. Autorius nurodo nepaprastą 
lietuvių kalbos struktūros tobulumą, žymiai 
prašokantį graikų ir lotynų. Dėl kalbinio to
bulumo ir struktūros minėtasis autorius lietu
vių kalbą laiko sanskrito, lotynų bei graikų 
kalbų šaltiniu. Jos amžius siekia apie 2000 _
metų prieš Kristų ir ją vartojo senieji arijai turą. T. Benfey nurodo, kad lietuvių kalba iš- 
prieš išsirutuliojant sanskrito kalbai. Kai ki
tos žmonijos kalbos amžių eigoje keitėsi, tai 
lietuvių kalba, lyg senovinis paminklas, stovė
jo nesikeisdama ir iš gilios senovės atnešė da
bartinei žmonijai nepaprastus kalbinius tur
tus: grožį, skambesį, tobulumą, stilių. Na 
kalbiniai tyrinėjimai vis labiau iškelia 
viu kalbą į pirmąsias vietas, kadangi Ii 
kalba lieka vienintele atstove jau ” 
senovės kalbų, šiuo atžvilgiu ji įgauna rakti
nes pozicijas kalbų moksle. Autorius nurodo, 
kad senovės hititų karalių pavardės buvo pa-

lietuviu tautos lobis - kalba
V

našios į lietuviškas pavardes, gi senovės per
sų ir sanskrito kalbų panašumas su lietuvių 
kalba atidaro naujus tyrinėjimo laukus, šian
dien lietuvių kalba yra vienintelė, kuri atsto
vauja pro-arijų civlizacijai bei kultūrai ir turi 
turtingiausią lobį pasaulyje — gilią senovę 
siekiančią praeitį ir nepaprastą grožį. Minė
tas autorius lietuvių kalbą išaugštindamas ir 
įvertindamas sako:

The richest heritage of the Lithuanian 
people is their language, which repre
sents one of the highest achievements of 
all mankind. It surpasses all other Euro
pean languages in its antiquity, the purity 
of its sounds, and its woderful gramma
tical structure. It can be clearly seen, by 
a study of the highest developed gram
mar and the nature and beautiful sounds 
of their language, that the Lithuanians 
indeed possessed a creative genius in 
very early era of our civilization. The 
vowel system of the Lithuanian language 
is the most ancient in its style. It ante
dates Sanskrit, Latvian, Greek, and Lat
in, in that order.

Šalia šito įspūdingo pasisakymo tegalima 
tik pridurti: jeigu šitie svetimtaučio moksli
ninko žodžiai apie lietuvių kalbą nesudrebina 
širdies to, kuris lengvu rankos mostu atsisako 
tremtyje savo gimtosios kalbos, tai jau tenka 
pasakyti, jog tokia širdis yra mirusi, nežiūrint 
į tai, kad ji dar plaka krūtinėje.

Lietuvių kalba — raktas į praeitį
Minėtasis mokslininkas nėra vienintelis, 

kuris taip gražiai įvertino lietuvių kalbą. 18 š. 
vokiečių mokslininkai — Ruhig, Humboldt, 
Vater, Bohen kėlė lietuvių kalbos grožį ir kul-
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BRONIUS ZUMERIS kalbininkui lietuvių kalba tebuvo slavu ar ki
tų kalbų mišinys. Boppas nustatė, kad lietu
vių kalba nėra joks mišinys, bet savarankiš- 

_ ka indoeuropiečių grupės atžala, kurioje bū
dingos ypatingai gramatinės formos. Kalbi
ninkas Pottas pagaliau visai atskyrė lietuvių 
kalbą nuo slavų ir nuo čia prasidėjo vis didė
jantis susidomėjimas lietuvių kalba. Įvairių 
kraštų mokslo akademijos ir kalbininkai susi
domėję tiria lietuvių kalbą.

Kalbininkus lietuvių kalba ypatingai do
mina savo giliu senoviškumu. Vydūnas sako: 
“Lietuviškoj kalboj glūdi senųjų laikų žmo
nių ypatumų apraiškos. O tai yra didžio svar
bumo” (Gyvenimas Prūsų Lietuvoje, psl. 45). 
Dr. J. Kantrimas teigia, kad “net šiandien — 
XX amžiuje — mūsų kalboje yra senesnių ly
čių, negu, pavyzdžiui, slavų turėta prieš 1060 
metų. Sakysime, IX a. senov. slavų bažnytinė
je kalboje būta lyties ranka, kuri atitinka vi
su tūkstančiu metų vėlesnę, bet tokį pat senu
mą išlaikiusią mūsų rytiečių (panevėžiečių) 
lytį ronka. Dar daugiau: juk mūsų kalba šian
dien turi ir dar senesnę lytį ranka, iš kurios 
yra išriedėjusi ir ta rytietiškoji ronka. Dėl 
savo senumo lietuvių kalba ir yra ypatingai 
branginama indoeuropiečių kalbų mokslo” 
(Pėdsakai, 1946, p. 3).

Tačiau nereikia manyti, kad lietuvių kal
ba šiandieninio kalbų mokslo tyrinėjimo sri
tyje laikoma tik archajine seniena, lyg babi- 
lonine iškasena. Ne. Kalbininkai taip nema
no. Nežiūrint senumo ir išlaikymo formų, ku
rios kitose kalbose jau seniai išnykusios, lie
tuvių kalba yra taip pat ir pakankamai mo
derni savo kalbiniu lankstumu, gyvumu bei 
vitališkumu. A Senn sako: “Lithuanian is most

laikiusi tokias senovines formas, kurių jau se
niai nebeturi kitos indo-germaniškosios kal
bos. J. Karlowitz nurodo lietuvių kalboje iš
silaikiusias senovines hindų, graikų, persų, 
romanų, gotų, keltų ir slavų kalbų formas, ko
kių jau dabar tose kalbose nėra. Lietuvis savo 
kalboje tebevartoja tokias sakinių formas ir 
sudėtį, kurios siekia priešistorinius laikus, 
žinomas vokiečių kalbininkas A. Schleicher 
palygino Donelaičio “Metų” poemas su graikų 
ir romėnų .poemomis. Jis lietuvių kalbai tei
kia nepaprastą reikšmę — tai esąs raktas į

gilią žmonijos praeiti. Kitas mokslininkas Re
tus tvirtina, kad jeigu reiktų nustatyti kurios 
nors tautos vietą žmonijoje, tai lietuvių tau
tai tektų pirmoji vieta jau vien dėl jos kalbos 
turtingumo ir nepaprastumo. Gi filosofas Kan
tas “Lietuvių Kalbos Gramatikos” įvade nu
rodo, kad lietuvių kalba savyje turi raktą į 
filologijos ir istorijos mįslės išsprendimą. A. 
Mickevičius nurodo ir kitą įdomų momentą: 
jis lietuvių mitologijos pažinimą laiko būtina 
sąlyga suvokti slavų mitologijos visumai, gi 
lietuvių kalbos pažinimas reikalingas išsiaiš
kinimui slavų filologijos klausimų. Taigi, pa
gal A. Mickevičių, slavai prie savo kalboty
ros tegali prieiti tik per lietuvių kalbą, pana- 
dojant ją kaip raktą į klausimų išaiškinimą. 
Įsigilinęs į minėtus klausimus, A. Mickevičius 
priėjo išvados, kad lietuvių “tauta yra viena iš 
tų, kurios tebėra laukimo būvyje” (A. Mickie- 
w'icz, t. X. Cours de litterature slave, 1860, 
p. 299). O štai prancūzų kalba išleistame vei
kale “La Lituanie sous le joug Allemand 
1915—1918” rašoma: “Les Lithuaniens ayant 
un caractere trės dignes de la perfection de 
l’ėtat, ils doivent ėtre conserves, car leur lan
gue donne la clef pour expliquer plusieurs 
ėnigmes non seulement de la linguistique 
mais aussi de 1’histoire” (Rivas, Lausanne, 
1918, p. 87). Italų mokslininkas C. Carmine- 
ti, parašęs platų veikalą apie arijus, arba ki
taip vadinamus indoeuropiečius, kurie jau 
apie 3000 metų valdo didžiausią dalį mūsų 
žemelės rutulio, prieina štai kokios mus, lietu- of all a youthful language, a fact which is 
vius, iškeliančios išvados: “Labai galimas da- usually overlooked because the scholars are 
Iykas, kad pirmasis indoeuropiečių lopšys yra overawed by few striking features” (The Lith- 
buvusi Lietuva (Molto probabilmerite la prima uanian Language, p. 44). 
culba degli Indo-Europei fu la Lithuania). 
Lietuva yra ta šalis, loir lietuvių kalba, pa
pročiai ir tradicijos palikę platesnių ir giles- . . Vi.. .. 
nių pėdsakų. Aiškiai matyti, kad toje šalyje

/i i. i. *prieš indoeuropiečius nėra buvę kitų” (Annu- * 7 / 7’
ario Missionario Italiano, 1934). Kalbininkas tingumu, ne šalies gražumu, ne rmestųjr pi- 
Hilferdingas kategoriškai pabrėš, kad be lie
tuvių kalbos, kaip raktinės priemonės, neįma-, 
nomas betkoks slavų kalbų tyrimas.

Imponuoja ne vien senumu
Lietuvių kalba susidomėjimas nėra senos 

kilmės. Jis kilo, galima sakyti, kartu su spe
cialiu lyginamojo kalbų mokslo metodu, atsi
radusiu 19 a. pradžioje. Kurį laiką nevienam

usually overlooked because the scholars are « « * » _ ___ /mi___▼

šitaip atsiliepia mūsų vyrai
Mikalojus Daukša, vienas iš pirmųjų lie

ko: “Ne žemės derlinguriiū, ne drabužių skir- 

lių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia 
išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą ... 
Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės mo
tina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas” 
(Prakalba, Čikaga, 1963, p. 7). Jis sako, koks 
nesusipratimas gamtoje įvyktų, jeigu varnas 
užsimanytų suokti kaip lakštingala, ožys staug
ti kaip liūtas ir atvirkščiai. Todėl jis ragina 
mylėti savo kalbą, ją vartoti ir ja didžiuotis, 
nes kaip kitas to laiko vyras, Pilypas Ruigys,

vokiečių kalba išleistame veikale “Betrach- 
tung der Litauischen Sprache in ihrem Ur- 
sprunge, Wesen und Eigenschaften” (Konigs- 
berg, 1745) nurodo, kad mūsų kalbai netrūks
ta nei sinonimų, nei mažybinių žodžių, nei da
lyvių, priesagų, nei kitų kalbinių savitumų. 
Kaip pavyzdi jis nurodo: “Jeigu vokiečiai, 
apie vyrą, arklį, švarką, žirnius kalbėdami, 
vartoja tą patį žodį grau, tai lietuviai pilku
mui atžymėti panaudoja skirtingus žodžius: 
vyras — žilas, arklys — širmas, sermėga — 
pilka, žirniai — raini arba buri”. Toliau jis 
sako: jeigu vokiečiai turi tik vieną žodį wa- 
schen, tai lietuviai turi atskirus žodžius: maz
goti rankas, prausti veidą, skalbti drabužius 
ir visą eilę kitų. “Dažnai vienas vokiškas žo
dis gali būti trejopai, ketveriopai ar penke
riopai verčiamas į lietuvių kalbą” — tvirtina 
Gotfridas Ostermejeris savo veikale' “Neue 
Litauische Grammatik” (Konigsberg, 1791, 
paragr. 255). Dėl šių savybių Ruigys minėto 
veikalo 15 skyriuje ir sako, kad lietuvių kal
ba “yra paveldėjusi dailumo iš graikų kalbos. 
Dažnas diminutyyų (mažybinių-maloninių žo
džių) vartojimas ir juose daugelis balsių gre
ta 1, r ir t daro ją mielesnę už lenkų kalbą, 
kurioje yra daug šiurkščių trijų priebalsių 
junginių”.

Kristijonas Milkus savo “Kurze Anleitung 
zur litauischen Poesie” (Koenigsberg, 1800, 
par. 121) nurodo, kad lietuvių kalboje net ir 
įmantriausi posakiai yra suprantami net pa
prastam žmogui, “šiuo atžvilgiu lietuvių kal
ba yra pranašesnė už kitas”. O toliau pabrė
žia, kad lietuviai itin taisyklingai kalba ir 
kirčiuoja reikiamus skiemenis, daug tiksliau, 
negu vokiečiai” (par. 122). Liudvikas Rėza, 
pirmojo lietuvių liaudies dainų rinkinio “Dai
nos oder Litauische Volkslieder” (1825) įvade 
sako: “Tikroji daina... tokia, kokią mes ją 
randam, tėra, kaip atrodo, vien lietuvių tau
toj išsivysčiusi ir žymaus tobulumo laipsnio 
pasiekusi. Latvių kalboj žodžio daina nėra, 
taip pat jai trūksta ir žodžių dainuoti, dai
nuotojas, dainiuvienė”, Iškeldamas lietuviš
kos dainos švelnumą, subtilumą, puošnumą, 
meilumą bei kitus savumus, autorius nurodo: 
“Lietuvių kalba, tiek imant žmonių santy
kius, tiek naminių gyvulių, namų apyvokos 
daiktų bei būtiniausių gyvenimo reikmenų 
pavadinimus, išliko, palyginti, nepaliesta sve
timos įtakos, nors šiaip joje gavo pilietybės 
teises didelė slaviškų žodžių dalis”. Neprik
lausomybės laikais mūsų bendrinė kalba su
spėjo nuo slaviško antplūdžio išsivaduoti.

(Bus daugiau)
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki
mo ir krautuvių.
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.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkąs, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR,
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

Tel. RO 2-8255
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas..
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; reikalingas didesnis {mokėji
mas.

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.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

JAU PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS — 

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -1.30 ir 430 -7
Antr,10-130
Treč. uždarytas
Ketv.10-130ir4.30-7
Penkt.10-L30ir4.30-8 
šašt.9-12
Sekm. 930 -1

Kapitalas
1966 Birželio 30 d.

$2,096,664
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pa-sirinkimag namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
ISLINGTON 8 BURNHAMTHORPE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 
kambariai per du augštus; gražus ir privatus kiemas. $27.000.
HUMBER RIVER - STEPHEN DR., $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, prie
kis akmenų, 6 kambariai, baigtas rūsys, kiemas 55x200 pėd., ant upės 
kranto; prašo $26,500.
PRINCE EDWARD DR., $10.000 įmokėti, mūro, atskiras labai švarus na
mas, baigtas rūsys, apšildomas vandeniu, garažas, privatus įvažiavimas; 
prašo $27.000.
BLOOR & JANE, $8.000 įmokėti, mūro atskiras, 6 kambariai per du 
augštus, garažas, privatus įvažiavimas; prašo $24.900.
DOVERCOURT - COLLEGE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 14 kambarių, 
pirmame augšte 5 kambariai, 2 garažai, gražus kiemas; prašo $33.000.
WASAGOJ, netoli lietuvių bažnyčios, 2 sklypai; kaina $1.000.
KIPLING - BURNHAMTHORPE, $6.000 įmokėti, mūro atskiras, 6 didelių 
kambarių bungaliukas (vienaaugštis), baigtas rūsys, gražus didelis kie
mas, prašoma kaina $23,900.

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 patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB. 

• t

408 Roncesvalles Avė. TeL LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

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

Poniai G. STABINGIENEI ir jos šeimai 

reiškiame nuoširdžiausių užuojautų skausmo valandoje, 

netekus švogerio PRANO TARVYDŽIO Amerikoje —

A. ir J. Asmenavičiai
S. Skripkienė 
L. S kr i p kūtė

ONUTĖS SIURNIENĖS mylimai Mamytei

a. a. O. ELVIKIENEI mirus Lietuvoje, 

ONUTEI ir DOMUI SIURNOMS reiškiu giliausių užuojautų —

D. Naginskas

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Amerikos lietuvių ir pabaltiečių 
lengvosios atletikos pirmenybės prie
auglio klasėms (gim. 1949—1956 m.) 
įvyks rugsėjo 10 d. Toronte. Visi ber
niukai ir mergaitės, kurie norės daly
vauti šiose pirmenybėse, yra prašomi 
reguliariai lankyti treniruotes kiekvie
ną pirmadieni ir trečiadienį, 6.30 v.v., 
Parkdale Collegiate stadijone (į pietus 
nuo Queen, įėjimas iš Close Ave.)

Prieš porą savaičių Klevelande įvy
kusiose Š. Amerikos lietuvių ir pabal- 
tiečių lengvosios atletikos pirmenybė
se suaugusių ir jaunių A grupių Auš
ros lengvaatlečiai išsikovojo 12 I-jų, 
12 II-jų ir 1 IlI-čią vietą bei liko XV- 
tųjų S.A.L.S. žaidynių lengvosios atle
tikos suaugusiųjų klasės nugalėtoju. 
Plaukymo pirmenybėse Aušros plauki
kės iš 14 galimų I-jų vietų laimėjo 13 
bei pasiekė 9 naujus rekordus.

Aušriečių rezultatai. A. Žaliauskas
— Iv. į augštį 5’6”, I v. į tolį 19’4”, 
II v. trišuolyje 40’05”; A. Malinauskas
— II v. 100 m. 11.4 sek.; R. Burdulis
— Iv. jieties metime 163’6”, II v. 
disko metime 107’5”, II v. rutulio stū
mime 33’2.5”; K. Tamašauskas — Iv. 
rutulio stūm. 18’4.5”, II v. į tolį 18’ 
4.5”; R. Petrauskas (jaun. A) — I v. 
į augštį 5’4.5”, I v. rutulio stūm. 37’ 
7.5”, II v. į tolį 18’9.5”, II v. su kar
tim 10’; R. Tabulėnaitė — I v. 60 m. 
8.3 sek., I v. 100 m. 13.4 sek.. I v. 200 
m. 28.4 sek., II v. į tolį 14’7.5”; I. Ja- 
neliūnaitė — I v. į augštį 4’3.5”, II v. 
100 m*. 13.7 sek., II v. 80 m. kliūt. 15.4 
sek., IV v. 60 m. 8.8 sek., IV v. 200 
m. 30.6 sek., IV v. į tolį 13’4.5”; E. 
Kriščiūnaitė — III v. 100 m. 14.6 sek.; 
J. Klimaitė — Iv. disko metime 92’ 
10”, I v. rutulio stūm. 31’5”, II v. 
jieties metime 82’4”; M. Romanovai- 
tė — II v. į augštį 4’3.5”.

Plaukime. V. Jurevičiūtė — I v.

kutinės žaliosios laimėjo vieno taško 
pergalę prieš A. Eižiną. Jų pasekmės 
— 81 ir 82 smūgiai. V. Ubeika turėjo 
blogą pradžią — sužaidė pirmą pusę 
47 smūgiais, bet labai puikiai sužaidė 
antrąją, būtent, 34 smūgiais, kurie 
sudaro šios pusės lygiąsias. V. Ubei- 
kai atiteko Algirdo Banelio pereina
moji taurė, skirta vidurvasario pirme
nybių laimėtojams. Taip pat šiose pir
menybėse gerai sužaidė, laimėdami se
kančias vietas: 3. V. Astrauskas 85, 
4-5. P. Stauskas ir X Balsys ir 6. A 
Simanavičius 90. Be to, sekantieji su
žaidė žemiau šimto: A. Žutautas 91, 
S. Kėkštas 93, A. Supronas 95, A. Ba- 
nelis ir L. Kanapka po 97, R. Juozai
tis 98, A. Klimas ir V. Pėteraitis po 
99. Pusėse geriausiai žaidė pirmoje 
pusėje A. Eižinas 42, A. Simanavičius 
45, V. Astrauskas 46, A Banelis ir 
V. Ubeika po 47, P. Stauskas 48. Ant
roje pusėje — V. Ubeika 34, V. Ast
rauskas 39, J. Balsys 40, P. Stauskas 
41, S. Kėkštas 42, A. Supronas 43, R. 
Juozaitis 44.

Pirmenybėse dalyvavo 30 golfinin- 
kų, kurie buvo paskirstyti į tris gru
pes. Pirmos grupės laimėtoją žinome, 
o antros grupės laimėtoju buvo A. Žu
tautas su pasekme 91. Trečios grupės 
laimėtoju tapo M .Ignatavičius su pa
sekme 101. Jiems visiems buvo įteik
tos dovanos. Taip pat buvo neužmirš
tas ir sąžiningiausias žaidėjas df. A. 
Spudas, kuris žaisdamas pirmą kartą 
sužaidė pirmenybes 166 smūgiais.

Pirmenybes sklandžiai pravedė spor
to apygardos sekcija. Artėjant Š. Ame
rikos lietuvių golfo pirmenybėm, ten
ka džiaugtis besiplečiančia golfininkų 
veikla. Dar perankstl planuoti atei
nantį sezoną, tačiau jis turėtų būti 
šiek tiek planingesnis ir turėtų prasi
dėti anksčiau. A. S.

Lietuvių skautų 
veikla

• Pasibaigus skautų ir skaučių sto- 
vykiai Romuvoje, stovyklavietė dvi 
savaites buvo išnuomota našlaičių 
prieglaudai, kuri jau antra vasara 
naudojasi Romuva.

• Romuvos albumas jau nupirktas 
ir jame sudėtos kaikurios šios vasaros 
stovyklos nuotraukos. Norintieji albu
mą papildyti stovyklų nuotraukomis 
prašomi kreiptis pas M. Yčą tel. 766- 
7300.

• Šiuo metu LSS vyksta korespon
dentinis vadovų-vių suvažiavimas, ku
rio tikslas — pasisakyti svarbesniais 
Sąjungos klausiniais, teikti naujų su
manymų, peržvelgti praeities darbus 
ir išrinkti. naujus LSS augščiausius 
pareigūnus ateinančių 3 metų kaden
cijai. Kanados rajone bus renkamas 
rajono vadas. Neoficialiomis žiniomis, 
į rajono vadus kandidatuoja v.s. L. 
Eimantas iš Londono. C. S.

Alina Glovackaitė, atvyko iš Su
valkų trikampio apsigyventi To
ronte. Ją iškvietė Vytautas Dobi
las, kuris buvo nuvykęs praeitais 
metais j Lenkiją ir ten civiliškai 
susituokęs. Užtruko apie metus 
laiko tvarkant išvykimo doku
mentus. Sėkmės naujame krašte!

J. Grybas, anksčiau gyvenęs 
Toronte, Įsigijo gazolino stotį, 
prie 11 kelio, 5 mylios i šiaurę 
nuo Barrie. Jau ir dabar daug 
lietuvių pasinaudoja lietuvio pa
tarnavimu.

Straipsnis “Lietuvių — lenkų 
santykiai”, atspaustas “T. ž.” 31 
nr. yra paruoštas K. Barono. Jo 
pavardė iškrito per neapsižiūrė
jimą. Už tai atsiprašome. .

Algis Kybartas iš Hamiltono 
rugpjūčio 6 d. artimųjų giminių 
tarpe susižiedavo su Margarita 
Simanavičiūte. Sužieduotuvių a- 
peigas vaišių metu atliko Tėv. 
Placidas Barius, OFM, Prisikėli
mo parapijos naujoje salėje. Al
gis yra šokių grupės “Gyvataro” 
narys ir aktyvus lietuvių visuo
menės gyvenimo dalyvis '

Pajieškojimai
Juozas Kėguolis, sūnus Jono ir Anas

tazijos Kelminskiūtės, gimęs Zizėnų k., 
Miroslavo parapijoj, Alytaus apskrity
je, jieško savo giminių ir šiaip pažįsta
mų savo tautiečių dzūkų. J. Kėguolis 
yra baigęs Alytaus valst. gimnaziją ir 
politechnikos mokyklą Kaune; vedęs, 
turi keturias dukras 16—18 m. am
žiaus. Dabartinis jo adresas: Josef Ki- 
golewski, Suwalki, ui. Rynkowa 22, 
woj. Bialystok, Poland.

21 METU
AMŽIAUS?

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Bunnymede Bd.

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. r 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 €9165
RETA PROGA !

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius, šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5Vi% pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 meti} senu
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 
įrengimai. Keltuvas, F.M. in
tercom sistema ir kt $.40.000 
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 PARDAVIMUI.

A L G ARBENS

100 j. l.s. 1:13.4 sek., I v. 200 j. l.s. 
3:12.1 sek. (naujas rekordas), II v. 
įvairaus plauk. 1:33.5 min.; N. Kėkš- 
taitė — Iv. 100 j. įvairaus plauk. 
1:26.4 min.; G. Kemiūtė — Iv. 100 j. 
1:11.1 min. (N.R.), I v. 50 j. nugara 
32.8 sek. (N.R. moterų ir merg. B.), 
I v. 50 j. peteliške 36.1 sek., I v. 100 
j. Įvairaus plauk, (merg. B.) 1:16.5 
(N.R. moterų ir merg. B.); A. Kučins
kaitė — (merg. C klasėje) — I v. 50 
j. l.s. 30.1 sek. (N.R. moterų ir merg. 
C), I v. 50 j. peteliške 32.8 sek. (N. 
R. moterų ir merg.C), I v. 50 j. nuga
ra 35.6 sek. (N.R.), I v. 100 j. įvairaus 
plauk. 1:16.7 min. (N.R.); 4x50 j. 1. 
s. estafetė 2:11.7 min., 4x50 j. įvai
raus plauk, estafetė 2:35.4 (G. Ker- 
niūtė, A. Kučinskaitė, N. Kėkštaitė, 
V. Jurevičiūtė).

X-toje Aušros stovykloje dalyvavo 
183 Kanados ir JAV lietuviukai. Nuo
širdus ačiū štabo ir ūkio personalui, 
pagalbininkams bei visiems darbu ar 
aukomis prisidėjusiems prie sėkmingo 
stovyklavimo.

VIDURVASARIO GOLFO 
PIRMENYBĖS

Antrosios šių metų golfo pirmeny
bės buvo pavadintos “vidurvasario pir
menybėmis” ir įvyko liepos 31 d. Wa- 
sagos golfo aikštėje. Šias pirmenybes 
laimėjo V. Ubeika, kuris tik ant pas-

Sportas Lietuvoje
Kaimo Politechnikos krepšininkės 

žaidė dvejas krepšinio rungtynes ir 
abejas laimėjo. Pirmose rungtynėse*- 
jos sunkiai įveikė Prahos Slaviją 
59:53 ir antrose kiek lengviau —Len
kijos rinktinę 61:51.

Sov. Sąjungos plaukymo pirmenybė
se gerai pasirodė Rima Sakalauskai
tė; 200 m. Įvaraus' plaukimo nuotoli 
įveikė per 2:41,4. Tuo ji pasiekė nau
ją Lietuvos rekordą ir pirmenybėse 
laimėjo antrą vietą.

Sov. Sąjungos klasikinių imtynių 
pirmenybėse sunkiasvoris žalgirietis 
A. Kaminskas sukovojo lygiomis su 
dukart pasaulio ir olimpijados meis
teriu rusu Bogdanu.

Zita Vizbaraitė vėl pasiekė naują 
Lietuvos rekordą. Rygoje įvykusiose 
lengv. atletikos pirmenybėse 200 m. 
nuotolį ji nubėgo per 24,9 sek.

Tarptautinėse lengv. atletikos pir
menybėse Olštine vilnietis K. Orentas 
laimėjo I vietą 10.000 m. bėgime. Jo 
laikas 29:33,0.

I. Bražiūnaitė atstovavo Sov. Sąjun
gos jaunių rinktinei, kuri dalyvavo 
Europos stalo teniso komandinėse pir
menybėse Vengrijoj. Tose pačiose pir
menybėse, bet individualinėse varžy
bose I. Bražiūnaitė laimėjo I vietą.

1966 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE
TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO SKYRIUS, DRAUGE SU TORONTO MUZIKŲ 

DRAUGIJA, REMIAMI MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONĖS FONDO IR "TORONTO" 

DAILY STAR", PRANEŠA SEKANČIĄ PROGRAMĄ:

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 21
2.30 v.p.p. N. PHILLIPS SQ. "Hey Rūbe", paruošta Toronto Workshop Productions;

taip pat "Pawpaw and His Split Personalities" orkest
ras nuo 1.45 v.p.p. ir 3.20 v.p.p.

2 30 v d d. HIGH PARK "A Tribute ta Richard Ropers" išpildoma 41 I-jo R.P P C.AF. orkestro; dirigentes F.-O. B. Clark.
Viešnia solistė: Helen Murray

tMvod KEW GARDENS Toronto simfoninis orkestras; dirigentes George
Anderson. Viešnia solistė: Betty Weir

5.30 v.p.p. HIGH PARK vargonų rečitalis — Ronnie Padgett

ANTRADIENĮ^ RUvsr JUCIO 23

8.30 v.v. WITHROW PARK kadriliaus šokiai — Angus MacKinnon orkestras

TREČIADIENI, RUGPJŪČIO 24
12.15 v.p.p. N. PHILLIPS SQ. Gwlodyi Steinberg ir jos melodika muzika 

KETVIRTADIENI, RUGPJOČIO 25
7JO v.v. EGLINTON PARK koncertai su Trump Davidson ir )o Dixieland

orkestru; Carol Bntto Trio

8.30 v.V. N. PHILLIPS SQ. ''Hey Rube" Toronto Workshop Productions; teip pat 
— "Pompow and Her Split Personalities". Orkestras 
nuo 7.1 S v.v. Ir 8.50 v.v.

SEKMADIENI, RUGPJOČIO 28

2.30v.p.p. HIGH PARK
M. M. DanmaB. Svečias solistas: Bozha Grohovic, te
noras

2.30 v^.p. K£W GARDENS Queens Own Rifles korinis orkestras su kapefon. kpt. 
W. T. Atkins. Svečiai: Shan Clifford Dixieland grupė

$J0v^4>. HIGH PARK vargong rečitalis — Ronnie Padgett

Kai jums sueina 19 me
tu, nebesate kartu su 
tėvais dengiami ligoni
nės draudos. Kad ir to
liau būtumėte apdraus
ti, turite per 30 dienų 
individualiai įsirašyti- 
Prašymų formas galite 
gauti banke, ligoninėje 

. arba tiesiog iš Komisi
jos įstaigos.

KĄTIK 
VEDI?

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

GAVOTE 
NAUJA DARBA?

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

Your
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCE 
Plan

A

i

Ontario Hospital 
Services Commission 

Toronto 7, Ontario

Ad. No. 5011

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.
BEWDLEY ONTARIO, 50 akru su trobesiais, prie pat Rice ežero ir mies
telio. Prašoma kaina viso $7.000.
BLOOR—DUNDAS, $18.500. Įmokėti apie $3.000, balansas atskiras morgi- 
čius, 6 kambariai per du augštus, garažas, greitas įėjimas.
BLOOR prie SUBWAY. S19.900. 8 dideli kambariai, 2 vonios, 2 virtuvės, 
oru, alyva šildomas, garažas. Įmokėti apie $8.000.
DUNDAS—BLOOR, $21.900 prašoma kaina, geras mūrinis namas, visi 
nepereinami kambariai, vandeniu - alyva apšildomas, 2 vonios, 3 virtu
vės, garažas. Įmokėti apie $5.000. Balansas atviri morgičiai.
7 BUTŲ APARTMENTAS, $69.000. Originalus pastatas High Parko ra
jone. Viso 35 kambariai, pajamos virš $9.500. Įmokėti apie $25.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis

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

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A JI A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAkA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME
434% už depozitus 
5Y2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus”” 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Rtadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St*. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namą telefoną*/ BE. 3-5990

LANDSDOWNE-QUEEN
$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 $1300 įmok.
6 kamb. plytinis namas, nau-

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 į ‘ dide
lis ir gražus

OSSINGTON - D

$14.900.00.

$1^00 
įmokėti. 5 kamb., pusiau atski
ras, naujai dekoruota, garažas. 
Prašo $9.000.00.

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius|
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APDRAUDA
Niekur kitur tiek daug nepamatysite
vienu kartu ir vienoje vietoje, kaip

Ar Amerika kariaus
už Rusiją?
(Atkelta iŠ 1 psl.)

ŠYPSENOS
Hindu patarlė Negalėjo girdėti

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.

Canadian
B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA

LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)
Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

KELIONIŲ BIURAS

^National 
‘Exhibition

FOUR SEASONS TRAVEL 
323 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit Rugp. 19 - Rugs. 5, išsk. sekmadienius

Va A A jki a ę Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• yAvtlXAj Įyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 . Namu LE 6-4681
VAKARINIAI SPEKTAKLIAI GRANDSTAND SCENOJE; 
nieko nėra geresnio, kaip sceninių pasirodymų programos; 
nerasite geresnių pasirodymų, kaip CNE Grandstand Extra
vaganza. Bus SMOTHERS BROTHERS, televizijos komiško
ji dainų grupė RUGP. 19 iki 25. BOB Y VINTON, 96 savai
tės iš eilės pasirodyme HIT PARADE rugp. 26 ir 27. STAN
LEY HOLLOWAY, dainuojantis ir šokantis artistas iš "MY 
FAIR LADY", RUGP. 29 iki RUGS. 3. Naujai sudaryta 
CHRISTY MINSTRELS geriausia kontinento judanti - dai
nuojanti grupė RUGP. 19 iki RUGS. 3. Nepraleiskite pro
gos. Kas vakarą 8.30 v. v. Ar lytų, ar saulė šviestų! Bilie
tai jau parduodami... RUGPJŪČIO 19 — RUGSĖJO 3.

JAUDINANČIOS POPIETINES PROGRAMOS: 
pamatykite Jack Kochmano pasaulinio garso narsius vai
ruotojus, nepaisančius mirties... ir nepaprastai linksmus 
juokdarius. Visa tai matysite kasdien Grandstand popieti
nėse programose. Grandstand programos rugp. 22-rugs. 3.

'""‘ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti \ 4 g su gaminių k o k y b e ir kainomis.
2150 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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.•*
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

SPORTAS: pamatykite geriausius ledo ritulio žaidėjus. Ste
bėkite, kaip geriausi atletai lenktyniauja tarptautinėse var
žybose — nuo dziudo iki mažosios beisbolo lygos. Aplan
kykite krašto arklių parodą. Svarbiausia jos dalis bus met
ropolinio Toronto policijos raitelių muzikinis paradas.

ORKESTRAI: nepraleiskite progos pamatyti garsųjį Barba
dos policijos orkestrą su limbo šokėjais... ateikite ir pa
bandykite .. . nemokamus Star koncertus: Serendipity dai
nininkai —- rugpjūčio 19 — 20, The Brothers Four—rugpj. 
26 — 27, Backporch Majority — rugsėjo 2 — 3. 30 asme
nų orkestras, diriguojant Ellis McClintock. Viskas vyks 
vad. Bandshell.

AQUARAMA 66': pamatykite vandens pašliūžų sportą, lai
velių lenktynes, juokdarių nardymą ir pasaulio čempijona- 
to šokimus į vandenį iš 110 pėdų augščio. Visa tai prie pui
kios CNE krantinės. Aąuarama 66' bus rodoma du kartus 
dieną ir visiškai nemokamai.

MOTERŲ PASAULIS: kiekvieną dieną bus moterų diena. 
Pamatykite naujausias viso pasaulio madas, taipgi paskuti
nes Canadian Couturiers madas. Pamatykite virimo de
monstravimą ir namų dekoravimą. Tai moterų paroda ...

SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ TEIRAUKITĖS:

apgaulės kryptimi, nors tikslas ir 
toliau yra tas pats — komunizmo 
diktatūra pasaulyje.

Komunistinė Rusija laiko karą 
Vietname priemonė sukiršinti J. 
A.V. su Kinija. Sis jos siekis, at
rodo, gali tapti realybe. Jei būtų 
šitaip, tai JAV kariautų už Rusiją 
jau trečią kartą, nors ir šis karas, 
kaip ir buvę kiti, nebūtų tiesiogi
nis karas už ją. O kad dabartinė 
Rusija šnairuoja į Kiniją, nėra jo
kia paslaptis. Šnairuoti pradėjo 
ypač nuo ano meto, kai raudonoji 
Kinija nepakluso Maskvai ideolo
giniai ir kai pradėjo kalbą apie 

i savo pretenzijas į kaikurias sritis, 
esančias Rusijos žinioje. Gi šios 

I pretenzijos gana realios, nors dar 
nereiškia, kad tiek komunistinę 
Rusija, tiek ir komunistinė Kini
ja, eidamos prieš laisvąjį pasaulį, 
nesusitartų eiti bendrai.

Apčiuopiamas prognozas, kad 
1 JAV kariaus už Rusiją trečią kar

tą, yra Kinijos pažadas, padarytas 
šiaurės Vietnamui, leisti jam sa
vo teritorijoje steigti karines ba
zes bei rengti atsparos punktus 

. kovai prieš JAV ir pietų Vietna
mą. o JAV pareiškimas daužyti 
tokias bazes ir Kinijos teritorijo
je. Ir vieni ir kiti, atrodo, gerai ži- 

, no, ką pasakė bei ką vėliau darys. 
Todėl komunistinė Kinija neima 
jau į galvą, kad dėl to gali kilti 
karas ne vien tarp JAV ir jos, bet 
kartu ir trečias pasaulinis karas, 
o JAV mato, kad prie šio meto 
padėties atgal kelio nėra. Raudo- 

f noji Maskva greičiausiai viliasi iš 
to sulaukti progos, kada būtų dar 
daugiau nulieta kraujo jos priešui 
numeris pirmas, bet, galimas da
lykas, ir kad būtų pradėta lieti 
priešui numeris antras — raudo-

> najai Kinijai, žinoma, kiekviena 
lazda turi du galu. Bet ir dabar 
komunistinė Maskva ir telaimėjo 

, tik drumstame vandeny.
Taigi, kaip ten bebūtų, bet yra 

didelė galimybė, kad JAV ka
riaus už Rusiją ir trečią kartą.

J. K.

Kai apie tave blogai žmonės 
kalba, pasidžiauk bent tuo, kad 
jie nemeluoja.

Paskutinis žodis
Paskutinį žodį vištos gyvenime 

taria juodas puodas.
Įtikinamumo gabumas

Prekybinio skyriaus šefas kan
didatui pardavėjui:

— Tamsta privalote turėti įti
kinamumo gabumą. Tai svarbiau
sia pardavėjui.

— Turiu. Ir dar — ypatingą.
— Tikrai? Duok pavyzdį.
— Per penkiolika savo vedybi

nių metų mano žmona tiki, kad 
kiekvieną savaitgalį lankau savo 
sergančią tetą.

Toks mažas ir jau...
Praėjusio karo metu lenkų 

bėgliams Anglijoj iškrėtus daug 
kiaulysčių, kartą pradžios mokyk
los mokytojai apklausinėjant vai
kus, kokios jie tautybės, vienas 
pasisakė esąs lenkas. Mokytoja, 
griebdamasi už galvos, dejuojan
čiai išsitarė:

— Viešpatie, toks mažas ir 
jau lenkas!...

— Kaip vadiniesi? — klausia 
teisėjas kaltinamąjį.

— Karl Marx, — atsako tas.
— Hm, atrodo, lyg girdėta pa

vardė, — teisėjas kraipo galvą.
— Negali būti, aš pirmą kartą 

pakliuvau teisman, — išdėsto 
Marx.

Išlaisvintojas
Kalbėtojas Londono Hyde par

ke agituoja būrelį klausytojų:
— Noriu išlaisvinti jus nuo 

radikalizmo, socializmo, komu
nizmo ir anarchizmo!

— O ar neturite ko nors nuo 
reumatizmo? — pasigirsta sene
lės balsas iš minios.

Sukaktuvės
Raštinės darbininkas, pjausty

damas ant stalo padėtą prastai 
atrodantį tortą, taria savo virši- 
nininkui:

— Tikiu, kad jūs neužpyksite 
dėl prastai atrodančio “keiko”. 
Nusipirkau tokį, kokį išsigalėjau, 
manydamas, jog šiandien yra de
šimtmetis nuo paskutiniojo ma
no algos pakėlimo. Sakau, tą su
kaktį reikia atžymėti. •.

Parinko Pr. Al.

$20,000 už $15.00!
Nelaimingų atvejų mirties apdrauda 

prieinama visiems.
P. BARAUSKO AGENTŪRA

23 1 -266 1 233-3*323
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT.
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

ČIKAGOS VAIZDAI
Atkelta iŠ 2-ro psl.

Exhibition Park, Toronto 2B, Ont. Canada
W. H. Evans, prezidentas L. C. Powell, generalinis |

reikalų vedėjas J

SIŲSKITE PINI
GUS Į LIETUVĄ 

TIESIOGIAI PER

GRAMERCY
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA, TURINČIA LEIDI
MĄ. JOKIŲ TARPININKŲ, 
JOKIŲ PASLĖPTŲ RINK
LIAVŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERSLE GA
RANTUOJA JUMS GERĄ 

PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos. Tiesioginis agentas- 
Bank of Foreign Trade Maskvoje. 
Turi Bankų Depart, leidimą ir ap- 
draudą. Apsidraudę $20.000.00. Ofi
cialūs SSSR kvitai pasirašyti gavėjo.

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING, INC. 
744 Broad St Newark, NJ.

Rašykite angliškai arba lietuviškai 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanų katalogų.
GRAMERCY

118 E. 28 St. New York, N.Y.

NAUDOKITĖS PATARNAVI

MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga. 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas. , į

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

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

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

“Lietuvių kalbos pratimus”, kurie tar
naus kaip praktiška liet, kalbos moky
mo priemonė. Pirmųjų keturių skyrių 
pratimai jau yra spaudoje, o kitų sky
rių medžiaga baigiama ruošti. Prati
mus leidžia LB Kultūros Fondas.

VASAROS MĖNESIAIS lietuvių 
sportinis gyvenimas yra apmiręs. Spor
to rungtynių čia retai pasitaiko. Kar
tais dar sužaidžia futbolininkai, tai ir 
viskas. “Lituanicos” futbolininkai rug
pjūčio 7 d. dalyvavo futbolo turnyre 
Genoa City, kur žaidė 8 komandos. 
Lietuviai pirmame rate susitiko su 
Hansos komanda, kuriai pralaimėjo 0- 
4. Turnyrą laimėjo ta pati Hansa, baig
mėje įveikusi Vikings 1:0.

Būrelis Čikagos liet, sportininkų da
lyvavo pabaltiecių lengv. atletikos, 
plaukymo ir lauko teniso pirmenybėse, 
kurios įvyko Klevelande liepos 23-24 
d.d. čikagiečiai ten užėmė nemaža pir
mųjų vietų.

DAUG ČIKAGOS LIETUVIŲ ren
giasi dalyvauti lietuvių religiniame 
kongrese ir Šiluvos koplyčios šventi
nimo iškilmėse, kurios įvyks rugsėjo 3 
—4 d.d. Vašingtone. Beveik kiekviena 
Čikagos ir apylinkių liet, parapija or
ganizuoja ekskursijas.

Šiluvos koplyčios dedikacijos giedo
jimų programą išpildys Čikagos lietu
vių chorai: “Dainavos” ansamblis, ku
riam talkins Alice Steponavičienės 15 
dainininkių ir Čikagos Vyčių choro 21 
narys. Chorams diriguos Dainavos di
rigentas Petras Armonas, vargonais 
palydės irgi čikagietė Marija Mondei- 
kaitė-Kutz. šie chorai dainuos ir iškil
mių bankieto programoje. Programoje 
pasirodys ir visa eilė Čikagoje gyve
nančių solistų.

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
^amų. 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 H ©word Pork Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. An trad, ir 

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

W. A. LENCK1,
B.A., L.L.B.

Teisininkas- 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 6-4182
Toronto

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FBOLICK, B.A.

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 WA 1-3924

OKULISTAS

Owners

Statybinės medžiagos 
t MULOCK AVE. 76M171 vak. 762-9759 
» įvairios medžiagos narna taisymams 
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų ir lubų plytelės, insoliadja
• Atliekam visos statybos darbas
• Statome priestatas, fabrikas, krautuves, 

namas

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 valandos: 

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

Telefonas BO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER BOAD 

(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 

(i rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

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

International 
Driving School 

WALDI
Contrinė Įstojo 691 St.,

Tri. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
TeL LE 2-5461 

Mokomo su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagonals.

S. BROGOWSKI, OJD.

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

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

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.

draudimai
NAMŲ. AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga
DŪDA

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
n UŽSIENIO DKAUDIMO KOMPANIJOS

769 * 4612 
769*4131



5v. Jono Kr. par. žinios
— Gerojo Ganytojo stovykla 

užbaigta rugpjūčio 6 d. iškilmių-
_ _ V V • y ___ * • • > • JI

111 jaunuolių. Stovykla veikė 4 
savaites. Didelė padėka stovyk
los vadovybei: K. Marijošienei, 
J. Bakiui, kun. J. Staškevičiui, 
Seiminkienei, D. Girčytei, R. 
Staškevičiui, S. Baneliui, V- J. 
Žukams, M. Duliūnui, A. Klimui 
ir visiems, kuo nors prisidėju- 
siems prie stovyklos pagerinimo. 
Speciali padėka priklauso gero
sioms stovyklos šeinūnirikėms: 
ponioms — Underienei, Juzėnie- 
nei, Ivanauskienei ir p-lei Ma
tusevičiūtei. Jei G. Ganytojo 
stovykla šiais metais pavyzdin- 

k gai praėjo, yra visų bendro ir 
nuoširdaus darbo išdava.

— Užjaučiame V. Aleknavi
čienę ir K. Pajaujį, Suvalkų tri
kampyje mirus jų motinai a.a. 
Agotai Pajaujienei. Už velionę 
atlaikyta praėjusį sekmadienį 10 
vai. Mišios.

— Šį šeštadienį, 9 vai., Mišios 
už a.a. Oną Vanagienę, o sek
madienį — 11 vai. prisimenama 
a.a. Elena Laurinavičienė.

K. L. Katalikių Moterų Drau
gijos Šv. Jono Kr. par. skyrius 
savo metinę šventę rengia rug
pjūčio 21, sekmadienį, Spring- 
hurste; 11 vai. ryto — pamaldos, 
o po to — agapė pas O. Jonai
tienę. Valdyba kviečia visas na
res dalyvauti.

Kun. B. Mikalauskas, OFM, 
Niagaros pusiasalio lietuvių ka
pelionas, rugsėjo 18 d. švęs 25 
m. kunigystės sukaktį. Jo iškil
mėje rengiasi dalyvauti ir visa 
eilė torontiečių.

“Atlantic” valgyklos savinin
kai S. J. Valatkos grįžo iš atos
togų, kurių metu aplankė keletą 
Europos kraštų, jų tarpe ir Len
kiją. Valgykla vėl atidaryta nuo 
rugpjūčio 15 d. Joje galima nu
sipirkti ir “Tėviškės Žiburius”.

Stasio Plučo šeima, atvykusi 
iš V. Vokietijos, įsikūrė 715 
-Windermere Ave., Toronto 9, 
Ont. Tel- 766-0425. Šiai 11 as
menų šeimai trūksta baldų — 
Stalo, ypač skalbiamosios maši
nos ir pan. P. Plučai yra dėkin
gi visiems geradariams, kurie pa
dėjo įsikurti. Jų šeimos vaikų 
amžius: mergaičių — 7, 9, 10, 
11, 15, berniukų — 3, 12 ir 13 
mėtų.

Į Prancūziją mokyti ten gyve
nančių kanadiečių vaikų išvyks
ta mokyt. Lina Verbickaitė iš 
Hamiltono. Į jos išleistuves rug
pjūčio 13 d. buvo nuvykę ir keli 
torontiečiai.

Igno Tolušo jieško jo sesuo 
Stefanija Tolušaitė - Jospanienė, 
gyv. Urugvajuj. Jieškomasis, tu
rimomis žiniomis, atvyko Kana- 
don iš Vokietijos 1948 m., dirbo 
Central Patricia aukso kasyklose, 
paskui apsigyveno Toronto mies
te. Pats jieškomasis arba apie jį 
žinantieji prašomi atsiliepti “TŽ” 
administracijoje. .

Jono Dagio, savo tėvo, jieško 
p. Al. A. Barteski, gyv. Castor, 
Alberta, P.O. Box 60. Žinantieji 
prašomi jį painformuoti.

Violetai ir Justinui Laurinavi- 
čiams rugpjūčio 5 d. gimė dukre
lė Jolanta, sesutė Kristinai ir Ber
nardui.

Lukošiū-

Rutkaus-
M. Vaš-

Už mums suruoštą 15 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties pobūvį- 
staigmeną ir gražią bei vertingą do
vaną dėkojame rengėjoms — p.p. Lu
košienei ir Vaserienei, taipgi visiems 
atsilankiusiems ir prisidėjusims prie 
mūsų pagerbimo.

Nuoširdžiai dėkoju Irutei 
tei už atskirą dovaną.

Nuoširdus ačiū: V. O. 
kams, A A. Lukošiams, J.
kevičiams, J. A. Mičiulaičiams, J. E. 
Steibliams, K. M. Janeliūnams, M. 
Kybartaitei, R. Kybartaitei, H. A. 
Kunchatčiams, S. Caplikienei, M. Nor
mantienei, S. M. Jakubauskams, J. 
M. Vaseriams, P. šimkevičienei, V. 
A Kazlauskams, R. žiogariui, S. M. 
Gudaičiams, Z. Daugvainienei, A 
Ubeikienei, A. Urbaičiui, A. Borker- 
tams.

Liekame dėkingi Jums visiems — 
Eugenija ir Petras Kripai

Prisikėlimo par. žinios
— Iš Toronto išvykstančiai 

sės. Paulei nuoširdžiai dėkojame 
už pasišventimą mūsų jaunimo 
auklėjimo darbuose, už pasiau
kojimą ir užkrečiančią giedrią 
nuotaiką. Linkime Dievo palai
mos naujose atsakingose parei
gose.

— Giliai užjaučiame E- Jur
kevičienę, mirus jos tėveliui; Al
girdą ir Liudą Ciplijauskus, mi
rus jų mamytei; P. Dicevičių, 
mirus jo mamytei; M. Krilavičie- 
nę, mirus jos broliui Juozui.

— Šį sekmad., 11.15 v., E. 
Jurkevičienės užpr. Mišios už jos 
tėvelį a.a. J. Garbuzą.
....— Dalyvaudami šv. Mišiose ir 
gaudami specialų palaiminimą, 
Balys ir Salomėja Sakalai at
šventė savo 25 metų vedybinį ju- 
bilėjų. Nuoširdūs sveikinimai!

— Šį sekmadienį speciali vys
kupijos rinkliava vietinėms mi
sijoms paremti.

— Parapijoje ir vienuolyne 
lankėsi T. Eugenijus Jurgutis, 
O.F.M. ir 3 pranciškonų klieri
kai. Svečiai iš arčiau norėjo su
sipažinti su vieta, kurioje ir 
jiems kurią nors dieną gali tek
ti dirbti. Sėkmės studijose ir iš
tvermės pasirinktame kelyje!

— Kun. J. Danielius pr. sa
vaitę dalį savo atostogų praleido 
T. pranciškonų jaunimo stovyk
lavietėje N. Wasagoje.

— Griaunami senieji par. na
mai, kuriuose anksčiau buvo par. 
bankelis ir skautų bei studentų 
namai. Jų vietoj bus praplatin- 
,tas kiemas automobiliams staty
ti. Par. bankelis ir skautai jau 
yra persikraustę į jiems skirtas 
patalpas naujuosiuose parapijos 
namuose. Studentai ruošiasi tai 
padaryti. Mecenatus ir buvusius, 
studentus kviečiam aukomis ir 
baldais prisidėti prie naujųjų 
patalpų gražaus įrengimo. Jos 
turėtų tapti ne tik studentų su
eigų namais, bet ir jų repre
zentacijos vieta.

— Pakrikštytas Stanley ir Al
donos Podsadeckių sūnus Myko
las Jonas. Sveikinimai!

Prisikėlimo parapijos bankelio 
naujų patalpų atidarymo iškil
mes aprašė kredito unijų laikraš
tis “Ontario Credit Union News”. 
Aprašymo antraštė: “Nepapras
tas entuziazmas yra raktas į pa
sisekimą Prisikėlimo parapijos 
bankelio, pasiekusio du milijo
nus dolerių per 4 metus”. Prie 
aprašymo pridėta nuotrauka, pa
minint, kad bankelis aptarnauja 
apie 1.400 šeimų.

Lankėsi Toronte: prof. A- Ra
mūnas su Ponia ir visa šeima iš 
Otavos, p. Laučiai iš Čikagos, 
mons. Dobrovolkis, Fr. Skėrys ir- 
kt- P. Laučiai yra anksčiau gy
venę Kanadoje, prenumeruoja “T 
ž” ir juos remia aukomis.

Ant. Rinkūnas, redagavęs “T 
Ž” visą liepos mėnesį, atosto
gauja Springhurste iki mokslo 
metų pradžios. Į savo darbą jau 
grįžo: kun. Pr. Gaida, “TŽ” ad
ministratorė Fel. Urbonienė, K. 
Otto, Vyt. Kastytis. “T. Žiburiai”, 
atostogavę vieną savaitę, vėl eis 
reguliariai.

Robertas Jotautas, lankąs Ka
rališkąją Kanados karo aviacijos 
kadetų mokyklą, išskrido į Ber
muda,* kur susitiks su kitais Bri
tų kraštų aviacijos kadetais ir 
atliks skraidymo praktiką.

SUVALKŲ TRIKAMPYJE GYV. 
LIETUVAITĖ jieško Kanadoje ar 
JAV sau gyvenimo draugo; yra išsila
vinusi, dirba ten lietuviu draugijoje, 
25 metu amžiaus; pageidauja rimto 
lietuvių tautybės vaikino, nesenesnio 
kaip 45 metai. Suinteresuotus prašau 
kreiptis Į mane; galima pamatyti 
nuotrauką, kuri yra pas mane: A. 
Šilbajoris, 122 Central Ave., London, 
Ont., Canada.

Tautinių grupių spektaklis Toronte
Tautinių grupių meno taryba 

Toronte rengia ir šiemet rugsė
jo 5, Darbo Dienos vakare, 8.15 
vai., tradicinį spektaklį, pava
dinta “Nationbuilders 1966”. Ja
me dalyvaus 20 tautinių grupių 
su įvairiais meno vienetais: due
tais, kvartetais, chorais, šokių 
grupėmis ir t.t.. Iš viso progra
mos dalyvių numatoma apie 1500. 
Tai bus lyg ir pasiruošimas Ka
nados šimtmečio spektakliui 1967 
m. Programa užtruks apie 2 va
landas. Joje iš retesnių dalykų 
minėtini: filipiniečių bamboo šo
kiai, rusų balalaikų orkestras, 
ukrainiečių choras su 130 narių, 
lenkų choras su 90 narių, veng
rų choras su 95 dainininkais. To
ronto airiai dalyvaus su savo cho
ru ir šokių grupe, o škotai pade-

Jurginą Vileitaitė iš Vankuve
rio stovyklavo ištisas 4 savaites 
Toronto Gerojo Ganytojo sto
vykloje ir kurį laiką viešėjo pas 
buvusius vankuveriečius p. Smil
gius. Iš Vankuverio ji atvyko 
traukiniu viena. Kelionė truko 
3 dienas ir 3 naktis. Stovykla
vimu ji labai patenkinta ir tikisi 
ateityje vėl atvykti stovyklon su 
savo draugėmis. Vankuveryje ji 
mokosi 11-tame skyriuje, o lie
tuvių sekmadieninėje mokykloje 
pernai mokė mažesfiiuosius mo
kinius. Būdama Toronte ji ap
lankė “Tėviškės Žiburius”, pama
tė, kaip spausdinamas laikraštis 
ir papasakojo apie savo 3000 
mylių kelionę. Vankuverin ji iš
vyksta rugpjūčio 18 d. Būtų ge
ra, kad ir kitų lietuvių kolonijų 
jaunimas ryžtųsi važiuoti į vasa
ros stovyklas, kur suvažiuoja 
daug jaunimo. J. Vileitaitę sto
vyklautojai ilgai atsimins kaip ge
rą sportininkę, laimėjusią visą ei
lę premijų.

Įstojo į N. Pr. Marijos vienuo
lyną Putname: Irena Gempaitė 
(į noviciatą), Jonė Tumosaitė (i 
postulantes).

Į LIETUVIŲ KOPLYČIOS PA
ŠVENTINIMO IŠKILMES Va-
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REIKALINGAS KAMBARYS ir virtu- 
vė vienai moteriai, be baidų; 

tel. 766-7070; skamb. 6-7 vai. vak.

PARDUODAMI:
7 kamb. namas, apšildomas alyva; 
% akro sklypas prie 26 kelio Sun 
nidale Corners, 3 mylios nuo Wasa- 
ga Beach.
5 kamb. vasarnamis, dvigubas skly
pas arti Wasaga Beach, prie praves
to kelio, nepilnai baldais apstatytas.
5 akrai, plytinis namas ir daržinė 
prie 26 kelio Sunnidale Corners. 
Kreiptis: Everett Lougheed.
Repr. SHELSWELL - WILLSON 

BROCKERS BARRIE, ONT.

REIKALINGA ŠEIMININKE mažoje 
šeimoje, kalbanti lietuviškai. Geras 
atlyginimas, gyventi vietoje. Rašyti: 
Dumčienė, 629 Greendale Dr., Wind
sor, Ontario.

VIENGUNGIUI REIKALINGAS di
delis kambarys arba du mažesni su 
virtuve be baldų. Pageidautina High 
Parko ar Swansea rajone. Skambinti 
po 5.30 v. v. tel. RO 2-1539 Vincui.

Dėl ligos skubiai parduodama 
GAZOLINO STOTIS, RESTORA
NAS su 3 kamb. gyvenamu butu, 
7 AKRŲ SKLYPAS su 2 APARTA
MENTAIS (už kiekvieną gauna 
$80.00 nuomos Į mėnesi. Išnuomota 
žvakių krautuvė už $600 i metus. 

Pilna kaina — $45.000; vietoje jmo- 
kėjimo imtu ūkį arti Ošavos. Vieta 
— prie 11 kelio, 5 mylios į šiaurę 
nuo Barrie. Teirautis: Mr. Roy N.

Mark., Shanty Bay, Ont 
TeL Barrie 726-8441.

Važiuodami j liaurę ar atgal 11 keliu neužmirikite sustoti 
pasipildyti gazolino ar pasitikrinti automobilio 

BP. J. GRYBO SERVICE STATION
5 mylios į liaurę nuo Barrie prie River Gardens restorano.

monstruos savo šokius. Oficialia
me pranešime taipgi skelbiama, 
kad programoje dalyvaus ir šios 
tautinės grupės: prancūzai, ita
lai, vokiečiai, austrai, slovakai, 
moravai, slovėnai, kroatai, lietu
viai, kiniečiai, japonai. Visa prog
rama vadinama folklorama. Jai 
vadovauja: L. Kossar, J. Bums 
ir E. McLintock (muzikinis di
rektorius). Programos dalyviai 
bus apsirengę tautiniais drabu
žiais, kurių vertė siekia $100.000.

Ta proga bus paminėti šie isto
riniai įvykiai: ukrainiečių imigra- sesuo Paulė yra išrinkta Nekal- 
cijos 75 metų sukaktis,* vengrų tai Pradėtosios Marijos vienuo- 
sukilimo dešimtmetis ir Lenkijos 
krikšto tūkstantmetis.

Spektaklis įvyks Toronto pa
rodų aikštėje. Įėjimas parodos 
lankytojams nemokamas.

rugsėjo 2, penktadienį vakare, 
ir grįš rugsėjo 5, pirmadienio 
vakare. Kaina vienam asmeniui 
į abi puses — $22, o lėktuvu 
$72. Norintieji ekskursijoje da
lyvauti prašomi nedelsiant re
gistruotis abiejų katalikų para
pijų klebonijose. Informacijos 
ekskunsijos reikalu gaunamos 
klebonijose arba V. Bačėno ke
lionių biure CR 8-7261.

Lietuvių Vaikų Namų vadovė

SS MONTREAL
Šy. Kazimiero par. žinios

3426 Parthenais St Montreal 24, Que.

— Rugpjūčio 28 F. Skruibio 
ūkyje Pointe Fortune bus parapi-

nis reikalas, tad visi susirūpin-rus reikalas, tad visi susirupm- 
kime. Didžiausią kliūtį sudaro
tėvai, neleidžią vaiku šestad. mo- 
kyklosna.

Antroji Uet. radijo programa 
“Tėvynės prisiminimai”, veikusi 
iš Toronto stoties, greitu laiku 
bus sustabdyta. Nauja programa 
bus pradėta iš Hamiltono radijo 
stoties CHJQ banga 1280 šį sek
madienį rugpjūčio 21 d., 9 vai. 
ryto. Programa bus pusės valan
dos nuo 9 - 9.30. Stotis gerai gir
dima tiek Toronte, tiek ir kitose 
lietuviškose kolonijose. Ši pro
grama ypač patarnaus Hamilto
no lietuvių kolonijai. Ankstyves
nieji radijo programa iš JAV ra
dijo stoties WHLD banga 1270 
bus ir toliau girdima sekmadie
niais nuo 2 vai. iki 2.30 vai. p.p.

Dr. Birutė Petrulytė - Januške
vičienė, baigusi psichologiją Čika
gos un-te ir dirbusi Toronto ligo
ninėse yra paskirta tiriamajam 
darbui mokyklose North York sri
tyje. Š. m. pavasarį ji buvo -pa
kelta į augštesnes pareigas.

Dvynukės seserys Angela ir Re
gina rugpjūčio 15 d. dalyvavo ka
nadiečių surengtame jaunųjų ta
lentų pasirodyme Bellwoods - Tri
nity parke. Jos labai gražiai ir gy
vai padainavo dvi angliškas dai
nas.

lijos vyriausios vadovės motinos 
Aloyzos pavaduotoja ir gyvens 
Putname. Jos vieton, neoficialio
mis žiniomis, skiriama sesuo Ri
ta, buvusi p. Trimakienė. Sese
lei Paulei, kuri taip energingai 
darbavosi Toronte, L. V. Namų 
rėmėjų būrelis rengia išleistuves 
rugpjūčio 22, pirmadienį, 7.30 
v. v., Prisikėlimo par. naujojoj 
salėj. Organizacijos, įstaigos ir 
paskiri asmenys kviečiami prisi
dėti prie šios iškilmės ir joje da- 

kreiptis į rėmėjų būrelio* vadovę 
L. Murauskienę tel- 531-6498 iki 
šio penktadienio — rugpjūčio 
19 d.

Kun. j. Staškevičius rugpjūčio 
mėnesio pabaigoje išvyksta į Ro
mą tęsti -bei Alinti studijų.' Gy
vens lietuvių šv. Kazimiero kole
gijoj ir studijuos teologinius 
mokslus Gregorianum universite-

A. A. MARIJAI CIPLIJAUSKIENEI mirus Lietuvoje,
už Jos sielą, vietoj užuojautos jos sūnums — VYTAUTUI, 
LIUDUI ir ALGIRDUI CIPLIJAUSKAMS bei jų šeimoms, 
Toronte gyvena draugai ir giminės užprašė Mišias-egzekvi- 
jas, kurios bus atlaikytos š. m. rugsėjo 10 d., 10 vai. ryto, 

Prisikėlimo parapijos bažnyčioje.

Staigiai netekus mylimos MAMYTĖS Lenkijoje,

VERONIKĄ ALEKNAVIČIENĘ su šeima,

JUOZĄ ir KAZj PAJAUJUS nuoširdžiai užjaučiame —

O. P. Derliūnai
M. S. Kniukštos

A. B. Rickevičiai
O. V. Marcinkevičiai

JUOZUI GARBUZUI Lietuvoje mirus, 
dukteriai, valdybos iždininkei EMILIJAI JURKEVIČIENE1- 
YURKUS ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
"Parama"

Tautos Fondo krašto atstovybės vice-pirmininkei p.

Emilijai Jurkevičienei, mirus jos brangiam TĖVELIUI

Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia —

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje

Mielai MAMYTEI Lenkijoje mirus, 

VERONIKĄ ALEKNAVIČIENĘ su šeima, KAZ| ir JUOZĄ 

PAJAUJUS gilioje skausmo valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame —

M. A. Daukšos 
O. J. Ažubaliai

B. S. Prakapai 
G. V. Vaitkai

Mirus musų brangiai Mamai a.a. Onai Dabkienei, nuoširdžiausių 
padėkų reiškiame draugams, artimiesiems ir pažįstamiems už taip 
gausiai užprašytas šv. Mišias, už prisiųstas gėles ir už spaudoje bei 
asmeniškai ar raštu pareikštas užuojautas.

Ypatingą padėką reiškiame Gerb. Tėvui Tarcizijui, OFM, už Ro
žinio maldas, atnašautas šv. Mišias ir tartus jautrius atsisveikinimo 
žodžius bažnyčioje ir leidimą laidotuvių dalyviams pasinaudoti sale.

Giliai dėkojame dr. Urbaičiui už jo nepailstamą, rūpestingą 
velionės globą. Taip pat nuoširdus ačiū poniai Danisevičienei už 
taip didelę pagalbą.

Dėkojame visiems už taip gausų dalyvavimą Rožinio maldose, 
gedulingose šv. Mišiose bažnyčioje ir velionės palydėjimą į amžino 
poilsio vietą.

žemaitiškas ačiū visiems.
Nuliūdę vaikai ir jų šeimos.

jos piknikas - išvyka. Visi kviečia- •QUj> ^^mos
mi dalyvauti. Miiios - 11.30 vai. mokyklos ijlaikymui daugumos 
Ten rinkliavos metu savo auka buvo apmokėtas Paskutiniai duo- 
galėsite paduoti su vokeliu. “e; Rosemounto Dr.
me paaukoti loterijai fantu. Ačiū! X““ Kudirkos mokykloje re- 

j-j ■ •• u gistruota šeimų — 43, atleista— Artėja didysis parapijos ba- ^uo mokesčio _ 2> sumokėjo - 
žaras; prašome grąžinti loterijos 41 Aušros Vartu ^okyklojį. re. 
knygutes; jeigu patys nupirksite, gis’trUota šeimų - 47, nustojo 
turėsite didesnę galimybę laimėti. fankyti _ 2 a£leisti nu’(> mokeJs.

— Nuo liepos 1 d. parapijos pa- čio — 2, sumokėjo — 36. Iš ri
jamų mokesčių kartotekoje yra So surinkta pinigų $390. Tėvų 
surašomos aukos kiekvieno para- komitetas dėkoja visiems už gra- 
pijai priklausančio asmens: visos - ---- - ■
sekmadienių aukos, užprašomos 
Mišios, krikštai, laidotuvės ir vi
sos kitos duodamos aukos bažny
čiai. Jei kas nori, kad būtų už
rašyta jo auka uždegant už 1 dol. 
lempą, turi užrašyti ant voko. Ko- 

žymėjimą, lempą uždegs už jus. 
Metų gale visos aukos bus suskai
čiuotos ir bus pranešta kiekvie
nam atskiru laišku.

— Klebonas kun. F. Jucevi
čius, užbaigęs vasaros specialų 
kursą mokslinėje srityje Harvard 
universitete, į Montrealį sugrįš 
šio mėnesio pabaigoje.

— Turime naujų ligonių: Do
mininkas Norkeliūnas paguldytas 
S. Cabrini ligoninėje; Antanas Sa- ‘ 1 1 . • j t-a * *

lyvauti. Tuo reikalu prašoma miteto nariai, radę pinigus ir at

“Bendruomenė ar parapija?” !
Tokia antrašte torontietis P. Le- taip patj P. Strimiene^ 
lis išspausdino straipsnį LASo 
(Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio) 
laikraščio 15 nr. “Laisvoji Lietu
va”, kurį redaguoja K. Oželis. 
Straipsnio autorius parapijų tal
ką Bendruomenei laiko nenau
dingu dalyku. “•.. tarp tų dvie
jų organizacijų yra trintis ir no
ras vienas kitą absorbuoti arba 
paprastai tariant sužlugdyti.” Esą 
Kanadoje vyksta “kulturkampfas” 
nuo Bendruomenės įsisteigimo 
pradžios “aiškiai Bendruomenės 
nenaudai”. Girdi, kyla mintis pa
vesti vietos bendruomenių vado
vavimą klebonams. Dėl religinių 
skirtumų tai padaryti esą ne
įmanoma. Toliau autorius plaka 
Kanados Liet. Bendruomenę, ku
ri tik ant popieriaus esanti gerai 
susiorganizavusi; iš 20 KLB apy-. 
linkių tik viena Sault St. Marie 
apylinkė finansiškai pajėgesnė. 
Daugiausia pylos tenka Toronto 
apylinkės valdybai, tarybai ir pa
čiai krašto valdybai. Autorius iš
lieja savo kartėlį ant parapijų, 
ypač šv. Jono Kr., nors, kaip 
pats rašo, būdamas iždininku pa
ramos gavo daugiausia per para
piją. Išskyrus vieną kitą faktą, 
autoriaus išvedžiojimai yra ge
rokai asmeninio pobūdžio ir su 
tam tikra tendencija. Iki šiol pa
rapijos Kanadoje Bendruomenei 
kuo galėdamos talkino. Argi 
Bendruomenė bus stipresnė be 
tos talkos? Tokie rašiniai neabe
jotinai kenkia bendram. lietuvių 
reikalui. Skt.

Fr. Skėrys, Vasario 16 gimna
zijos mokytojas, lankydamasis 
Toronte padarė pranešimus net 
trijose vietose: šv. Jono Kr. par. 
salėje, Springhurste ir evange
likų Vilties parapijoj. Jis konk
rečiais duomenimis pavaizdavo 
gimnazijos darbą bei jos gyveni
mą ir atsakė į daugelį paklausi
mų. Savo pranešimą jis paįvairi
no spalvotomis skaidrėmis- Taip
gi jis turėjo progos pasimatyti su 
savo bičiuliais ir buvusiais Va
sario 16 gimnazijos mokiniais. 
Svečiui specialų priėmimą suren
gė evang. kun. Alg. Žilinskas. Iš 
Toronto per Montrealį Fr. Skė
rys išvyko į Bostoną, o iš 
laivu — atgal į Vokietiją.

"TŽ” aukotojai
$10 rėmėjo prenumeratą 

siuntė kun. P. Totoraitis; $15 
kojo J. Karpa; po $5 aukojo: K. 
Ardavičius, R. Geležiūnas; po $2 
aukojo: J. Dragašius; J. Leiberis, 
S. Ažubalis, Ig. Girdzevičius; po 
$1 aukojo: M. Rybienė, L. Kū
kalis, Z. Dobilas, č. Černiauskas, 
J. Adomėnas.

Mayfair ligoninėje. Jau ketvirtas 
mėnuo serga Vincas žemaitis 
Prince Edward ligoninėje. Anta
nas Yuknelis nuvežtas į Protes
tant Memorial ligoninę. Yra ir 
daugiau ligonių, kurie gydosi na
muose- Visiems geriausi linkėji- 

! mai pasveikti.
— Seniausias lietuvis Montrea-

žų pareigos atlikimą.
Montrealio lietuvių šeštadieninių 

mokyklų tėvų komitetas
“Lito” balansas liepos 31 d. 

d. pasiekė $1.751.190,42 (pernai 
tuo pat metu $1.474.321,44); tai
gi, nuo pradžios metų paaugo 
beveik $200.000. Svarbesnės ak
tyvo pozicijos: kasa banke 
$120.644 ($113.365), paskolos 
$1.587.291 (1.277.712), centrinė 
kasa $30.500 ($73.075), invento
rius $2.916 (2.512). Svarbesnės 
pasyvo pozicijos: šėrai $1.125.315 
($869.233), depozitai $558.854 
($18.802), siu metu pelnas 
$38.584 ($24.993).

“Litas” už depozitus palūkanas 
prirašo šio mėnesio gale, todėl 
dabar geriausias laikas savo san
taupas perkelti i “Litą”. Už 
santaupas, perkeltas iki rugsė
jo 10 d., “Litas palūkanas skai
čiuoja nuo rugsėjo 1 d., t.y. už 
visus tris mėnesius- Už santau
pas depozitų sąskaitose ‘Litas” 
moka 4% palūkanų, duoda ne
mokamą gyvybės draudimą iki 
S2..000 bendros šėrų ir depozitų

lyje yra Jonas Masys — birželio sumos, teikia čekių ^patarnayi- 
24 d. sulaukė 98 metus amžiaus; 1 " jų
jis yra seniausias lietuvis imig- apmokėtus čekius.
24 d. sulaukė 98 metus amžiaus; muš ir grąžina depozitoriams jų

Pasaulinės parodos bilietai pa-

ten

at- 
au-

rantas Kanadoje.
— Nors jau sulaukusi 82 me-.brango tik apie 10%, todėl pa

tus, P. Bandžiuvienė su sūnumi 
Aleksandru aplankė Čikagoje sū
nų bei dukterį ir laimingai sugrį
žo į Montreal!

— Kas norėtų įsigyti privačiam 
skaitymui labai įdomų veikalą 
anglų kalba “The City of God” 
(ten per keturias knygas aprašo
mas visas Marijos gyvenimas), ga
li kreiptis pas kun. J. Gaudzę. 
Kaina $30.

— Rašoma šv. Kazimiero para
pijos istorija, kuriai gauta daug ir 
įdomios medžiagos. Tikimasi, kad 
parapija išleis ją atskira knyga.

— Pirmoji parapijos vakarienė 
bus spalio 1 d.

— Šv. Onos Dr-jos vakarienė - 
spalio 22 d.

— 40 valandų atlaidai bus spa
lio 29 ir 30 dienomis.

— Parapijos bazaras lapkričio 
11 d., 12 d. ir užbaiga 13 d.

— Praėjusio sekmadienio rink
liavos $15131. K. J.G.

Metinė gegužinė mokykloms 
paremti bus rugpj. 21 d., sekmad. 
Vai David, Pr. Juodkojo Vallee 
Blue Ski rajone. Programoje nu
matyta įvairios mokinių sporto 
varžybos ir kiti įvairumai.. Pra
šome rezervuoti* rugpjūčio 21 
šetad. mokykloms.

Darbas šeštad. mokyklose pra
sidės rugsėjo pradžioje. Tuojau 
pradedama registracija tų, ku
riems šie metai būtų pirmieji i 
parengiamąjį skyrių, pirmą sky
rių ir kitus skyrius .Registruoja: 
Rosemounto Dr. Vinco Kudirkos 
mokyklos vedėja J. Blauzdžiū- 
nienė, tel.: 254-4678; Aušros 
Vartų mokyklos vedėja S. Ali
šauskienė, tel. PO 6-6996. Šiais 
metaisl susirūpinkime visi iš 
anksto šiuo svarbiu reikalu. Vi
sokie pasiaiškinimai dėl nega
lėjimo neturi tiek daug pagrin
do. Tėvų komitetas bando iš
spręsti susisiekimo reikalus, šeš
tad. mokykla yra mūsų gyvybi-

tartina juos įsigyti nelaukiant 
parodos atidarymo, kai jų kai
nos pakils apie 75%.

“Baltijos” stovyklavietę parė
mė: A. Gaųrys $20, L. šimonė- 
lis $25. Labai dėkojame.

“Baltijos” gegužinė ir garbės 
įrašų atidengimas praėjo paki
lioje nuotaikoje. Į garbės fun
datorius įrašyti: “Litas”, Aušros 
Vartų parapija ir lietuviai Tė
vai jėzuitai Montrealyje. Visi 
“Baltiją” parėmė $500 ar dau
giau. Fundatorių lentoje ($100 ar 
daugiau) yra 46 pavardės, gar- 
bėš rėmėjų ($50 ar daugiau) — 
23 ir rėmėjų ($25 ar daugiau) — 
46 pavardės. Akto metu kalbėjo 
stovyklavietės komiteto pirm. P- 
Rudinskas, KLB Montrealio sei
melio — pirm. R. Verbyla, “li
to” — pirm, notaras J. Berno
tas, Aušros Vartų par. — komi
teto narys dr. P. Lukoševičius, 
Tėvų jėzuitų — T. Ged- Kijaus- 
kas.

Šaudymo rungtynėse I vietą 
laimėjo J. Skučas, II — Juozas 
Piečaitis ir III — dešimties me
tų jaunuolis Saulius Brikis. Vi
siems buvo įteiktos gražios tau
rės.

Daugelis dalyvavusių geguži
nėje pareiškė pageidavimą, kad 
ateityje “Baltijos” gegužinės bū
tų rengiamos ne jaunimo sto
vyklų metu ir truktų visą savait
galį su nakvynėmis stovyklos pa
talpose. Pasiūlymas tikrai svars
tytinas. Pr. R-

Klaipėdos medžio drožlių plokš
čių (naujos statybinės’medžiagos) 
gamykloje daromas spalvinis fil
mas, kuriame bus rodoma, kaip 
tos plokštės gaminamos. Filmas 
bus rodomas Montrealyje, Sov. 
Sąjungos paviljone, tarptautinė
je pramonės parodoje. Bus, ži
noma .rodomi ir patys gaminiai, 
kuriuos Maskvos “Vnieštorgas” 
bandys parduoti užsieniuose. E.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
. Daromi nauji minkšti baldai ir ap 

traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 • 7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1-0537.

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.

RES. 722-4735

— sunkvežimių tarnyba. 
Perkraustymas bei 

pervežimas. 
ŽEMIAUSIOS KAINOS. 

Skambinkite JOE 
tai. 248-8217

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

Tel. OFF. 722-2472
S-tas "Lite" nr. 752D




