
Nekasdieninė diena
Kanados lietuviai ir šiemet rengia metinę savo šventę — 

Lietuvių Dieną. Tau jau dvyliktoji tokia šventė — visiems 
žinoma ir populiari. Paprastai į ją suvažiuoja gausūs būriai tau
tiečių iš tolimų Kanados vietovių. Patirtis parodė, kad Lietuvių 
Diena tapo Kanados tautiečių jungtimi bei telkiamuoju veiksniu. 
Kanadoje labiau nei kitur lietuviai gyvena išsimėtę po Įvairias 
vietoves, kurias skiria dideli nuotoliai. O net ir tie, kurie gyvena 
didmiesčiuose stambesnėmis kolonijomis, netaip jau dažnai ir 
lengvai susitinka. Visiems reikia didesnės progos, platesnio įvy
kio, kuris pajėgtų sutraukti tautiečių, mases. Kadangi visi žino, 
kad Lietuvių Diena yra toks įvykis, daugelis ryžtasi joje daly
vauti. Tuo būdu Kanados lietuviai, bent iš dalies, nugali ne tik 
fizines, bet ir dvasines distancijas. Juk gyvenant tokiame išsi
blaškyme, kad ir palengva, blėsta senos pažintys, atsipalai
duoja tarpusavio ryšiai. Čia pasitvirtina sena tiesa — kas 
pranyksta iš akių, išdyla ir iš širdies. Bet tai pavojinga tiesa. 
Ji pavojinga ta prasme, kad silpnina bendruomeninę mūsų 
dvasią, verčia vienas kitą užmiršti ir j ieškoti ryšių svetimoje 
bendruomenėje. Dėlto mums reikia nuolat atnaujinti savuosius 
lietuviškus ryšius, kad jie nesudiltų ir nenutrūktų. Tai vienas 
svarbiųjų motyvų, kuris skatina palaikyti ir toliau Lietuvių Die
nos tradiciją.

★ ★ ★
Antras Lietuvių Dienos rengimo motyvas yra kultūrinis. 

Paprastai tokios šventės proga yra įmanoma duoti iškilesnę kul
tūrinę programą, ir tai tokią, kurios nepajėgia suorganizuoti 
paskiros lietuvių kolonijos be didesnės paramos iš šalies, šiaip
jau kultūrinių programų atskirose kolonijose paruošiama, kartais 
ir labai gerų, bet jos nepasiekia platesnės visuomenės. Lietuvių 
Dienos proga, kai susitelkia didesnė masė žmonių, atsiranda gali
mybė duoti ir atitinkamą kultūrinę programą. Su džiaugsmu 
tenka konstatuoti, kad Lietuvių Dienos progomis iki šiol Kana
doje gyveną mūsų tautiečiai galėjo pasikviesti pačius žymiuosius 
solistus, iškiliuosius chorus, kaip Čiurlionio Ansamblis, muzikus, 
išvysti pajėgiausius šokėjus ir pan. ši kartą turėsime puikią progą 
išgirsti naująją Br. Budriūno kantatą “Tėviškės namai” dargi pa
čiam jos kompozitoriui diriguojant.- Tai vis pliusai, kuriuos de
rėtų ne tik išlaikyti, bet ir stiprinti ateityje.. Be stiprios kultū
rinės dalies Lietuvių Dienos taptų tik pasižmonėjimu. Jau dabar 
jaučiama tendencija kaikada pasitenkinti. pripuolamomis progra
momis, neparodant užsimojimo didesniejns dalykams. Tai gali 
pakenkti ir Lietuvių Dienos prestižui ir aplamai visam mūsų gy
venimui. Kaip ten bebūtų, LD turėtų visada būti iškilesnio kultū
rinio pasirodymo proga.

★ ★ ★
Trečias Lietuvių Dienos rengimo motyvas yra politinis - visuo

meninis. Gausiai susirinkę beveik iš visos Kanados negalime pa
miršti ir politinių problemų, kurios neatsiejamai iškyla su paverg
tos. Lietuvos byla. Tiesa, . ją visuomet prisimename Vasario 16 
proga, tačiau praeiti tylomis pro ją Lietuvių Dienos proga irgi 
negalime. Tai perdidelis skaudulys, kad galėtume jį užmiršti. 
Dėlto LD programose figūruoja kuris nors žymesnis visuomeninin
kas ar politikas, galis pūstelti naujo vėjo bei ugnies. Tai savotiš
kas kolektyvinės minties ir širdies atgaivinimas bei ryžto atnau
jinimas. Be to, tai proga atnaujintai tarti kolektyvinį žodį Lietuvos 
laisvės reikalu. Nekartą LD proga buvo išklausyta šia tema kalbų, 
pasakytų žymių politikų, senatorių, parlamento narių, ministerių. 
Tai buvo lyg ir bandymas išeiti su Lietuvos byla į tarptautinę 
viešumą. Jis neliko be atgarsių. Tie žmonės ir dabar nėra užmiršę 
Lietuvos reikalo. Ateityje reikėtų nebent daugiau dėmesio kreipti 
į žymiuosius Kanados kultūrininkus, akademikus, dvasininkus. 
Užsisklęsti ir pasilikti vien savo tarpe LD iškilmėse vargu ar yra 
sveikas reiškinys. Tai gal daugiau bendra mūsų silpnybė, besi
reiškianti visame lietuvių gyvenime, žymiųjų draugų jieškoti tu
rime mes, o ne jie. Tikėkimės, kad ateityje tai nebus užmiršta, 
o dvyliktajai Lietuvių Dienai linkėkime geriausios sėkmės. Pr. G.
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KADA PAJUDĖS TRAUKINIAI ?
Kanados geležinkeliečių strei

kas prasidėjo rugpjūčio *26 d. 
Geležinkelių ir unijos atstovai 
pareiškė, kad yra pasiektas su
sitarimas, reikalui esant, mies
tams pristatyti maisto gaminius, 
bet šiaip jau visas traukinių ju
dėjimas- nutraukiamas. Pramo
nės įmonės žaliavų turi tik de
šimčiai dienų. Jeigu streikas už
truktų ilgiau, jos būtų privers
tos. atleisti darbininkus ir su
stabdyti darbą. Kanados gele
žinkeliai kasdien perveždavo 
apie 70.000 keleivių. Tik maža 
jų dalis galės pasinaudoti ori
nio susisiekimo bendrovių pa
slaugomis, nes jau ir dabar lėk
tuvai yra perkrauti. Paštas ga
lės pristatyti tik pirmos rūšies 
siuntas — laiškus, kurie Kana
dos teritorijoje gabenami lėk-

. tuvais. Skaudžiausiai paliesta 
yra Prince Edward sala, kur 
nutraukė darbą geležinkeliams 
priklausantieji keltai. Ryšiams 
su žemynu palaikyti liko tik du 
su geležinkeliais nieko bendro 
neturėję keltai.

Vienintelė viltis streikui už
baigti — parlamento akcija. 
Opozicijos partijų vadai pareiš
kė spaudai, kad jiems rūpi ne 
tik streikas, bet ir didėjantis 
infliacijos pavojus. Parlamen
tas gali priimti įstatymą, kuris 
streikuotojams įsakytų grįžti į 
darbą, bet niekas nėra tikras, 
kad jie šio Įsakymo paklausys. 
Daug kas kaltino premjerą L. 
Pearsoną neryžtingumu, tačiau 
dabar paaiškėjo, kad jis delsė 
sąmoningai, nenorėdamas suer
zinti ir užpykdyti streikuotojų. 
Parlamentas neturi jokios ga
lios streikuojančius geležinke
liečius priversti grįžti į darbą, 
o pakeisti 110.000 raštinės tar
nautojų, bilietų pardavėjų, sto
telių vadovų, traukinių sąstato 
sudarinėtojų neįmanoma. Tiesa,

didžioji jų dalis yra tik pagalbi
nis personalas geležinkelio sto
tyse, bet jis yra esminis rate
lis visoje geležinkelių sistemoje 
— be jo negali suktis didieji 
garvežių ratai.

Rugpjūčio 29 d. vyriausybė 
pateikė parlamentui įstatymo 
projektą, kuris turėtų baigti ge
ležinkeliečių streiką. Projekte 
numatyta pakelti geležinkelio 
tarnautojams atlyginimą 8% ir 
įsakyti jų unijoms tęsti derybas, 
jei nepavyktų susitarti, vyriau
sybei pavedama paskirti trijų 
tarpininkų komisiją, kurios 
sprendimas būtų privalomas. 
Taip pat tuo įstatymu geležinke
liečiai Įpareigojami nedelsiant 
grįžti i darbą. Rašant šias eilu
tes, parlamentas tebesvarstė pa
teikto Įstatymo projektą. Unijų 
vadai pareiškė nepasitenkinimą 
pasiūlytu atlyginimo pakėlimu; 
esą geležinkeliečiai vargu ar su
tiks su juo. Kai iškilo klausimas, 
ar geležinkeliečiai paklus parla
mento Įstatymui ir grįš į darbą, 
unijų vadai nieko aiškaus nepa
sakė.

Ryšium su streiku vyriausybė 
pateikė ir antrą Įstatymo projek
tą, kuriuo numatoma įsteigti 17- 
kos asmenų komisiją tvarkyti 
krašto transportui. Vyriausybė 
numato pakeisti potvarkį, drau
džiantį kelti prekinių siuntų kai
nas, duoti subsidiją $110 mil. ir 
bandyti panaikinti kaikurias ne
pelningas geležinkelio šakas.

Premjeras L. Pearsonas at
metė Trans-Canada Pipe Lines 
Ltd. pasiūlymą nutiesti dujotie
kio liniją iš Manitobos natūra
lių dujų gręžinių į Sarnia, Ont., 
per JAV teritoriją. Jo nuomone, 
tai būtų didelė klaida, nes to
kiu atveju dujotiekį savais įsta
tymais ir taisyklėmis kontroliuo
tų amerikiečiai, kuriems pir
miausia rūpi jų pačių interesai.
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BĮĮaKį:

Toronto lietuvių "Varpo" choro trijulė prie pianino repeticijos metu. 
Jie rūpinasi, kad gerai skambėtų Br. Budriūno kantata "Tėviškės 
namai" Lietuvių Dienos programoje. Nuotr. B. Tarvydo
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Torontiškio "Varpo" choro valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: J. Šarū
nas, D. Augaitytė, J. Račys, J. Karasiejus, A. Pečiulytė; antroje ei
lėje: dr. A. Dailydė, V: Staškevičiūtė, O. Kušneraitis. Trūksta St. 
Ažubalio. Nuotr. B. Tarvydo

Lietuviu Dienos informacija
XH-sios Lietuvių Dienos proga 

išleistas gražus leidinys, talpinąs 
vertingos medžiagos iš lietuviško
jo jaunimo ir Liet. Bendruome
nės veiklos.. Surinkti Kanados LB 
visų apylinkių naujausi adresai. 
Leidinys papuoštas gausiomis 
nuotraukomis ir kainuoja $2. Jį 
galima bus įsigyti šeštadienį, rug
sėjo 3, susipažinimo baliuje. Įsi- 
gyjusieji ten ras sekmadienio aka- 
demijos-koncerto programą ir ki
tas informacijas. Prašoma minėtą 
programą ir leidinį pasiimti į sek
madienio, rugsėjo 4, iškilmes 
Harbord Collegiate salėje.

šeštadienio didžiajame baliuje 
Club Kingsway salėje ant Onta
rio ežero kranto šokiams gros V. 
Babicko 10 vyrų orkestras. Me
ninę programą šeštadienį išpildys 
Rasos trio. Į šeštadienio balių įėji
mas — $2.50 suaugusiems ir — 
$2 studentams.

Baliaus metu įvyks Kanados 
Lietuvių Dienos karalaitės rin
kimai. kuriuose bus atsižvelgiama 
į kandidačių grožį, išsilavinimą ir 
visuomeninę veikią lietuvių tarpe. 
Rinkėjų komisiją sudaro: E. Do- 
cienė. A. Ramanauskienė, J. Ba- 
kis, dr. A. Pacevičius ir J. Tu-

Kongresas Vašingtone
Religinis lietuvių žygis į Va- tūros vakaras, spaudos paroda, 

šingtoną išjudino visas lietuvių 
katalikų parapijas JAV ir Kana
doje. Iš visų vietovių rengiasi 
vykti ar jau išvyko didesnės ar 
mažesnės grupės tautiečių. Visi 
yra susidomėję didelio masto iš
kilmėmis, kurios suplanuotos il
gojo savaitgalio proga rugsėjo 3- 
5 d.d. Vašingtone. Tos iškilmės 
yra dvigubos, būtent, lietuvių 
koplyčios pašventinimas ir religi
nis kongresas. Numatyta grandio
zinė programa — religinė, meni
nė ir visuomeninė. Jau išsiuntinė
tas iškilmių leidinys “Lietuvių 
religinis kongresas, Washington, 
D.C.”, 1966 m.” Iš jo matyti, kad 
tą savaitgalį religinio kongreso 
metu įvyks suvažiavimai: katali
kų federacijos, kunigų vienybės, 
vargonininkų; simpoziumai įvai
riom temom, muzikos ir litera-
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Sekmadienio bendrosios Lietu? 

vių Dienos pamaldos katalikams 
— 11 vai. šv. Jono lietuvių kapi
nių aikštėje Port Credit. Pamoks
lą pasakys kun. dr. J. Gutauskas. 
Šv. Kazimiero par. klebonas iš 
Delhi. Ont. Pamaldos bus laiko
mos lietuvių kalba; prašoma pa
siimti lietuviškuosius Mišių teks
tus ir įsijungti į bendras maldas 
ir giesmes. Esant labai blogam 
orui (lietui), Liet. Dienos pamal
dos Įvyks 11 vai. abiejų katalikų 
parapijų bažnyčiose. * Lietuvių 
evangelikų pamaldos — 9.30 vaL 
ryto Alhambra bažnyčioje. Kapi
nėse ir aikštėse prašoma sekti 
tvarkdarių nurodymus ir tvarkin
gai pastatyti automobilius.

Sekmadienį, rugsėjo 4, 5 v. 
p. p. akademija-koncertas gražio
je Harbord Collegiate salėje. Įėji
mas — $2 asmeniui. Už tą kainą 
duodamas ir Lietuvių Dienos lei
dinys. Vietos salėje nenumeruo
tos — anksčiau atvykę užims ge
resnes vietas. Automobiliams prie 
salės rezervuotos vietos kieme.

Iki malonaus pasimatymo XII- 
je Kanados Lietuvių Dienoje To
ronte. Inf.

rytu Berlyno ir zonos pareigi
• J • 1 • J • J • • • f i nai nušovė 139 asmenis, iš ju 7sėdis, pagaliau didysis iškilmin

gas posėdis Vašingtono un-to sa
lėje. Dideliu iškilmingumu pa
dvelks ypač lietuvių koplyčios 
šventinimo apeigos, kuriose daly
vaus ir svetimtaučių svečių.

Į Vašingtono iškilmes daug kas 
rengiasi vykti ir iš Kanados. Vie
ni jau pasiruošę skristi lėktuvais, 
kiti automobiliais, treti — auto
busais. Nevisur pavyko sudaryti 
grupines ekskursijas autobusais.

Nuo kitų religinio kongreso da
lyvių neatsilieka ir akademikai — 
Liet.* Katalikų Mokslo Akademija 
turės atskirą posėdį rugsėjo 4, 
sekmadienį, 10 —1 2 vai. ryto, 
Statler Hilton viešbučio Pan-Ame
rican Room. Paskaitas skaitys — 
kun. dr. J. Vaišnora, MIC, ir kun. 
dr. Vikt. Gidžiūnas, OFM.
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Dvyliktoji Kanados Lietuvių Diena artėja, o jos komitetui rūpesčiai didėja. Iš kairės: kultūrinių rei
kalų vadovas sol. V. Verikaitis, parengimų komisijos narės —D. Augaitytė ir V. Staskevičiūtė, iždi
ninkas Br. Saplys, sporto vadovas S. Krasauskas, pirmininkas Aug. Kuolas, LD leidinio red. narys 
St. Vaštokas, vicepirm. ir informacijos vadovas kun. P. Ažubalis. Nuotraukoje trūksta parengimų 
vadovo J. Karasiejaus. Nuotr. J. Laurinavičiaus

Pabėgo laisvėn 24.500 asmenų
Jau suėjo 5 metai, kai rytų 

zonos komunistinis režimas pra
dėjo atsitvėrimą nuo Vakarų 
Vokietijos. Garsioji Berlyno sie
na buvo rytų Berlyne- paminė
ta viešomis kalbomis, kariniais 
paradais ir pan. Ji vadinta žmo
niškumo išdava, laisvės išgelbė
jimu ir pan.

Ir vakarų Berlyne ši sukaktis 
buvo paminėta. Dalyvavo rytų 
Berlyno ir zonos pabėgėlių bei 
buvusių kalinių organizacijos. 
Kalbėjo kancleris Erhardas ir 
kiti. 1961 m. rugpjūčio 13'a. ry
tų zonos raudonųjų ponų pada
rytas atsitvėrimas vadintas juo
džiausia diena Vokietijos istori
joje, nusikaltimu vokiečių tautai 
bei žmoniškumui, trukdytoju 
laisvės ir tvarkos, komunizmo 
bankrotu ir pan.

Vielos, sargybiniai, šunes
Pradžioje buvo pynė iš kilpų 

ir spygliuotų vielų, pakabintų 
ant betono stulpų ir metalinių 
vamzdžių. Vėliau ši pynė ėjo vis 
platyn ir kilo į viršų: pristati
nėta daugybė būdelių sargy 
boms, palei užtvarą įtaisyta mir
ties zona, kurioje pridėta minų, 
didelių šviesų prožektorių. Sie
ną saugo gausūs ir gerai gink
luoti jauni vyrai, padedami spe
cialiu šunu.

Kad sargybiniai stropiau sau
gotų sieną ir taikliau šaudytų i 
bėgančius per ją i vakarus, ski
riamos premijos pinigais, duo
dami ordinai, specialios atosto
gos ir t.t.

Ypač visą laiką stiprinama ir 
saugoma Berlyno užtvara. Jos. 
raizginys sudaro 164 km. Iš jų 
24 km. yra naujai pastatytas* 
mūras, visaip apipintas spyg
liuota viela; 140 km. nusitiesia 
4-6 eilių spygliuota vielų tvora 
su grioviais, kurie sudaro 82 
km. ilgumo ir siekia iki 3 met
rų gylio; 42 km. užtvaros turi 
automatinius aliarmus; yra 440 
sargybos bokštų ir t.t. Šią už
tvarą saugo apie 14.000 sargy
binių.

Žuvo 161 asmuo
Nežiūrint sienos ir jos pavojų, 

bėgančių Į vakarų pusę pasitai
ko visą laiką, nors ir nevisiems 
pasiseka laimingai perbėgti. Pen- 
kerių metų balansas yra šis: 
rytu Berlyno ir zonos pareigū-

Berlyne ir 68 kitur; 22 žuvo nuo 
minų; suėmė (bet nevisi yra 
suimti ryšium su bėgimu) 1144 
asmenis tarpzoninio susisiekimo 
metu, 2241 ant vakarų Berlyno 
sienos, 5746 rytų Berlyne arba 
rytų zonoje kitur. Rytų zonos 
teismai per šiuos penkis metus 
išsprendė 3942 politines bylas; 5 
kaltinamieji nubausti mirties 
bausme, 40 iki gyvos galvos sun
kiųjų darbų kalėjimu, 164 nuo 
10 iki 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimu, likusių bausmės dar 
nėra žinomos.

Pereiti į Vakarų Vokietiją pa
sisekė 24.500. Iš jų 1850 yra ry
tų Berlyno ar zonos kitų vietų 
sargybiniai, ginkluotų būrių žmo
nės ir kiti pareigūnai.
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J. KAIRYS 
Mūsų korespondentas Vokietijoj

Kada išnyks užtvara?
Paminėjimu užtvaros penkme

čio bei raudonųjų ponų pareiš
kimu dėl jos reikšmės padėtis 
tarp Rytų ir Vakarų Vokietijų 
nepagerės. Priešingai. Visa tai

Pasaulio įvykiai
KINIJOJE VADINAMU RAUDONŲJŲ-SARGŲ PAAUGLIU 

GAUJOS TERORIZUOJA GYVENTOJUS "didžiosios kultūrinės 
revoliucijos” iškiliai skambančiu vardu. “Los Angeles Times” 
korespondento Hong Konge pranešimu, krašto valdymą yra per
ėmusi kariuomenė ir jos vadas Lin Piao. Jo pastangomis ir buvo 
suorganizuoti “raudonieji sargai”, kurių eilėse veikia atostogas 
gavę gimnazistai ir studentai. Jie turi aiškų ryšį su kariuomene^ — 
daugumas dėvi uniformas, raudonus kaklaraiščius, kariškus diržus. 
Toronto “The Globe a. Mail” korespondentas Pekinge patvirtina 
neįprastą “raudonųjų sargų” siautimą: jie gatvėse apmuša vyres
niuosius. praeiviams nukerpa plaukus, įsiveržia Į privačius namus, 
jieškodąmi kaltinamos medžiagos. Pekinge šios jaunuolių gaujos 
užėmė katalikų katedrą ir protestantų maldos namus, sudaužė 
kryžius ir bokšto viršūnėje iškėlė komunistinės Kinijos vėliavą." 
Nuo jų demonstracijų kenčia ir Sov. Sąjungos atstovybė — gatvė, 
kurioje yra sovietinės ambasados rūmai, buvo pavadinta ‘’Kovok 
prieš revizionizmą” vardu. Siaučiantieji paaugliai perkrikštijo ir 
daugiau gatvių, joms suteikdami propagandinį atspalvį: “Padėk 
Vietnamu!”, “Kovok prieš imperializmą”, “Kovok prieš JAV” ir 
t.t. Jaunimo siutimas miestų gatvėse vyksta su kariuomenės arba 
kompartijos žinia ir pritarimu. •-------------- ;—;——--------- —
Pastaruoju metu jų įsisiūbavimą Itn. W. Panitzki visas amerikie- __ 1 1 _ J___ -_____  — — 4-- 1-^._— 4 i Xl-rzx v-4 i It-tpradėjo tramdyti ir pati kom
partijos vadovybė.

Senatorius Robert Kenedy savo 
populiarumu demokratų tarpe 
pralenkė prez. L. B. Johnsoną. 
Gallup instituto duomenimis, už 
jo kandidatūrą i prezidentus pa
sisakė 40% apklaustųjų, už John- 
sono — 38%. Buvęs viceprez. R. 
Nixon iš to daro išvadą, kad 1968 
m. prez. Johnsonas gali būti pri
verstas Robertą Kenedy pasirink
ti viceprezidentu, nes H. Humph
rey jau visiškai yra praradęs sa
vąjį populiarumą masėse. Pana
šias mintis dėsto ir politinis ko
mentatorius Stewart Alsop savo, 
rašinyje “Kennedžio uraganas”. 
Baltuosiuose Rūmuose prasitaria
ma. kad H. Humphrey nepatei
sino į ji dėtų vilčių. Dar ryškes
nis R. Kennedžio pirmavimas yra 
nepriklausomų balsuotojų tarpe, 
kurių 38% pasisako už jį ir tik 
24% už L. B. Johnsoną.

Varšuvos sukilimo vadas Ta
deusz Bor-Komorowski mirė Lon
done. Raudonajai armijai priar
tėjus prie Varšuvos, 1944 m. 
rugpjūčio 1 d 40.000 jo vadovau
jamų vyrų sukilo prieš vokiečius. 
Sovietai buvo pažadėję paramą, 
bet jie sustabdė ofenzyvą ir leido 
vokiečiams susidoroti su sukilė
liais. Tai buvo sąmoningas Sta
lino planas nusikratyti komparti
jai nepageidaujamu Lenkijos pat- 
rijotiniu elementu. Britų karo 
aviacija sukilėliams norėjo ga
benti ginklus, tačiau Stalinas ne
davė leidimo jos lėktuvams pasi
naudoti sovietiniais aerodromais. 
Be nusileidimo skrisdami iš Ita
lijos į Varšuvą ir atgal, lakūnai 
tegalėjo pristatyti labai nežymų 
ginklų kiekį, kurio nepakako vo
kiečių apgultiems sukilėliams.

V. Vokietijos vyriausybė turė
jo aštrų susikirtimą su genero
lais. Aviacijos viršininkas gen.

t.

rodo, kad komunistinė Vokieti
ja bei tenykščiai komunistai ir 
negalvoja apie jos gerinimą bei 
tautos apsisprendimą. Raudonie
ji gerai žino, jog tautos valia iš 
karto juos nupūstų, lyg muilo 
burbulą. Todėl tenykščiams ko-

(Nukelta į 7 psl.)

tiško naikintuvo “Star” nesėk
mes suvertė krašto apsaugos mi- 
nisteriui Kai-Uwe von Hassel. Ge
nerolai Trettner ir Pape pakėlė 
triukšmą, kad kariams, jūrinin
kams ir lakūnams leidžiama įstoti 
i transporto uniją. Užkulisiuose 
jaučiama ir daugiau nepasitenki
nimo. Karininkai norėtų padidin
ti dabartinį pusės milijono karių 
skaičių, nes bijo galimo amerikie
čių pasitraukimo iš Europos. Bri
tai taip pat kalba, kad ekonomi
niais išskaičiavimais jiems reikė
tų iš Vokietijos atšaukti savo ka
rius. Maištaujantieji generolai 
buvo atleisti iš pareigų, bet ne
lemtas susidūrimas gerokai su
krėtė L. Erhardo vyriausybę.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
pradėjo kelionę po užsienio kraš
tus. Pirmiausia jis lankėsi prancū
zų Somali krašte, Afrikoje, kur 
jo vizito proga įvyko susikirtimas 
tarp prancūzų koloninės policijos 
ir tautininkų.* Pastarieji reikalau
ja visiškos nepriklausomybės. So
mali yra paskutinė Prancūzijos 
kolonija. Iš Somali De Gaulle už
suko į Etiopiją, o iš ten vyksta į 
Kambodiją ir atominių bandymų 
vietą Ramiojo vandenyno pieti
nėje dalyje.

Sovietų laikraščio “Trud” pra
nešimu, Maskvoj buvo sušaudy
tas M. Rabinovičius, tekstilės in
žinierius, kuris ištisą dvidešimt
metį vadovavo nelegalioms siu
vykloms. Iš tekstilės įmonių jis 
vogdavo medžiagą ir pasiūtus 
drabužius pardavinėdavo Mask
vos, Charkovo, Kievo krautuvėse. 
Pusantrų metų laikotarpyje jis 
sugebėjo išvengti suėmimo, slaps
tydamasis viešbučiuose. 1962-64 
m. sovietų teismai mirties baus
mėmis nubaudė 163 tokius nele
galius verslininkus. Didžioji jų 
dalis turėjo žydiškas pavardes*. 
Atrodo, kad ir M. Rabinovičius
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Protestanto studento įsteigta vienuolija
KUN. DR. J. GUTAS

GEDIMINAS GALVA

Kinijos slibinas be dantų

Prancūzijoj, netoli nuo Lyono, 
Taize vietovėje, kur seniau buvo 
Cluny vienuolynas, yra įsikūrusi 
savotiška religinė bendruomenė: 
pusiau katalikiška, pusiau protes
tantiška vienuolija, apie kurią 
garsusis prancūzų teologas Yves 
Cougar. sako: “Taize tai Dievo 
stebuklas”.

1939 m. šveicarietis kalvinis
tas teologijos studentas Roger 
Schutz subūrė keletą draugų į sa
vo rūšies pasauliečių trečiąjį or
diną studijoms, maldai ir darbui. 
1940 m. jis įsteigė pagalbos na
mus apleistame Burgundijos mies
tely Taize. Per dvejus metus jis 
teikė visokeriopą pagalbą pabė
gėliams, kurių daugelis buvo žy
dai, bėgą nuo nacių iš vokiečių 
okupuotos Prancūzijos. 1949 na. 
Velykose pirmieji 7 broliai pa
darė iškilmingus įžadus gyventi 
neturte, skaistybėje ir klusnume. 
Kiekvienas brolis Įsipareigojo 
niekados nepamiršti “krikščionių 
susiskaldymo skandalo”. Su de
gančiu uolumu kiekvienas vie
nuolijos narys turi dirbti Misti
nio Kristaus Kūno vienybei. Toks 
■buvo ir yra šios bendruomenės 
tikslas: dirbti ir melstis už visų 
krikščionių vienybę, kad įvyktų 
Kristaus noras — visų į Jį tikin
čių vienybė.

“Visi, kurie čia ateina...”
Daugeliu atžvilgių Taize religi

nė bendruomenė yra popiežiaus 
Jono XXIII pirmtakūnė Bažny
čios vienybės darbe. Priešais di
delę bažnyčią, pastatytą kalvo
je virš pilies, stovi aiškiai mato
mi keturiomis kalbomis didžiu
liai plakatai, ant kurių parašyta 
žodžiai: “Visi, kurie čia ateina, 
turi būti susitaikę: tėvas su sūnu
mi, vyras su žmona, tikintysis su 
netikinčiuoju, krikščionis su atsi
skyrusiais broliais”.

Vienas nuostabių šios vienuoli
jos bruožų yra tas, kad ji patrau
kia daug katalikų iš Įvairių kraš
tų. čia vyksta jų. rekolekcijos ir 
konferencijos, suvažiavimai. Per
nai, švenčiant 25 metų Įstaigos 
veiklos sukakti,oatidaryta stačia
tikiams koplyčia. Įvairių tikėji
mų žmonės čia atvyksta išsikal
bėti, bet pirmoje vietoje drauge 
melstis. Jie patyrė, kad bendra 
malda yra geriausias kelias į vie
nybę.

Vienuolių gyvenimas koncent
ruojasi apie tris kartus per die
ną giedamą brevijorių, kuris su

TEISĖJAS IR KRYŽIUS
Liudyčiau, bet tik teismo salė

je, kur nėra kryžiaus, — pareiš
kė vienas augštas vokiečių parei
gūnas Niumberg - Fiurto apy
gardos teisme (Bavarija), kur tu
rėjo būti liudininku. Pagal jį, 
kryžiai Bavarijos teismų salėse 
nėra sienų papuošalas, bet kri
kščionybės simbolis. Tai reiškia, 
kad šalys yra verčiamos daryti 
teismams savo pareiškimus 
prieš kryžius. Bet visa tai yra 
priešinga konstitucijai, valstybi
niam neutralumui bei toleranci
jai religijos, tikėjimo ir sąžinės 
laisvės reikaluose. Apygardos 
teismas buvo kitos nuomonės. 
Pagal ji, kryžių buvimas teismų 
salėse nevaržo teisėjų nepriklau
somybės, jais nėra pažeidžiama 
religijos, tikėjimo, sąžinės ir pa
saulėžiūros laisvė, nėra pažei
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darytas iš psalmių ir maldų, pa
imtų iš Romos brevijoriaus, ir 
maldų, sudarytų pačių vienuolių. 
Psalmių muzikinis apipavidalini
mas panašus į kunigo Gellineau. 
Kiekvieną dieną būriai lankytojų 
įsijungia į bendrą giedojimą. Sek
madieniais keli šimtai svečių ap
lanko šią bendruomenę.

Taize bendruomenėje gali pa
stebėti dvejopą tradiciją: katali
kišką ir protestantišką, ši bend
ruomenė gyvena tikrai ekumeni
nėje — visuotinėje dvasioje ir 
yra aiškus dieviškosios Apvaiz
dos veiksnys.

Darbams didėjant
Šiandien Taize turi apie 70 vie

nuolių, kurių amžiaus vidurkis 
yra 30 m. Jie čia atvyko iš Pran
cūzijos, Šveicarijos, Vokietijos, 
Ispanijos, Švedijos, Danijos ir 
JAV-bių. Jie visi dėvi baltus abi
tus, kai meldžiasi ir yra bažny
čioje. Darbo metu vartoja darbi
nius drabužius. Kiekvienas brolis 
atsinešė savo turėtą profesiją ar
ba amatą. Vieni jų yra statybi
ninkai, kiti ūkininkai, treti spaus
tuvininkai, architektai ar dažyto
jai.

Taize tikrumoje yra pasaulie
čių vienuolynas ir apaštalavimo 
centras — religinė vyrų bend
ruomenė, kuri meldžiasi, turi vil
tį ir tiki, kad krikščionijos vieny
bė gali augti nugalėdama dabar
tini susiskaldymą, šią bendruo
menę sunku Įstatyti į kurią nors 
apibrėžtą bažnytinę instituciją. 
Ji nėra nei visiškai reformatinė, 
nei liuteroniška, nors dauguma 
jos narių yra atėję iš šių tradici
jų. Juo labiau ji nėra katalikiška 
bendruomenė, nors kaikurie pro
testantai ją tokia laiko. Ji turi 
kaikuriuos bruožus, paimtus iš 
vienuolių benediktinų tradicijos, 
pranciškonų broliškumo ir Char
les de Foucauld dvasinio paliki
mo.

Paskutiniu laiku bendruomenė 
siunčia savo brolius į svarbiuo
sius pasaulio punktus. Pvz. jos 
brolių yra Anglijoje prie Covent
ry katedros; jie atvyko dirbti i 
naująjį pašauti ir Įsikūrė Niujor
ke.

Per 25 metus Taize bendruo
menė išaugo ir tapo žibančiu 
miestu kalne, i kuri krypsta dau
gelio akys. Taize tai Dievo malo
nės stebuklas, tai ekumeninio są
jūdžio vienas šviesiausių židinių 
(“Ambasador”, 1966, nr.' 2).-

džiama žmogaus asmenybė ir ly
gybės principas. Pagaliau, pagal 
minėtą teismą, bavarų 26,5% 
yra evangelikai, 71,9% katalikai 
ir 1,6% kitų tikybų. Dėl tokio 
mažo procento nekrikščionių Ba
varijoje nebūtų tikslinga šalin
ti kryžius iš teismų salių. Teis
mas nutarė, kad dėl kryžiaus bu
vimo teismo salėje liudininkas 
negali atsisakyti liudyti.

Čekoslovakijoj pagaminti Sko
da automobiliai vėl bus parda
vinėjami Kanadoje metų pabai
goje. Juos Įveža Montrealio fir
ma Skoda Jawa Motors Ltd. ir 
parduoda apie 500 per metus. 
Naujasis Skoda MB 1000 mode
lis yra panašus Į prancūzų ga
mybos Simca.

Kinija, gyventojais gausiau
sia valstybė, apjungianti ketvir
tadalį žmonijos, jau seniai kėlė 
nerimą. Šio amžiaus sąvartoje 
vakariečiai ėmė baimintis gel
tonojo pavojaus, nors ano me
to kiniečių valstybė buvo silpna. 
Nūnai ji turi apie 750 mil. gy
ventojų, 2,7 mil. kariuomenės ir 
keleriopai gausesnę miliciją, ku
rią galima siųsti į frontą, ir 
branduolinių ginklų užuomaz
gą. Jos ūkis atsitikęs, pramonė 
nepadarė tinkamos pažangos, o 
kariuomenė menkai apginkluota.

Milžiniškas gyventojų prieaug
lis daro įtakos Kinijos užsienio 
politikai. Juk reikia paskubomis 
pertvarkyti ūkį, duonos parū
pinti ar svetur veržtis, Įsigalė
ti pietrytinėje Azijoje ir atgau
ti iš So v. Sąjungos prarastas 
sritis. 1958 m. paskelbtas didy
sis šuolis Įgyvendinti kinietiško 
pobūdžio komunizmui žemės 
ūkyje ir pramonėje buvo pa
laužtas nesėkmės. Ji nepajėgė 
Įgyvendinti savo ideologijos, bet 
ir nenorėjo jos atsisakyti. Ji ėmė 
siekti galingos smogiamosios jė
gos ir kartu budėti, kad kariuo
menė nenustelbtų kompartijos 
Įtakos. Kariuomenės vadovybė, 
nepatenkinta kompartijos takti
ka, buvo kelis kartus valyta. 
Šiais metais nušalinti ne tik 
Įtakingi kariai, kaip gen. štabo 
viršininkas Lo Jui-chingas, bet 
ir prasikišę politiniai veikėjai 
— Peng Chen, politinio biuro 
narys, Lu Thing-yi, propagan
dos ministeris bei kompartijos 
centrinio komiteto vadovas ir 
eilė kitų. Per pastaruosius ket
verius metus kelis kartus pada
ryti esminiai pakeitimai ne tik 
kariuomenės vadovybėje, bet ir 
pačioje kariuomenėje. Net gen. 
Lo, pasižymėjęs pilietiniame ka
re ir buvęs saugumo viršininku, 
1959 m. įvykdęs valymą karių,
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Lietuviai žaliojo aukso krašte
(Tęsinys iš pr.. numerio)

Nedavė vadovėlių
Kai Kaune buvo Įsteigta Drau

gija Užsienio Lietuviams Remti, 
tik po 1930-jų m. pradėjom kla
binti, kad aprūpintų mūsų mo
kyklas bent knygynėliais. Jeigu 
ne kun. J. Jantiionio kelionė iš 
Buenos Aires į Kauną, vargu mes 
būtume ką gavę iš DURL, nes 
toji draugija buvusi Įsteigta ne
va mūsų mokykloms palaikyti 
.Vilnijoje,' lietuviu gimnazijai Ry
goje, Latvijoje. ‘

Kas tokią mintį pravedė, šian
dien gal ne' tiek svarbu, bet kad 
pilnai savo uždavinio draugija 
nesugebėjo attikti, tai mes ir 
šiandien Čikagoje ir Kanadoje 
matome.

Kaip paprastai, kur miškas 
kertamas, ten ir skiedrų atsiran
da. Taip ir su ta draugija: kai 
pirmininkui lankantis seserys ka- 
zimierietės paprašė mokykloms 
lietuviškų vadovėlių, R. Skipitis 
atsakė: “Mes šelpiame tik valdiš- 
kas(!) mokyklas...” Toki pat at
sakymą davė R. Skipitis mokyto
jui St. Balčiūnui Kanadoje,

Svetimieji rašė apie
Lietuvą
Kalbant apie informacinę spau

dą ir jos reikalingumą emigra
cijoje savo žmonėms, tenka 
kreipti dėmesį į svetimų kraštų 
informavimą jų kalba. Mano dė
mesį atkreipė vienas brazilas geo
grafijos vadovėlio autorius, ku
ris, prieš išleisdamas to vadovė
lio antrą leidą, tarėsi būsiant rei
kalinga patikrint duomenis apie 
Pabaltijo kraštus. Nedaug, tiesa, 
ten tebuvo žinių apie visas tris 
naujas respublikas, bet ir tos pa
čios buvo netikslios. Apie Lietu
vą pvz. buvo pasakyta: — gyven
tojų 5 milijonai, religija — pro
testantų, kalba — rusų... Pa
tikslinę klaidingus duomenis, pa
dėkojome autoriui už stropumą 
patarnauti tiesai ir brazilų mo
kyklai.

Pirmoji mūsų pradžios mokyk
la Vila Belloj buvo užbaigta 1931 
m. gale, tad kitais metais nesi- 
tikėjom gauti naujų kreditų ant
rai mokyklai, todėl 1932 m. pasi
stengėm, kaip išmanydami, užpil
dyti informacijos apie Lietuvą 
portugalų kalba spragą. Turėjau 
po ranka vieną prancūzų rašyto
jo Jean Mauclere tinkamą kny
gelę “Le pays du Chevalier 
blanc”, kuri pasakojimo būdu 
lengvai atskleidžia Lietuvos 
istoriją.

Suradęs vertėją bei susitaręs 
su viena geresnių leidyklų, turė
jau jieškoti lėšų, nes dviejų tūks
tančių litų, turėtų spaudos bei in
formacijos reikalams neužteko. 
Paklabinau centrą Kaune dėl kre
ditų papildymo ir pasiunčiau bū
simos knygos korektūras su Įžan
giniu vertimu. Prašomus kreditus 

pasipriešinusių politiniams va
dovams, buvo išstumtas.

Durtuvas ar. branduoliniai 
ginklai?

Šiuo metu,, kai atvirai svars
tomas JAV-Kinijos karo atve
jis, neabejotinai rimtos priežas
tys vertė Kiniją daryti karinį ir 
politinį valymą, silpninantį ka
riuomenės pajėgumą ir pasiti
kėjimą krašte. Kas vertė jį da
ryti?

Nuo žadėtojo didžiojo šuolio ki
niečiai pergyveno daugelį sunk
mečių. Ideologiniai reikalavimai 
daug kur atšlijo nuo gyvenimo. 
Gyventojuose, o ypač kariuome
nėje, panaikinus laipsnius, su
kėlė nepasitenkinimą. Kompar
tija žiūri į kariuomenę kaip į 
tautos skydą, kurio stiprybė pri
klauso nuo tautos nusiteikimo. 
Kompartijos vadovas Maotsetun- 
gas ir šiandieną perša pilietinio 
karo taktiką bei strategiją, o ka
riuomenės vadovybė reikalauja 
modernių ginklų. Didysis karas 
gali būti vedamas ne pilietinio 
karo priemonėmis — šautuvais 
ir durtuvais, bet būtina puolimo 
ir gynimosi sunkiąja karine ma
šina. Kariuomenės vadovybė ma
to vienintelę išeitį (iki Kinija 
pajėgs pasigaminti modernius 
ginklus) — rasti kalbą su Mask
va ir iš jos gauti būtiniausius 
ginklus. Kompartijos politinis ir 
ideologinis nesutarimas su Mask
va, net ir šiuo metu, kai Vietna
mo karas tampa pavojingu žai
dimu, prarandančiu Įprastinius 
rėmus, liko nepasikeitęs. Tarp 
dviejų komunistinių stovyklų 
praraja nesumažėjo. Tai liudija 
rugpjūčio mėn. Įvykusiame Ki
nijos kompartijos centrinio ko
miteto suvažiavime pareikštas 
pasitikėjimas Mao ir valymų 
vykdytojui kariuomenėje — Lin 
Piao, krašto apsaugos ministe- 
riui.

DR. PETRAS MAČIULIS

ministeris D. Zaunius papildė. 
Leidyklai Įsipareigojau paimti du 
tūkstančiu egzempliorių, palikda
mas jai teisę spaūsti kuo dau
giausia egzempliorių, kad infor
maciją apie Lietuvą plačiau 
paskleistų.

Mes tuos du tūkstančiu eg
zempliorių paleidome po visas 
Brazilijos 'bibliotekas, gimnazijas 
bei kitokias mokyklas ir klubus 
visiems “a titre d’information” 
nemokamai. Po kurio laiko pasi
pylė konsulatui šilti padėkos laiš
kai iš visų Įstaigų, kurios sakėsi 
esančios labai patenkintos infor
macija apie Lietuvą-

Už penketo metų savo lėšomis 
išleido apie Lietuvą savo Įspū
džius buvęs Suomijos garbės kon
sulas norvegas Lyder Sagen, ku
ris prikalbino du brazilus žurna
listus iš pasaulinės parodos Pary
žiuje atskristi Į Lietuvą. Tas pats 
L. Sagenas savo lėšomis parūpino 
mūsų universiteto zoologiniam 
skyriui visą eilę tropikinio kli
mato gyvūnų-rętenybių, kuriomis 
mūsų prof. Ivanauskas tikrai 
apsidžiaugė-

Sugrįžę i Sao Paulo, tie žymūs 
žurnalistai vėliau parašė gražiau
sius savo Įspūdžius po apsilanky
mo 1937 m. Lietuvoje, kur turė
jau didelio malonumo pavežioti 
visą grupę po Lietuvą. Išlydint 
jiems buvo parodytos Palangos 
kopos ir Klaipėda su savo uostu.

Tai tik tiek ir tesuskubau per 
pusšeštų metų Įvykdyt savo pla
nų, kuriuos vėliau nelemti tarp
tautiniai įvykiai, o gal kartais 
žmonių neapdairumas, leido nu
marinti pagrindinius stulpus, ant 
kurių buvau pradėjęs kurti ko
lonijos ateiti. Gaila.

Mokiniai be mokyklų
Kasdien susitikdamas konsu

late su savo tautiečiais, domė

Uetuvių pradžios mokykla Vila Belloj: mokytojai, konsulas, mo
kiniai ir keletas tėvų

Plyšių užlipdymas
Kompartijos c. k. suvažiavi

mo rugpjūčio 13 d. pranešime 
aidi sena giesmė. Giriamasi per 
pastaruosius ketverius metus ge
ru derliumi, pramonės pažanga, 
garbinamas kompartijos pirmi
ninkas Mao, masių revoliucija, 
laimėjimai, tačiau tarpusavio su
skilimas užlipdomas atsišauki
mais būti vieningais. Atsišauki
mas baigiamas skatinimu išlais
vinti Taivaną (Formozą) ir gra
sinimu imperialistams.

Dabartinis Kinijos tūpčioji- 
mas, garsios šnektos apie atkir
tį JAV tenuvedė į šalutinį tal
kinimą šiaurės Vietnamui. Ki
nija seniai grasina stosianti į at
virą karą, tačiau tenkinasi tik 
ūkine parama ir techniškais pa
tarėjais Vietnamo kare.

Kinijos vidinis nesutarimas, 
skirtingi Pekingo ir Maskvos ke
liai, jos nesėkmės ne tik Afri
koje, bet ir Azijoje vakarie
čiams sudaro Įspūdį, kad tai 
milžinas su molinėmis kojomis. 
Vidinis nuomonių skirtumas, 
ūkinis atsilikimas ir nesutari
mas su sovietais duoda pagrin
do manyti, kad Kinija dar de
šimtmečius nesudarys rimto pa
vojaus Vakarams, nors antra 
vertus negalime numatyti Įvai
rių staigmenų, šiandieną Kini
ja pejėgi kurstyti pilietinio po
būdžio karus ir juos vesti, ta
čiau, jei ji nepergyvens didesnių 
pakrikimų, gali išsilaužti iš nū
dienio atsilikimo ir apsiginkluo
ti moderniais ginklais. Jos bran
duoliniai ginklai silpni, tačiau 
pradžia padaryta. Sunkiai numa
toma ir jos santykių raida su so
vietais. šiuos kraštus skiria dau
gelis klausimų, bet bendri inte
resai gali priversti juos suartėti. 
Kinijos tikslai yra žinomi, ta
čiau tamsuma slepia priemonių 
paruošimą jiems Įgyvendinti.

jausi jų gyvenimo sąlygomis 
mieste, geriau sakant, S. Paulo 
priemiesčiuose, kur jie daugiau
sia buvo Įsikūrę.

Pastebėjau, kad, be visų kitų 
medžiaginių trūkumų,' jų vaikai 
nelankė jokių mokyklų, nes jų 
tenai — Mookoje, Bom Retiro, 
Sant Anastacio ir Vila Bella ne
buvo ... Mano buvimo metu 
(1929-1935) iš viso, oficialiais 
duomenimis, tik 60% mokyklinio 
amžiaus vaikų telankė pradžios 
mokyklas. Galvojau: kas išaugs 
iš didmiesčio gatvėje užaugusių 
vaikų? Kokia miglota ateitis jų 
laukia? Reikėjo ką nors daryti, 
nors po ranka nieko kito nebu
vo, kaip tik tie palaidi vaikai...

Pirmas žingsnis ta kryptimi 
buvo — pasiteirauti didmiesčio 
mokyklų inspekcijoje, kaip ji pa
žiūrėtų i tai, jei mes suorgani
zuotume viename ar kitame prie
miestyje savas, lietuviškas mo
kyklas. Laimingu būdu pataikiau 
ant S. Pauly gimusio italų kil
mės inspektoriaus, į kuri prakal
bus itališkai (portugališkai dar 
nebuvau pramokęs), visi ledai iš
tirpo. Gavau pritarimą ir padrą
sinimą tokias savas pradžios mo
kyklas steigti, su viena sąlyga, 
būtent, kad nuo 10 metų amžiaus 
vaikus jau mokytume portugalų 
kalba- Kad toje pačioje mokyklo
je mes vaikus mokysime ir savo 
tėvų kalbos, girdi, inspekcija 
nieko prieš neturės, tik jums 
reikės laikyti dvi mokytojas. Su
tarta. Po penkerių metų, išvyk
damas iš S. Paulo, palikau ketu
rias mokyklas su šešiais skyriais, 
tris nuosavus pastatus mokyk
loms su 487 vaikais. Tokia yra 
mūsų lietuviškų mokyklų atsira
dimo S. Pauly istorija.

Dovana — du sklypai
Priemiestyje Vila Bella žemės 

sklypų pardavėjas-koncesininkas 
per savo agentą Ivanauską pasiū-
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IŠEIVIUS PASAUKĖ KARIUOMENĖN

BRONIUS ZUMERIS 
Mūsų korespondentas Australijoj

Australijos federacinis statis
tikos biuras paskelbė, kad pas
kutinių penkių mėnesių laiko
tarpyje iš Australijos į savo kil
mės kraštus sugrįžo 204,000 
imigrantų. Tai labai didelis 
skaičius tokiame trumpame lai
kotarpyje. Kodėl imigrantai iš
važiuoja iš Australijos? Priežas
čių nurodoma įvairių: gyvenimo 
lygio kilimas vakarinės Europos 
kraštuose, pasiilgimas savo kraš
to, karinė tarnyba ir t.t.

Paskutiniu laiku ypač iškilo 
karinės tarnybos reikalas. Aust
ralijos vyriausybė paskelbė, kad 
Į kariuomenę bus šaukiami 20 
metų sulaukę imigrantai, nežiū
rint, ar jie yra Australijos pilie
čiai, ar ne. šio amžiaus vyrų šiuo 
metu yra Australijoje apie 4000. 
Tai daugiausia atvykę jaunuoliai 
iš Italijos, Olandijos, Graikijos, 
Vokietijos ir kitų kraštų. Šio nau
jo patvarkymo paskelbimas susi
laukė iš Europos kraštų vyriau
sybių greito reagavimo. Italijos 
vyriausybė Įteikė Australijos vy
riausybei protestą, nurodydama, 
kad Italijos vyriausybė niekada 
nesutiks, kad jos piliečiai būtų 
šaukiami Į svetimą kariuomenę 
tarnauti. Tai esąs pažeidimas 
tarptautinės teisės. Italijos vy
riausybė nurodė, kad ji apmokės 
kelionės išlaidas visiems tiems 
jaunuoliams, kurie, nenorėdami 
tarnauti australų kariuomenėje, 
grįš atgal i Italiją. Panašų pareiš
kimą padarė Graikijos vyriausy
bė. Olandijos ir Vokietijos vy
riausybės nurodė, kad jos nesu
tiks, jog jų piliečiai būtų šau
kiami Į svetimą kariuomenę tar
nauti, šiuo atveju — Australijos.

Australijos spaudoje dėl imi
grantų šaukimo vyksta gan pla
čios diskusijos. Nurodoma, kad 
JAV šaukia imigrantus, nepriė
musius pilietybės, ir niekas dėl 
to nekelia jokio tarptautinio pre
cedento. Toliau nurodoma, kad 
jeigu imigrantas pasirin. Aust 
raliją savo gyvenamuoju Kraštu, 
tai jis tuo pačiu pasiėmė ir dalį 
atsakomybės už to krašto saugu
mą ir tam tikras pareigas to 
krašto atžvilgiu. Kiti i tai atsi
kerta, kad jie pasiruošę ginti 
Australiją, kai ji bus tiesiogiai 
puolama, bet dabar, girdi, eiti 
kovoti Į kokį Vietnamą su azi
jatais — kažkoks nesusipratimas. 
Treti aiškina, esą jeigu atvažia
vai i Australiją, tai ir turi ją gin
ti ten, kur reikalaujama ginti. 
Argi tik mes turime lieti kraują 
už Australiją, o imigrantai šė

le mums du žemės sklypu nemo
kamai, jei dvejų metų laikotar
pyje lietuviai pasistatys ten mo
kyklą. Kadangi 1929 metais lie
tuviai neturėjo S. Paulo mieste 
jokios teisėtai Įregistruotos orga
nizacijos, tad notarini dovanoji
mo aktą reikėjo man priimti sa
vo vardu kaip “persona juridi- 
ca”. žengus pirmą žingsni, to
liau sekė mokyklos organizavi
mas, kad nebūtų prarasti skly
pai Vila Belloje. '

Steigiame mokyklą Mookoje
čia apsitvarkę, kibome į Moo- 

kos^ tramvajum pasiekiamą pa
kraštį, kur buvo suorganizuota 
antra mokyklėlė išnuomuotoje 
patalpoje, šiaip taip sukalę suo
lus ir kitus reikmenis, suradom 
buvusią Lietuvoje mokytoją, ku
ri buvo sutikusi dirbti už 250 
milreisų mėnesinės algos, kaip 
ir kitose mokyklose. Deja, išva
karėse prieš paskelbtą vaikų re
gistraciją mokytoja telefonu at
sisakė rytojaus dieną vykti vai
kų registruoti. Priežastis? Ji pa
sisakė, kad už tokią algą nedirb
sianti, nebent mes sutiktume mo
kėti 400?

Kadangi sekmadieni bažnyčio
je ir per laikraštuką paskelbtos 
vaikų registracijos atšaukti nebe
buvo" Įmanoma, paprašiau savo 
žmoną vykti į Mooką vaikų re
gistruoti ir pamokytojauti," kol 
susirasime kitą mokytoją. Lai
mingu sutapimu, kai žmona jau 
buvo bekelianti koją i tramvajų, 
konsulatan atvyko ką tik iš San
tos uosto iš Lietuvos atkeliavęs 
vilnietis Vytautas N-ka, kuris sa
kėsi Vilnijoje mokytojavęs lietu
viškose mokyklose ir t.t Pasida
rė visiems linksmiau, o ir jam 
gal buvo smagu “iš pirmos die
nos” patekti Į savo mėgiamą 
darbą.

Taip mes pradėjome kurti sa
vas mokyklas S. Paulo mieste, 
nors pirmai pradžiai mes labai 
daug ko stokojome. Gal ir su rizi
ka pradėjom darbą, bet palikti 
šimtus vaikų priemiesčiuose ne
grįstų gatvių dulkėse dienų die
nomis ir tai be jokios globos bu
vo dar didesnė rizika.

O kaip gi žmonės? Jie pradžio
je buvo kiek abejingi mokyklų 
steigimo reikalui, kaikurie net 
bandė trukdyti darbą, bet pama
tę, kad Jonas ir Petras savo vai
kus užregistravo, gailėjosi vėliau 
savo vaikams vietos neberadę .

(Bus daugiau)

dės namuose ir džiaugsis gyveni
mu? žodžiu, argumentų netrūks
ta.

Atrodo, kad imigrantų (ne 
Australijos piliečių) šaukimas i 
australų kariuomenę atsilieps į 
imigraciją aplamai- Tai nėra vien 
klausimas tų 4000 įvairių tauty
bių vyrų. Klausimas yra tas, kad 
šio amžiaus jaunuoliai daugiau
sia atvyksta su savo tėvais, jau
nesniais ar vyresniais broliais. 
Tokiu būdu neviena šeima, ku
rioje yra šaukiamo į kariuome
nę amžiaus jaunuolis, pagalvos 
ar beverta važiuoti iš Europos į 
Australiją. Taip pat tenka laukti, 
kad imigrantų šaukimas paspar
tins išvažiavimą iš Australijos, 
juo labiau, kad pvz. Italijos vy
riausybė apmokės grįžimo išlai
das. Italų pavyzdžiu, gali pasekti 
ir kiti Europos kraštai, turintie
ji imigrantų Australijoje. Aust
ralijos vyriausybė šią iškylančią 
problemą bando nugalėti kitu 
būdu: stengiasi pagyvinti imigra
ciją iš JAV. Amerikiečių kapita
las Į Australiją plaukia gana gy
vai, ypač atradus Australijoje 
natūralias dujas ir turtingus naf
tos šaltinius. Kol kas jų imigra
cija tebėra nežymi ir negali pa
pildyti mažėjančios imigracijos 
iš Europos.

Organizuotų kriminalistų liz
dai Kanadoje' o ypač Monrea
lyje vis plečiasi. Montrealy- 
je padažnėjo namų padeginė
jimai, ir draudos bendrovės su
siduria su didelėm problemom. 
Kriminalistai yra Įleidę šaknis 
Į visas sritis, yra Įsitaisę įmo
nėse, statybos firmose, automo
bilių prekyboje ir Įstaigose.

Svarbios Ontario 
valdžios 

informacijos
Ontario valdžia, jausdama atsa

komybę savo provincijos gyven
tojams, besinaudojantiems ne 
anglų ir ne prancūzų kalbomis, 
mato reikalą juos informuoti jų 
pačių kalba apie reikšmingus nau
jus Įstatymus ir valdžios teikia
mus patarnavimus. Dėlto ji nuta
rė paskelbti visą eilę naudingų 
pranešimų pačių ateivių kalbcn 
mis. Ši praktika buvo pradėta jau 
prieš keletą metų. Tai nebus eilė 
skelbimų, bet informacijos tarny
ba. Ontario valdžia tikisi, kad tai 
padės šios provincijos gyvento
jams geriau suprasti Įvairių mi
nisterijų nuostatus ir atkreips dė
mesį i Ontario provincijoje esa
mus patarnavimus. Siame “TŽ” 
nr. dedamas pirmas tokio pobū
džio pranešimas.

ONTARIO,
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government
Information

Švietimo ministerijos 
pranešimas
ŠVIETIMAS BEI MOKSLAS 
NIEKAD NESIBAIGIA 
švietimas dabar yra vyksmas, kuris 
apima visus — vaikus ir suaugusius 
per ištisą gyvenimą. Svarbiausia 
betgi išmokti anglu kalbą, kuri yra 
būtina daugumoje Ontario vietovių.

ŠVIETIMO GALIMYBĖS
Ontario provincijoj vaikas nuo 6 iki 
16 metų amžiaus privalo eiti Į mo
kyklą. Yra trijų rūšių pradžios mo
kyklos ir gimnazijos. Viešosios 
(public) ir atskirosios (separate) 
pradžios mokyklos, taip pat ir gim
nazijos, yra išlaikomos iš surinktų 
mokesčių. Atskirosios mokyklos 
yra susijusios su religinėmis bend
ruomenėmis.

GIMNAZIJĄ BAIGUS
Tarp gimnazijos ir universitetinio 
mokslo yra provinciniai technikos 
institutai, provincinis prekybos ins
titutas (Provincial Institute of Tra
des) ir Ontario amatų mokyklos 
(Ontario Vocational Centres). To 
pobūdžio institucijos turi įvairių 
technologijos šakų kursus.

SUAUGUSIŲ ŠVIETIMAS 
Dauguma vidurinių mokyklų ir 
technikos institucijų turi įvairaus 
lygio vakarinius kursus. Ten yra 
akademinis, komercinis ir profesi
nis kursas. Taip pat yra specialios 
įvairių profesijų programos bedar
biams. Pasiteiraukite *betkurioje 
jums artimiausioje mokykloje.
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Ketvirtoji skautų stovykla Romuvoje
Šią vasarą Romuvoje, prie 

Fox ežero (Kanadoje), skautų- 
čių vadovai-vės įsitikino, kad ir 
šioje srityje negali būti rutini
nio nusistovėjimo ir kad naujų 
metodų bei sumanymų įgyven
dinimas duoda net nelauktų tei
giamų rezultatų.

Dar miesto posėdžiuose aptar
ta ir priimta detali stovyklos pro
grama buvo išeita atskiromis 
draugovėmis ar patyrimo laips
nių grupėmis, nedaug tenutols- 
tant nuo raidės. Iškylavimas, 
skautiško pažangumo dienos, 
skilčių dienos, sportas, miško 
žaidimai ir žygiai, ruošimasis 
specialybėms, svečių diena su 
skautiškomis varžybomis aikštė
je ir ežere, pabaigtuvių komjš- 
kas paradas, bendri laužai kas 
vakarą su specialiais kiekvienam 
vakarui pritaikytais pašnekesiais 
ir vedamosiomis mintimis — bu
vo viso malonaus stovyklavimo 
nuo liepos 16 iki liepos 31 d. 
turinys. Bet skirtingiausiai ši 
stovykla reiškėsi tuoj kad stovyk
lautojai turėjo savivaldos dieną. 
Buvo išrinkta stovyklos vadovy
bė (nevyresni kaip 18 m. am
žiaus). Rinkimai pravesti vyres
niųjų vadovų. Ta proga buvo 
paaiškinta apie demokratiją, 
apie LSS struktūrą visiems sto
vyklautojams. Rinkiminė agita
cija jaunųjų tarpe reiškėsi įvai
riomis formomis, bet ryškiausi 
buvo visų draugovių pasigaminti 
rinkiminiai plakatai. Vyresnieji 
vadovai, tą dieną pasitraukę 
“atostogauti”, turėjo progos ste
bėti jaunųjų vadovų populiaru
mą, iš jų sudarytos dienotvarkės 

-išskaityti jų pageidavimus ir 
svarbiausia... stebėtis ir džiaug
tis jų sugebėjimais gražiai

drausmingai tvarkytis, šis ban
dymas įrodė, kad vyresniųjų pa
kaita auga ir kad įdėtas darbas, 
beorganizuojant stovyklas, nebu
vo bereikšmiai sugaištas laikas. 
Tai jau ir yra didelis atlygini
mas tiems, kurie vadovauja. O 
tų vadovų buvo pakankamai. Te- 
nepyksta nė vienas, jei čia pra
leisiu visų jų pavardes. Visi juos 
pažįsta ir kas padaryta — jų vi
sų padaryta. Su naujais bandy
mais, nauju pasiruošimu, kūrybi
nėmis auklėjimo naujovėmis ei
kime į penktąją Romuvos sto
vyklą.

ir

Išskirtiniais įvykiais reikėtų 
laikyti reprezentacinių skilčių 
dalyvavimą lenkų tautinėje sto
vykloje prie Barrys-Bay, Ont., 
kur mūsų mindaugėnai darniai 
pasirodė su skudučiais ir buvo 
pagerbti, surikiuojant visus juos 
garbės tribūnoje milžiniško pa
rado metu. Malonus buvo trijų 
estų skautininkų atsilankymas 
Romuvoje, iš kurių vienas prisi
minė Lietuvą — A. Panemunę, 
kur buvo 1938 m. tautinėje sto
vykloje. Mūsų stovyklautojai, at
silygindami, pasiuntė specialią 
grupę į estų skautų stovyklą 
prie Port Sidney, Ont.

Skautai-tės po šv. Mišių kiek
vieną rytą choru pakartodavo 
savo įstatus. Kai jie tai darė 
paskutinį kartą, ir jautriausias 
pašalies pesimistas būtų galėjęs 
girdėti tvirtą unisoną, skamban
tį nuosavo kampelio atšlaitėse 
ir savo gaida skelbiantį laimin
gą stovyklos pabaigą bei pasise
kimą. Trys šimtai stovyklauto
jų išsiskirstė kupini vilties po 
vienerių metų vėl pasimatyti 
Romuvoje.

Vienišas Vanagas

Toronto lietuvių choras “Varpas“ repetuoja Br. Budriūno kantatą "Tėviškės namai“, kurią atliks 
Lietuvių Dienos programoje rugsėjo 4 d. Harbord Collegiate Institute salėje. Pavaduodamas choro 
dirigentą St. Gailevičių, repeticijai vadovauja sol. V. Verikaitis. Nuotr. B. Tarvydo
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Pietiį Amerikoje: “Yankees go home!”
J. VENCKUS, S. J.

Ontario provincijos sekretorius ir pilietybės ministeris J. Yaremko 
kalba su naujaisiais ateiviais, lankiusiais šią vasarą šešių savaičių 
anglų kalbos kursus. Tokių kursantų Toronte buvo 3.000, Hamilto
ne 600. Kursų užbaigos programoje dalyvavo rusų tautinių šokių 
grupė "Kalinka“

Mergaites, lietuvybė ir prievarta
Seselių vienuolių pažangumas • Jų naujoji linkmė religiniame ir tautiniame auklėjime 

Planuojamas naujas bendrabutis 
kiams vadovavo irgi jauna sese
lė Igne (Marijošiūtė), o rankdar
bius dėstė bendrabučio vedėja 
sės. Palmira. Stropioms lit. kur
so mokinėms ir pavyzdingoms 
bendrabutietėms paskirtos pre
mijos. Dauguma premijų, gali
ma sakyti, atiteko Kanados lie
tuvaitėms. Bendrabutyje veikia 
nemaža organizacijų ir jos vi- ir toliau žygiuos lietuviškuoju 
sada pasižymi stipria veikla. Stu- idealizmo keliu. Nesileisdamas į 
denčių klubas “Dainava” praei-i gausias detales, suminėsiu tik 
tais metais susilaukė daug pa- Į vieną smulkmeną, žinodamas ne
laukiu atsiliepimų iš lietuviško- lengvas bendrabučio vedėjos sės. 
sios ir angliškos visuomenės pu- Palmiros pareigas, pareikalau- 
sės, pateikdamas gausiai Ann- jaučias ypač daug kantrybės, at- 
hurst kolegijoje susirinkusiai sisveikindamas ją paklausiau, ar 
amerikiečių visuomenei V. Ma- nėra persunku dirbti šį darbą 
čemio montažą “Vienišas su de- su tokiu dideliu būriu mergai- 
gančiomis vizijomis” (1966 m. čių? Gavau štai kokį atsakymą: 
Vasario 16-osios proga). Klubui “Man ne tik nesunku, bet prie- 
vadovauja stud. R. Petrikonytė šingai — yra labai malonu dirb- 
iš lowos. Taip pat gyvai veikė: i ti. šiame darbe aš jaučiuos la- 

draugiški patarimai, studentės ateitininkės, vad. stud. °' TT* «>s
_____ _____________ _______.. -v ▼

Šiemet, po ketvertų metų per
traukos, vėl teko lankytis* mie
lajame lietuviškos aplinkos kam
pelyje — Putname pas Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seseles. Ma
ne, antrą sykį besilankantį, do
mino ypač vienas klausimas, bū
tent, kaip pažangios yra mūsų 
seselės? Ar jos tebesilaiko lie
tuviams būdingo konservatizmo, 
ar jos eina kartu su čia taip spar
čiai besikeičiančiu gyvenimu?

Mano išvada
Pasvėręs visas smulkmenas, 

priėjau išvados, kad seselių pa
žangumu ir jaunimo pažinimu tik 
galima gėrėtis. Daug kas pakeista 
ir tų ketvertų metų laikotarpyje. 
Čia lietuviškumas neskiepijamas 
sausomis paskaitomis ar šaltais 
įsakymais. Vietoj to čia naudo
jamos skatinamosios priemonės, 
premijos, <* 
vyresnio amžiaus mokinių ar 
jaunų seselių įtikinimai, paragi
nimai ir t.t. jaunos seselės ir vy
resnės mokinės įjungiamos į dar
bą su jaunesnėmis moksleivėmis. 
Šiemet Jaunimo Metams atžymė
ti išleistas laikraštėlis “Raudon
dvario Padangėje”. Visą redak
cinę komisiją sudarė jaunuolės, 
būtent, sės. M. Jurgita (Saulaity- 
tė) ir mokinės — Eleonora Kivė- 
naitė, Marytė Daniliūnaitė, Jonė 
Tumosaitė. Straipsniai, kaip kiek
vienam juos paskaičiusiam gali 
būt aišku, redaguoti pačių mer
gaičių be “pagalbos iš šalies”. 
Tokiu pat būdu darbas vyksta ir 
visose kitose srityse.

Vietoje prievartos
Perdėtai nesisielojama dėl ne

esminių dalykų, pvz. šukuosenų, 
kosmetikos vartojimo ir pan., ta-

G. Šimkutės iš New Jersey; 
moksleivės ateitininkės, vad. M. 
Daniliūnaitės iš Londono, Ont.; 
skautės, vadovaujamos torontie- 
tės sės. Gataveckaitės.

t

Kas galima ir kas įmanoma?

Pastabos ir pastabėlės
EDVARDAS ŠULAITIS

Turbūt nėra Amerikoje tokio laik
raščio ar žurnalo, kuris nebūtų kiek 
plačiau rašęs apie lietuvių kilmės jau
nuolio Pat Nugento ir JAV preziden
to dukros Luci vestuves. Daugumoje 
tų aprašymų buvo minimi ir lietuviai, 
kadangi jaunojo Nugento motina yra 
lietuvaitė ir jauniesiems moterystės 
sakramentą suteikė lietuvis kunigas 
J. Kuzinskas iš Čikagos.

Mūsų dėmėsi atkreipė Amerikoje iš
einantis filmų žurnalas “Photoplay”, 
1966 m. rugsėjo numeris, kuriame kun. 
Kuzinskas pasakoja, kaip jaunasis Nu- 
gentas Įsimylėjo prezidentaitę, kad au
torius buvo pirmasis, sužinojęs apie 
Nugento ir prezidendaitės draugystę. 
“Aš pažinojau Pat (Nugentą) nuo jo 
kūdikystės. Mūsų šeimos gyveno tik 
dviejų namų atstume viena nuo kitos 
Waukeegene (Čikagos šiauriniame 
priemiestyje). Abi šeimos buvo labai 
artimos. Mes turėjome lietuviškas šak
nis. Tai padėjo mums laikytis kartu. 
Pat (Nugento) motina prieš vestuves 
vadinosi Tilly Jocius ir mūsų šeimų 
nariai buvo krikšto tėvais vieni ki
tiems”. — pasakoja kun. Kuzinskas, 
dabar tapęs vienu žinomiausių kunigu 
visoje Amerikoje.

Prieš vestuves pas kun. Kuzinską ne
kartą lankėsi jaunasis Nugentas su sa
vo sužadėtine ir kalbėjosi apie šeimy
nini gyvenimą. Taip pat jiedu kartu 
atliko išpažinti. Dar gerokai anksčiau 
prieš vestuves jaunieji buvo atvykę 
pas kun. Kuzinską ir paprašė ji atlik
ti vestuvines apeigas bažnyčioje. “Aš 
buvau labai sujaudintas. Tas mane pa
darė nepaprastai laimingą, kai sužino
jau, kad šie jauni žmonės panoro ma
no paslaugos jų bendro gyvenimo pra
džioje. Aš jaučiau labai artimus, as
meninius ryšius su jais abiem”, —

sako kun. Kuzinskas. Pastarasis dar 
yra jaunas — teturi 39 metus amžiaus, 
yra 6 pėdų 2 colių augščio ir 200 sva
rų. Jis dabar yra vikaru šv. Marijos 
gimimo liet, parapijos Marquette Par
ke Čikagoje.

Lietuviai laisvajame pasaulyje turi 
du kiek didesnius lituanistikos archy-| 
vus. Vienas jų yra Čikagoje. Jam va
dovauja V. Liulevičius (šis archyvas 
žinomas Pasaulio Lietuvių Archyvo 
vardu), o kitas yra dr. Geručio archy
vas Berno mieste, Šveicarijoje, šiem 
dviem archyvam šiemet sukanka 20 
metų nuo jų įsikūrimo.

Nemaža lituanistinių bibliotekų turi 
ir daugiau mūsų tautiečių, tačiau cent
rinės vietos, kur būtų galima sukaupti 
visą lietuvius liečiančią medžiagą, šiuo 
metu nėra. Minėtieji archyvai mūsų 
lituanistikos rinkėjams atrodo kaip 
privatūs archyvai, todėl Į juos nededa
ma daug vilčių. Keli Čikagoje gyve
nantieji lituanistinės medžiagos rin
kėjai yra linkę, jeigu bus nesuorgani
zuotas rimtas lietuvių lituanistinis ma
žėjus, savo turtą perduoti Čikagos len
kų muzėjui. Čikagoje taip pat veikia 
lietuviškosios knygos mylėtojų klubas, 
kurio nariai rūpinasi lituanistinių lei
dinių Įsigijimu ir globa, šiam klubui 
priklauso apie 10 narių. Būtų gera, jei
gu šie žmonės galėtų savo turimą li
tuanistini turtą sukrauti kokioje nors 
lietuvių patalpoje (tokia galėtų būti 
pastatyta) ir ten ta medžiaga galėtų 
būti prieinama visiems lietuviams, ku
rie ja tik domisi.

Išeivių, jų tarpe ir lietuvių, medžia
ga parodė susidomėjimo ir JAV Min- 
nesotos universitetas, kuris Įsteigė 
tarptautinį centrą rinkti ir saugoti 
ateivių iš Kanados ir iš rytinės bei pie-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

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

gani vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, P&.D.RM.N.PL

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

Dirbęs daugiau kaip 13 metų 
Pietų Amerikoje, atvykau Kana* 
don. Mane čia daug kas klausia, 
kaip atrodo Pietų ir Vidurio 
Amerika. Kadangi tiek daug 
metų praleidau, turėjau progos 
aplankyti bevek visas (21) res
publikas, kuriose kalbama ispa
niškai arba portugališkai. Tie
są pasakius, tik viena Brazilija 
kalba portugališkai, kitos visos 
respublikos — ispanškai. Įdomu, 
kad Pietų ir Vidurio Amerikoje 
ispanų kalba yra vieningesnė ir 
grynesnė, negu pačioje Ispani
joje, nes conquistadores (kolo
nistai užkariautojai), nors patys 
buvo iš įvairų Ispanijos sričių 
(pvz. iš Vaskongadijos ar Kata- 
lonijos, kurių kalbų skirtumai 
pačioje Ispanijoje sudaro didelę 
politinę trintį), į užkariautas ko
lonijas skirtumų neatnešė. Pana
šus atvejis įvyko Belgijos Kon
ge. Pačioje Belgijoje yra dvi ofi
cialios kalbos — valonų, kurie 
kalba prancūziškai, ir flamų, ta- 
tačiau Konge įvedė tik prancū
zų kalbą. Tas, kuris nėra buvęs 
Pietų ir Vidurio Amerikoje, ne
supranta, ką reiškia turėti vie
ningą kalbą. Pvz. suvažuoja į 
kongresus ir visi kalba savo 
gimtąją kalba. Visi rašytojai, 
literatūra, poezija visoms res
publikoms yra vienodai prieina
mi. Didelės reikšmės turi Pietų 
ir Vidurio Amerikai pati Ispani
ja su savo 35 milijonais gyven
tojų. Kyla klausimas, ar yra 
kalbinis skirtumas tarp P. Ame
rikos gyventojų ir ispanų. Ispa
ną tuojau pažįsti iš jo s, kuri 
yra daug minkštesnė. Iš tare- 
nos galima atskirti argentinie- 
tį nuo urugvajiečio. Daugelis res
publikų turi bendrą pilietybę su 
Ispanija, kaip pvz. Lietuvoje 
JAV piliečiai lietuviai buvo lai
komi ir Lietuvos piliečiais. Įdo
mus dalykas, kad ir viena indė
nų kalba išliko, būtent, guarani, 
kuri ir šiandieną dar yra kalba
ma Paragvajuje. Tai yra jėzui
tų nuopelnas, kurie ten įsteigė 
žymias redukcijas-rezervatus.

Ispanų ir anglų kolonizacija
Šiaurės Ameriką kolonizavo 

taikingos šeimos, kurios pradžio
je vertėsi žemdirbyste. Tos šei
mos indėnų pagalbos neprašė, 
priešingai, juos stūmė ir stū
mė į krašto gilumą ginklų jėga. 
Ispanų kolonizacija buvo kariš
ka. Kariškiai žemės nedirbo — 

.... Įtik vertė ją dirbti indėnus ir pa- 
jis nesutalpma visų norinčiųjų Į darė juos vergais. Kariškiai at- • •• ______ w « V w •

auklėtinės yra religingos ir lie
tuvaitės ne tik iš vardo, bet ir 
iš įsitikinimo. Migloti, anksčiau 
nereikalingais atrodę lietuviški 
reikalai po ketvertų metų mer
gaitėms jau atrodo’ visai kitoje 
šviesoje. Iš aštuonių šiemet bai
gusiųjų dvi jau yra* postulantės, 
o likusios šešios, reikia manyti,

bai laiminga. Už savo darbą aš 
gaunu ir labai didelį atlygini
mą. štai jis. Naktį po .Vasario 16- 
tosios minėjimo Annhurst kole
gijoje pabudau, išgirdusi gražų 
dainavimą. Tai nebuvo sapnas. 
Atsikėlusios mūsų mergaitės dai
navo programos dainą “Nors 

ir po toVieną iš seselių paklausiau, ar vėtros ūžia aplink mus”, L 
jos stengiasi pasiekti tokių re- sugiedojo Lietuvos himną. Nesu- 
zultatų, kokiais mes gerėdavo- laikiau ašarų ir jaučiau, kad tuo 
mės Lietuvoje? Ji štai ką paša- buvo su kaupu atlyginta visoms
kė: “Šitame klausime reikia skir
ti du dalykus, būtent, kas mūsų 
norima ir kas įmanoma šiose są
lygose atsiekti. Mes, užaugusieji 
Lietuvoje, visi norėtume matyti 
tokį jaunimą, koks jis ten buvo. 
Bet... ar tai yra įmanoma? Tie, 
kurie šito siekia, dažniausiai pa
lūžta pesimizme ir paskui nieko 
nebedaro. Tie, kurie kreipia dė
mesį į visas smulkmenas ir ban
do naudoti prievartą, kad jaurii-

mums seselėms už kelėrių metų 
mūsų darbą.”

Naujas bendrabutis
Krito į akis ir dar vienas da

lykas — ypatinga aplinkos švara. 
Bendr. pastatas, kad ir nenau
jas, blizgėjo švarumu. Jau dabar

čiau visu rimtumu kreipiamas mas būtų toks kaip Lietuvoje, 
dėmesys į mums svarbiausius lietuvybės išlaikymui daugiau pa- 
dalykus, liečiančius religingumą, kenkia, negu tie, kurie nieko ne- 

i dorovingumą, sąžiningumą, lietu-Į veikia. Pastarieji nepadaro nie- 
I viškumą ir pan. Bet ir šitiems ’ 
tikslams pasiekti nesinaudojama 
prievarta — surandamos tinka
mesnės priemonės. Pvz. per sa- 

j vaite mergaitės nėra verčiamos 
ar net perdaug raginamos eiti 
į bažnyčią. Pačiam teko įsitikin
ti. kad jos savanoriškai net po 
porą kartų per dieną ją aplanko 
ir dažnai "priima komuniją. Tai 
tikrai džiuginantis reiškinys. Vie- 
na mokinių išsireiškė: “Aš nie
kada taip dažnai nepriimčiau ko
munijos. jei būčiau verčiama eiti 
į bažnyčią. Ko verta tada būtų 
mano malda?! Aš tik galvočiau, 

Ikaip išvengti bažnyčion ėjimo ir 
kaip blogai daro tie žmonės, ku
rie įsitikinimo dalykuose naudo
ja prievartą.”
Kaip skiepijamas lietuviškumas?

Lietuviškumas ir idealizmas 
skiepijami kiekviena proga, pa
naudojant įvairias priemones, 
dažnai apeliuojant ne į visą bū
rį, bet dirbant mažuose rateliuo
se ir paskui juos sujungiant. Su
stiprintas lituanistikos dėstymas, 
gyva organizacinė veikla ir as
meninis pavyzdys savaime skati
na norima linkme. Lietuvių kal
bos gramatikai, literatūrai,* geo
grafijai ir istorijai praeiti su pa
siruošimu skiriama per metus 
net 225 valandos. Praeitais 
mokslo metais tuos dalykus dės
tė jaunosios kartos seselė Jur
gita, kuri kartu ėjo ir bandra- 
bųčio vedėjos padėjėjos parei
gas. Taut- šokiams, dainoms ir 
rankdarbiams atiteko 175 vai. 
per metus. Chorui ir taut, šo-

ko gero, bet ir nieko blogo, o 
prievartos šalininkai jaunimą tik 
nubaido nuo lietuvybės. Tokiu 
atveju lietuvybė ir prievarta jau
nuolio mintyse lieka tapatybe. 
Geras žodis, taikomas į jaunuolio 
širdį, daug daugiau pasiekia, ne
gu labai gerai suplanuota prie
varta. Tenka jieškoti aukso vi
durio tarp to, ko norime, ir kas 
įmanoma.” Bendrabutyje vyrau
jančią nuotaiką nusako kad ir 
šis vienos iš bendrabučiui vado
vaujančių seselių atsisveikinimo 
žodis, mano užtiktas skelbimų 
lentoje: “Mergaitės, ačiū už vis
ką. Jus tikrai 
myliu. Būkite 
laimina-”

Pasekmės
Apie tai, kad seselės yra pa- 

ėmusios reikiamą kryptį darbe 
su jaunimu dar ryškiau, negu 
čia suminėtosios priemonės, kal
ba jų pasiekti darbo vaisiai: jų

į jį patekti. Seselės planuoja sta
tyti naują netoli gražiojo Vili
jos kurorto, bet lėšų stoka visą 
reikalą pristabdo. Argi nebūtų 
gražu, kad šiais Jaunimo Metais 
prisidėtume prie lietuvybės išlai
kymo, padvigubindami seselių ir 
šv. Antano gimnazijos rėmėjų 
skaičių?! (Vienu ar kitu reikalu 
galima kreiptis šiuo adresu: Im
maculate Conception Convent, 
RFD 2, Putnam, Conn-, USA).

D. E.

labai mylėjau ir 
geros. Dievas te-

ir nuotaikos

Saskačevano provincija šie
met tikisi rekordinio kviečių 
derliaus — 506 milijonų buše
lių. Ankstesnis rekordas buvo 
pasiektas 1963 m., kai ūkininkai 
pristatė 493 mil. bušelių kvie
čių. Šiemetinis derliaus vidurkis 
vienam akrui yra 25.7 bušelio. 
Paskutinioji sutartis su Sov. Są
junga įpareigoja Kanadą trejų 
metų laikotarpyje kasmet sovie
tams pristatyti po 500 mil. buše
lių. Mažėjant kviečių atsargoms 
pasaulyje, pasaulinėje rinkoje 
pradeda kilti jų kainos. Spėja
ma, kad šiemetinis kviečių eks
portas Kanadai gali duoti net 
pusantro bilijono dolerių.

vyko be žmonų, be moterų. Jie 
plačiai gyveno su indėnų mote
rimis. Ypatingai gražūs yra Pa
ragvajaus indėnai — jų moterys 
laikomos tikromis gražuolėmis. 
Tokiu būdu atsirado metisų rasė.

i Juodukai atvyko tuo pačiu laiku, 
kaip ir į JAV. Ispanai bei por
tugalai ir su juodukais maišėsi. 
Iš to atsirado mulatai. Pasta
rieji gali būti gerokai juodi, bet 
mes juos nuo juodukų atskiria
me iš plaukų: juodukų garba
nos yra spiralinės formos, o 
mulatų — lygios.

Ispanija valdė savo kolonijas 
apie 300 metų ir prisigabeno 
daug aukso bei sidabro. Ji davė 
visam kontinentui savo gražią 
kalbą ir katalikų tikėjimą; daug 
vietovių, miestų, upių, kalnų pa-

vadino katalikiškais vardais; San
ta Fe, Trinidad, Salvador, Santa 
Cruz ir pan.

Laisvos respublikos susikūrė 
kiek vėliau, negu JAV. Visos 
respublikos pasinaudojo Ispani
jos nusilpimu —•. kai ji buvo 
Napoleono užimta. Respublikų 
ribos buvo labai pripuolamas da
lykas, todėl vienos gavo daug 
turto, kaip Peru, Bolivija, o ki
tos labai mažai, kaip Urugvajus, 
Paragvajus, čia ir yra visa Pie
tų ir Vidurio Amerikos nelaimė, 
kad tie dideli žemyno turtai yra 
nelygiai paskirstyti. Be to, ma
žos respublikos labai greitai pa
tenka į didžiųjų valstybių, kaip 
Anglijos, Prancūzijos įtaką. Da
bar, po II D. karo, be jokios 
abejonės JAV turi didelę įtaką 
visoje Pietų Amerikoje.

“Yankees go home!”
Pietų ir Vidurio Amerika yra 

labai didelė rinka, į kurią JAV 
gabena daug automobilių, viso
kių mašinų, chemijos produktų, 
vaistų. Jeigu P. Amerika ką ir 
pasigamina, tai visvien JAV spe
cialistai ten nuvažiavę dirba. Be 
to, didelis JAV kapitalas ten in
vestuotas. Š. Amerika yra ge
riausias ir kartais vienintelis 
pirkėjas.

Kiti pirkėjai yra kartais per- 
toli. Bet iš kitos pusės, JAV ga
li toms respublikoms būti pavo
jinga. Kartą Kolumbijoje teko 
matyti masinį pasipiktinimą. Kas 
atsitiko? J. A. V. sumažino cen
tais už kilogramą kavos kainą. 
Juk kas gali uždrausti JAV ne
pirkti kavos, jeigu joms atrodo, 
kad kaina yra pėrdidelė. jeigu 
kitur gali gauti tą pačią prekę 
pigiau? Bet Kolumbija tada dėl
to turėjo milijoninius nuosto
lius. Tuojau pasirodė ant mūrų 
šūkiai: “Yankees fuera”. “Yan
kees go home!” Komunistai la
bai išnaudoja tokius momentus 
savo propagandai.

Religinė būklė
Ispanija įvedė katalikų tikėji

mą į savo kolonijas. Kokie .tė
vai bebūtų, bet vaikus krikštija 
katalikų bažnyčioje. Beveik visi 
vaikai priima pirmąją Komuni
ją, išskyrus tolimus kaimus, kur 
nėra kunigo. Tuo atveju, jeigu 
vaikas arti mirties, pakrikštija 
kuri nors moteris. Yra retas da
lykas, kad kas mirtų be kunigo, 
jeigu kunigas ar vienuolės slau
gės yra arti. Į valstybines ligo
nines kunigui neleidžiama eiti, 
bet jeigu ligonis aiškiai prašo, 
tada, pagal įstatymą, leidžiama. 
Dažniausiai kunigas kviečiamas 
tada, kai ligonis pradeda mer
dėti ir jau žado nebeturi; 
anksčau nekviečia, kad ligonis 
“neišsigąstų”. Pagal įstatymus, 
lavonų į bažnyčią negalima neš
ti. Tai daroma galbūt iš antibaž- 
nytinio nusistatymo, bet grei
čiausia dėl klimato — tuose 
kraštuose kūnas tuojau pradeda 
gesti, ir todėl per 24 valandas 
turi būti palaidotas. Ten niekas 
kūnų nebalzamuoja.

Visos jungtuvės turi būti at
liekamos pas teisėją. Jeigu kas 
nori turėti religines jungtuves, 
turi pristatyti klebonui teisėjo 
liudijimą, kad jau atliko vals- 

Nukelta Į 7-tą psl.
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tinės Europos istoriniams dokomen- 
tams, šio archyvo vadovybės išsiunti* 4
nėtame pranešime yra sakoma: jį

“Apimtis medžiagos, karią universi- 
tetui rūpi išsaugoti, yra labai didelė. 
Svarbią dali dabartiniu kroatų, akrai- 
niečiu ir slovėnų rinkinių sudaro jų 
muzikos ir dramos draugijų medžiaga, 
pvz. neišleisti muzikos ir dramos kfi- ĮĮĮggj^* &'■
riniai. Mes norėtame užbaigti bažny* 
čių, bendruomenių ar privačių organi- 
zacijų išleistų almanachų ir kitų span- 
dinių kartoteką, ypač tų, kurie spaus- 
dinti prieš 1940 metus”. Visą turimą .5 .. M -
medžiagą archyvo vadovybė prašo nu- 
kreipti šiuo adresu: Acting Chairman, '
Immigrant Archives Committee, 668
Social Science Tower, University of Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys lietuvaitės rūpinasi jaunąja 
Minnesota, Minneapolis, USA. karta Nuotr. Ged. Naujokaičio

AGOTAI PAJAUJIENEI mirus Suvalkų trikampyje;
Draugijos narę VERONIKĄ ALEKNAVIČIENĘ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

K. L. Katalikių Moterų Draugijos 
Šv. Jono Kr. parapijos skyrius

MARYTĘ ir GEDIMINĄ SUTKAIČIUS, 
jų mylimai dukrelei IRUTEI mirus, 

liūdesio valandoje giliai užjaučiame —
Br. M. J. Raškauskai

J. A. Raškauskai

D.RM.N.PL


® PAVERGTOJE TEVYlIlEJE
LENKUOS LIETUVIAI
Lietuvoje 10 dienų viešėjo visuo

meninės kultūros draugijos ir lietu
vių bičiulių klubų atstovai. Mokyto
ja Petronėlė Savickaitė pareiškė, kad 
Lenkijoje veikia 17 lietuviškų mo
kyklų ir kad bus stengiamasi užmegz
ti susirašinėjimą su Lietuvos mokyk
lomis. Svečių" tarpe buvo ir Vladas 
Jokubauskas, prie Dariaus ir Girėno 
paminklo Štetine pritvirtinęs lakūnų 
atminimui skirtą lentą. Apie Lenki
jos lietuvių veiklą daugiausia žinių 
pateikė visuomeninės kultūros drau
gijos Varšuvos skyriaus sekr. Liud
vikas SJkrebutėnas: “Mūsų draugija 
propaguoja lietuvių kultūrą, meną 
ir mokslą. Lenkijoje gyvenantys lie
tuviai, turi savo klubus, kur susiren
ka pažymėti įvairias kultūrinio gyve
nimo datas. Plačiai buvo paminėta 
K. Donelaičio 250-ųjų gimimo metų 
jubiliejus, J. Janonio, S. Nėries ir 
kitų lietuvių rašytojų gimimo meti
nės. Tuose miestuose, kur nėra lie
tuviškų mokyklų, veikia lietuvių sek
lyčios. čia vakarais vaikai mokomi 
lietuvių kalbos. Kai kurie klubai tu
ri savo saviveiklą, bibliotekėles...” 
Iš Lietuvos svečiai išsivežė vadovė
lių lietuviškoms mokykloms, du mag
netofonus ir plokštelių su rašytojų 
balsų įrašais lietuvių klubams.

DRAUGAI IŠ AUSTRALIJOS
Iš Maskvos į Vilnių buvo užsukęs 

Australijos kompartijos pirm. Rich
ard Dixon su žmona ir “Tribune” 
laikraščio redaktorius Alec Robert
son, kandidatuojąs į australiškos 
kompartijos politbiuro narius. Juos 
sutiko Lietuvos kompartijos antrasis 
sekretorius rusas B. Popovas, sekr. 
R. Songaila, ck skyriaus vedėjas P. 
Griškevičius, jo pavaduotojas F. 
Strumilas ir Vilniaus miesto komite
to sekr. V. Bikus. Australijos komu
nistai buvo supažindinti su lietuviais 
komunistais ir Vilniaus įžymybėmis. 
Jie taip pat lankėsi Kaune ir kitose 
Lietuvos vietovėse.

KAPEIKOS IR RUBLIAI
Ekonomistas E. Poškus “Tiesos” 

puslapiuose svarsto garantuoto atly
ginimo kolchozininkams klausimą. 
Jis prasitaria: “Prieš trejetą metų 
daugiau kaip pusė respublikos kol
ūkių už žmogaus darbo dieną ne
įstengė mokėti nė po rublį (kartu 
skaičiuojant pinigus ir produktus, 
išduotus už darbą). O pernai tokių 
kolūkių teturėjome vos penkis pro
centus —” šiemet atlyginimas tu
rėtų padidėti 10-15%, bet, deja, dar 
neviskas gražu: “žinoma, bendrame 
pažangos fone dar yra ir tamsesnių 
dėmių. Nemaža kolūkių už darbą 
dar atlyginimo negarantuoja. Kol
ūkiečiai, ypač laukininkai, paprastai 
uždarbį gauna vieną kartą per metus, 
kai suvedami rezultatai ir nustato
ma, kiek šiam reikalui lieka pajamų. 
Darbo apmokėjimo pagal tvirtus at
lygius negarantuoja dažniausiai kol
ūkiai, kur menkas apmokėjimo ly
gis...” Pagal naują tvarką atlygini
mas kolchozininkams turės būti mo
kamas ne rečiau kaip vieną kartą į 
mėnesį. Pinigą turės parūpinti ilga
laikiai kreditai. B. Poškaus nuomo
ne, kolchozai paskoloms grąžinti gali 

“GYVATARO” ŠOKĖJAI WINNIPEGE
Esame jau rašę “TŽ” apie Ha-, 

miltono tautinių šokėjų grupės 
“Gyvataro” išvykas Į Kanados 
vakarus. Pirmosios žinios, pasie
kusios redakciją, yra geros. Nėra 
žinių, kaip sekėsi Reginoje, bet 
Winnipege “Gyyataras” pasirodė 
labai Įspūdingai rugpjūčio 21 d. 
vakare ukrainiečių auditorijoje 
935 Main St. Programą atliko uk
rainiečiai ir lietuviai. Pastarieji 
pašoko: Gyvatarą, čigonėli, Suk 
suk rateli, Sadutę, Landytini, 
Lenciūgėli ir Subatėlę. Ukrainie
čiai pašoko Įvairius savo šo
kius: Kolomeiką, Hopaką, čuma- 
ką; taipgi netrūko solo, trio, due
tinių ir komiškų šokių. Salė buvo 
pilnutėlė publikos, daugiausia 
lietuvių ir ukrainiečių. Visi labai 
džiaugėsi puikia programa, dai
lia apranga, grakščiais šokiais ir 
jaunu akordeonistu G. Pruns- 
kumi. “Gyvataro” vadovei G.

VASAROS STOVYKLA WINNIPEGE
Kanadoje, Manitobos provin

cijoje, yra miestelis vardu “Oak 
“Point”. Ten yra daug ąžuolų. 
Yra taip pat ežeras, o šalia jo 70 
akrų žemės su gražiai pastatyta 
vila. Ten mes, Winnipeg© jau
nimas, turėjome vasaros stovyk
lą: 23 berniukai ir mergaitės. Be 
to, dar buvo kun. J. Bertašius. 
Nors jis nėra toks jaunas, bet 
mes ji vadiname kunigėliu. Bu
vo dar “uncle Ernie”, kuris 
mums neduodavo ramybės: tai 
keltis, tai žaisti, tai dainuoti ar 
miegoti mums liepdavo. Buvo su 
mumis ir dvi ponios, kurios ga
mino mums valgį. “Karštų šu
niukų” mes patys išsikepdavo
me po laužu programos, tik be
kepant dažniausiai jie nukrisda: 
vo į lauža ir sudegdavo. Vargšai 
“šuniukai”

Laužus turėjome tns. Su vi
sokiais pasirodymais ir dainelė
mis. Mergaitės vyravo skaičiuj 
mi, bet berniukai buvo gabesni 
su programa. Ypatingai “tiys di
dieji”. O ir stovyklos laikrašti

skirti kasmet po 10% savo pajamų, 
bet yra kolchozų, kuriems didžiules 
paskolas teks padengti net 30-40% 
pajamų. Gresia pavojus, kad jie nie
kada neišlips iš valstybės kišenės.

ATKELIAVO BLMBA
Rugpjūčio 15 d. iš JAV į Lietuvą 

atvyko komunistas Antanas Bimba, 
kuris lig šiol, atrodo, bijodavo iš 
JAV koją iškelti — pirmą ir pasku
tinį kartą į Lietuvą buvo nuvykęs 
194546 m. žiemą. Lietuviškai visuo
menei jis pristatomas kaip pažangus 
visuomenės veikėjas, žurnalistas, 
Vilniaus universiteto garbės dakta
ras ir... mokslininkas. Apie mokslo 
darbus, aišku, nekalbama, nes juk 
komunistinėj santvarkoj mokslininku 
galima pasidaryti ir be jų.

NAMAI IR NUOMININKAI
Privačių namų savininkai, pasinau

dodami butų trūkumu, iš nuomininkų 
lupa didelius pinigus. Mažiau mokan
tį nuomininką stengiamasi iškrausty
ti ir jo vietą užleisti kitam, kuris su
tinka daugiau mokėti. Šią opią temą 
šmaikščia satyra “Šluotos” puslapiuo
se pristato P. Gaulė:

“Mane aplankė senas draugas
(Tegu jo nuomininkai saugos) 
Ir, atsinešęs bonką vyno, 
Gal porą valandų kankino.
— Na, pagalvok, patark, brolyti, 
Kaip nuomininką iškrapštyti.
Jis kapeikas už nuomą moka, 
Jį man laikyt neapsimoka.
— Tau išeitis patogi būtų, 
Jei pianistei duotum butą 
Ir susitartum, kad iš ryto 
Ji kumščiais klavišus trankytų.
... Gegužis pakeitė gegužį.
Metus aš nemačiau draugužio.
O kai po metų pasirodė, 
Jis pro dantis išspaudė žodį:
— šykštuolis jau seniai išnyko, 
Bet tu žinai, kas atsitiko?
Ta pianistė, ta koketė
Netrukus ruošias ištekėti...
— Ir kas iš to? Tegu sau teka. 
Nupirk gėlių, nupirk konjako...
— Gėlių, konjako? Dieve šventas! 
Jos busimasis — muzikantas.
Atsigabeno storą dūdą,
Kai uždūduoja — lubos juda, 
Nuo sienų tinkas ima kristi... 
Štai tau, brolau, ir pianistė!...”
“JŪRATĖ” IR “KASTYTIS”
Kaune garsėja dvi valgyklos — 

“Jūratė” Vilijampolėje ir “Kastytis” 
Šančiuose. Abi jos turi ir daugiau 
skyrių, kuriuose maitinami ar mais
tu aprūpinami fabrikų darbininkai. 
“Jūratei” vadovauja Veronika Kuz
necova, studijavusi Dotnuvoje namų 
ūkio agronomiją. Virėjomis dirba 
jos pačios paruošta jaunoji karta — 
Marija Steponavičienė, Melanija Obe- 
lienė, Aldona Mieliūnaitė, Regina 
Vaičiulytė ir eilė kitų. Dažnas kau
nietis, užsimanęs užvalgyti skanaus 
karbonado, keliauja į Vilijampolę — 
“Jūratėn”. Naujoji “Kastyčio” val
gykla Šančiuose buvo atidaryta kovo 
mėn., bet jau spėjo valgytojus pa
traukti jaukia atmosfera — išgėrę 
piliečiai iš viso neisileidžiami. “Kas
tyčiui” vadovauja Emilija Vasiliūnie- 
nė, V. Kst.

SUDBURY, ONT.
ARTINANTIS MOKSLO METŲ 

pradžiai, LB valdyba prašo visus tė
vus tuojau registruoti savo vaikus į 
Tumo-Vaižganto šeštadieninę mokyk- 1 
lą. Priimami visi mokyklinio amžiaus . 
vaikai. Registruoti ligi rugsėjo 10 d. ( 
LB valdyboje. Atminkim tautinę pa
reigą sau ir savo vaikams.

LB valdyba
KAIKURIE TAUTIEČIAI išvažiuos 

į Lietuvių Dieną Toronte, bet visus 
likusius namuose LB valdyba kviečia 
dalyvauti gegužinėje rugsėjo 4 d., 
sekmadienį, p. Gudriūnų vasarvietėje 
prie French River. P. Gudriūnai 
prieš metus nusipirko “Prospect” 
viešbutį ir puikiai verčiasi. Viešbu
tis yra 182 Elgin St. S. Norėdami su
tikti kuo daugiau lietuvių, dar su 
nepažįstamais susipažinti, savininkai 
per Lietuvių Bendruomenės valdybą 
pakvietė ir leido rengti gegužinę jų 
vasarvietėje pažadėdami visiems da
lyviams šalto “alučio”. LB valdyba 
kviečia visus tautiečius gausiai daly
vauti. Numatyta linksma ir įdomi 
programa. Patartina pasiteirauti pas 
valdybos narius kaip nuvažiuoti į ge
gužinės vietą. LB valdyba

“GELEŽINIS VILKAS”, medžioto
jų ir meškeriotojų klubas, rugsėjo 
17-18 d. A. M. Juozapavičių ir kt. 
vasarviečių rajone, French River, 
ruošia nariams ir svečiams gegužinę. 
Programoje: 1. Prizinis šaudymas-var- 
žybos dėl B. Dūdos pereinamosios 
taurės, kurią ligi šiol laiko J. Žiūkas. 
2. šaudymas moterims ir jaunimui 
ligi 16 m. amžiaus. Pirmieji 3 dau
giausia surinkę taškų gaus pinigines 
premijas. Veiks bufetas. Kviečiami 
nariai, svečiai ir visi Sudburio koloni
jos lietuviai. “GV” klubo valdyba

KUN. ANTANAS SABAS išvažiavo j 
atostogų. Rugsėjo 3 d. dalyvaus Spa- 
kenbergo gimnazijos mokinių ir mo
kytojų suvažiavime Toronte, o paskui 
išvažiuos į Floridą. Tampoj aplankys 
pusseserę. Rugsėjo mėnesį tris sek
madienius iš eilės lietuviškų pamaldų 
nebus. Tautos šventės pamaldos nu
keliamos į paskutinį rugsėjo sekma
dienį, rugsėjo 25 d.

LIUDA PODERYTĖ-KARKLINš ir 
jos vyras Andrius pakrikštydino savo 
antrąją dukterį Sheila Onos vardais. 

. Kūmai buvo Gediminas Poderys ir 
Rauda šalkauskaitė iš Pitsburgo. Sa-

► liomėjos Poderienės rūpesčiu labai 
greitai suorganizuotos šaunios vaišės, 
kuriose dalyvavo giminės ir patys ar
timiausieji draugai. Krsp.

I Breichmanienei ir ukrainiečių 
grupės direktoriui buvo Įteikta 
gėlių. Po programos lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos salėje buvo 
surengtos vaišės svečiams hamil- 
toniečiams ir vietiniams tautie
čiams. Tai buvo lyg ir suartėji
mo vakaras tarp Kanados rytų ir 
vakarų. Pažymėtina, kad “Gyva
taro” išvyka i Reginą ir Winni- 
pegą buvo finansuojama Kanados 
šimtmečio komisijos, kuri yra su
planavusi Įvairių tautybių meno 
vienetų išvykas. Iš lietuvių kol 
kas tik vienas “Gyvataras” buvo 
Įtrauktas išvykų programon. Jų 
kelionė lėktuvais buvo pilnai ap
mokėta. ir todėl i jų pasirody
mus Įėjimas buvo nemokamas — 
rengėjai rinko tiktai aukas ant
raeilės reikšmės išlaidoms. Lie
tuviškoji visuomenė džiaugiasi 
“Gyvataro” sėkme, linki ir to
liau gražiai atstovauti lietuviams 
būsimuose pasirodymuose.

Išbeveik jie vieni prirašydavo, 
kur jie tokiais gabumais apdova
noti?

Laikrašti “Oak Point Telegra
ma” tai skaitydavo visi. Kiti net 
kelis kartus. Gaila tik, kad ja
me vyravo anglų kalba. Bet 
šiaip buvo linksma ir smagu: už
siėmimai, šokiai, maudymasis, 
naktiniai žaidimai, šv. Jono va
balėlių gaudymas ir mergaičių 
stovyklos užpuolimas. Turėjome 
sporto rungtynes su vietiniais. 
Mes pralaimėjome, bet kitą va
sarą gal seksis geriau.

Ten buvusi — Elena

GERULSKIS & DOBAT CO
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING 

' Tetef. 383-7512 M. I. 83400 
1031 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

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

Įgas.

ČIKAGOS LIETUVIAI jau ruošiasi 
naujam veiklos sezonui. Netrukus du
ris atvers lituanistikos mokyklos, kurių 
Čikagoje ir apylinkėse nemaža yra. 
Rugpjūčio 21 d. buvo sušaukta Čika
gos apygardos lituanistinių mokyklų 
mokytojų konferencija, kuri sutraukė 
apie 50 dalyvių. Joje dalyvavo ir švie
timo tarybos pirm. Jeronimas Ignato-

Ontario Hydro aprūpina elektros energija didelius plotus. Nuotraukoje naujas isra rc?
domos Kanados krašto parodoje Toronte. Iš kairės: D. P. Cliff, Hydro p.rmos.s e.ceprrnrm.nkos, dr. J. 
M. Hambley, generalinis reikalų vedėjas, G. E. Gathercole, pirmininkas

g HAMILTON™
EKSKURSIJA Į VAŠINGTONĄ. Au

tobusas išvyksta pirmadienio vakare, 
rugsėjo 2, 9 vai. vak., nuo Jaunimo 
Centro, 48 Dundurn St. N. ir grįžta 
namo pirmadienio naktį, rugsėjo 5. 
Vykstantieji prašom nesivėluoti. Ke
lionė į abi puses — $20, o jaunimui 
tik $10. Norintieji vykti prašomi 
kreiptis pas ekskursijos vadovę E. 
Gudinskienę tel. LI 7-1967; dar yra 
kelios laisvos vietos.

MOKYT. L. VERBICKAITĖ rugpjū
čio 22 d. išvyko į Europą. Ji moky
tojaus Prancūzijoje vienoje kanadiečių 
vaikų mokykloje.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “Gyva- 
taras” su savo energingąja vadove G. 
Breichmaniene buvo išvykę š. m. rug
pjūčio 19-21 d.d. į vakarų Kanadą. 
Šios grupės kelionę lėktuvu finansa-

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

Antroji vasaros pusė Čikagoje pasi
žymi ypatingai vėsiu oru, tad vasaroto
jų prie ežero mažiau matosi ir lietuvių 
vasarvietėje Union Pier, Mičigane, ma
žiau tautiečių bematyti.

Dar vis įvyksta viena, kita gegužinė. 
Rugpjūčio 21 d. savo antrąją šių metų 
gegužinę rengė “Naujienų” dienraštis. 
“Draugo” dienraščio gegužinė šiemet 
bus vėlokai — rugsėjo 18 d. Bučo dar
že. Paprastai “Draugas” gegužines 
rengdavo rugsėjo pradžioje, bet šie
met dėl iškilmių Vašingtone pasirinko 
kitą datą.

ČIKAGOS LENKAI, kurie niekada 
nepasišymėjo savo taktu, norėdami : 
perdaug apžioti gerokai nukentėjo. At
sitiko taip, jog prieš lenkų krikščiony
bės 1000 metų sukakties minėjimą či- : 
kagoje (jis Įvyko rugpjūčio 28 d.), Či
kagos State gatvės prekybininkų or
ganizacija priėmė lenkų pasiūlymą šios 
gatvės apšvietimo stulpus papuošti 
Lenkijos miestų skydais ir lenkiškomis 
bei Amerikos vėliavomis. Pagal lenkų 
paduotą sąrašą, amerikiečių firma pa
darė miestų vardus ir juos kartu su vė
liavomis pakabino daugiau kaip savai
tę laiko prieš tą minėjimą.

Tačiau daugelis žmonių tuoj pat pa
stebėjo. kad lenkai čia padarė didelį5 
netaktą: jie nepasitenkino savo mies-! 
tais, bet šalia to iškabino Lietuvos 
miestus:. Vilnių, Kauną, Varnius, taip 
pat — gudų Minską, ukrainiečių — 
Lvivą ir kitus. Lietuvių ir kitų tauty
bių asmenys tuoj pradėjo žygius dėl 
tokio lenkų elgesio. Keli žmones, jų 
tarpe Lietuvos gen. konsulas Čikagoje 
dr. P. Daužvardis, kreipėsi į State gat
vės organizacijos vadovybę, prašyda
mas nuimti Lietuvos miestų skydus. 
Daug pasitarnavo Cicero lietuvių kolo
nijos gyventojas Arūnas Zailskas (vyr. 
skautininkės Onos Zailskienės sūnus), 
kuris aplankė tos organizacijos vykd. 
sekretorių Norman F. Armour, kuriam 
žodžiu išaiškino lenkų padarytą netak
tą ir pažymėjo, jeigu lietuviški mies
tai nebus nuimti, iškels spaudoje. To
dėl pats Armour davė žodį, kad jis 
skambinsiąs bendrovei dėl skydų nu
ėmimo. Kadangi tuo pačiu reikalu dar 
buvo kreipęsi ir gudai bei ukrainie
čiai, tai jis pažymėjo, kad geriau bus 
nuimti visus tuos skydus, kad nebūtų 
daugiau nesusipratimų. Taip ir buvo 
padaryta — rugpjūčio 20 d. rytą jau 
nebuvo jokio miesto vardo, o tik vie
nos vėliavos.

Siu ženklų padarymas ir uždėjimas 
State gatvės organizacijai kainavo apie 
1000 dolerių; už nuėmimą ji turėjo su
mokėti porą šimtų dolerių. Tokiu bū
du lenkai amerikiečiams prekybinin
kams pridarė nemaža nemalonumų bei 
išlaidų. Dėl šio įvykio kiek vėliau lie
tuvius atsiprašė Čikagos lenkų kilmės 
kongresmanas Roman Pucinski, kuris 
teisinosi, kad buvo padaryta klaida.

§į įvykį iškėlė Čikagos amerikiečių 
dienraštis — “Chicago American” rug
pjūčio 22 d. Tame laikraštyje žurna
listė Maggie Daly savo skiltyse “Daily 
Diary” paskyrė 23 eilutes lenkų norui 
“pasisavinti” Lietuvos miestus.

Privačiai patirta, jog lenkai šiuo sa
vo žygiu nieko nenorėję įžeisti, o tik 
paminėti “istorinės Lenkijos” miestus. 
Tačiau ir tas neišlaiko kritikos, nes 
jeigu dėl Vilniaus jie reiškia preten
zijų, tai jų noras “nusavinti” Kauną 
(jie rašė — Kowno) ir Varnius (len
kų rašyba — Vome) neišlaiko jokios 
kritikos.

Sau lt S. Marie, Ont.
GRAŽI, SAUSOKA, tik paskutinė

mis savaitėmis šiek tiek “sušlapusi” 
vasara pas mus jau baigiasi, tačiau tai 
beveik visai nesumažina amerikiečių 
turistų bei kitokių svečių antplūdžio, 
kurių tarpe atrasime nemaža ir mūsų 
tautiečių, štai Pranas ir Zita Sakalai 
iš Hamiltono, Ont., keletą dienų vie
šėjo pas J. E. Skardžius ir E. Chinie- 
nę.

Algis ir Zina Sinkevičiai iš Čikagos 
atvyko į mūsų miestą paviešėti pas 
Stasį Druskį, kuris kaip tik tuo laiku 
buvo išvykęs kelioms savaitėms į Su
valkų trikampį. Z. Sinkevičienė savai
tę paviešėjusi išvyko atgal į Čikagą, 
o Algis S. pasiliksiąs čia ligi rugsėjo 
pradžios, nes, sako, mūsų miestas 
esąs geriausias pasigydyti nuo šienli
gės. P. Sinkevičius globojo Viktoras 
Staškūnas.

Bronius Jurkus ir Aleksas Jurkus 
su šeima iš Brantford, Ont., viešėjo 
porą dienų pas savo švogerį ir seserį 
K. K. Slyžius.

MŪSŲ MIESTO PLIENO DARBI
NINKAI su dideliu susidomėjimu se
ka plieno darbininkų unijos Steel Co. 
of Canada derybas Hamiltone, Ont, 
kur paskutinis bendrovės pasiūlymas 
yra 67 centų pakėlimas naujai 3 metų 
darbo sutarčiai. Pasiūlymą priėmus, 
tokią pat naują darbo sutartį gautų 
(bent taip praeityje būdavo) ir mūsų 
miesto plieno darbininkai. J. Sk.

vo Kanados valdžia. “Gyvataras” da
lyvauja meninės programos išpildyme 
Kanados krašto parodos uždaryme rug
sėjo 5 d.

A. KYBARTAS, žinomų prekybinin
kų E. VI. Kybartų sūnus, susižiedavo 
su torontiške Margarita Simanavi
čiūte. Būsimai jaunai šeimai linkime 
gražios ateities.

A. A. IRENA T. SUTKAITYTĖ, 
4 mėn. amžiaus, staiga mirė namuose. 
Tėveliams ir giminėms nuoširdi užuo
jauta. Palaidota miesto kapinėse.

HAMILTONO LIETUVIAI ruošiasi 
gausiai dalyvauti Kanados Lietuvių 
Dienoje rugsėjo 3-4 d. Toronte. Jau
nimas tikisi sutikti daug senų draugų 
bei pažįstamų šeštadienio susipažini
mo vakare, kuris įvyks Club Kings- 
way salėje. J. P.

kitiems išradi- 
ir pritaikyti ga-

KLINGA, niujor-

JAUNIMO KONGRESO IR DAINŲ 
ŠVENTĖS rengėjai skaito pinigus ar 
skolas bei gausius atsiliepimus spau
doje. Gal nė vienas kitas anksčiau bu
vęs lietuvių gyvenimo Įvykis nesukėlė 
tiek daug diskusijų kaip kad jaunimo 
kongresas. Jeigu dainų šventė finan
siškai pasisekė ir atnešė gražaus pel
no, tai kongreso rengėjai suka galvas, 
iš kur paimti pinigų skoloms išlyginti. 
Dar neoficialiomis žiniomis teigiama, 
kad kongresas davė apie $7.000 nuos
tolių. Jie krenta ant vyriausiojo ren
gėjo — Pasaulio Liet. Bendruomenės 
centro valdybos galvos. Tikimasi, kad 
dalį pinigų duos dainų šventės komi
tetas.

Nors jaunimo kongresas jau pasi
baigė, tačiau Jaunimo Metai dar ne. 
Tik gaila, kad Jaunimo Metų progra
ma Čikagoje (turbūt, ir kituose mies
tuose) labai kukliai vykdoma, šioje 
programoje rugsėjo mėnesiui randame 
tokius uždavinius: “Lituanistinių mo
kyklų svarba. Lituanistinių studijų 
reikšmė. Lietuvių Bendruomenė ir lie- > 
tuvių organizacijos”. Tai, kaip atrodo, 
yra temos diskusijoms. Tokių diskusi
jų lauksime, nors dar negirdėjome, 
kad kas jas organizuotų.

NEGRŲ DEMONSTRACIJOS dar 
nesibaigia, nors šiek tiek sumažėjo. 
Pradžioje jas entuziastingai rėmęs Či
kagos arkivyskupas Cody kreipėsi į 
negrų vadus, kad jie nuo jų susilaiky
tų. Taip pat ir didelis negrų draugas 
Čikagos burmistras Daley teismo keliu 
ėmėsi apribojimo demonstrantų skai
čiaus ir pan.

Čikagos Marquette P-ko lietuvių kolo
nija ypatingai pergyvena negrų de
monstracijas. šioje apylinkėje įvyko 
eilė prieš negrus, o taip pat žydus 
(kaip demonstrantų rėmėjus), susirin
kimų. Viename jų kalbėjo net pats na
cių partijos vadas Rockwell ir kiti 
kraštutiniai neapykantos skleidėjai.

Keli lietuviai turėjo patirti ir fizi
nių nemalonumų nuo negru. Marquet
te Parko gyventoją, 22 m. amžiaus Ro
mą česą, pašovė grupė negrų, kuri va
žiavo automobiliu ir šaudė, kur pa
kliūva. Laimė, kad šovinys pataikė 
į koją, tai didelių sužeidimų nepada-

Taip pat būrys negrų vaikėzų, va
žiuojant Western Ave. autobusu, die
nos metu apiplėšė šešis lietuviukus. 
Įdomu, kad autobuse buvo daugiau 
žmonių, tačiau niekas nebandė apgin
ti šluos jaunuolius nuo negrų mušei
kų. Apiplėštųjų tarpe buvo Juozas, 
Antanas, Veronika ir Regina Beina- 
rauskai, gyveną Bridgeporto liet ko
lonijoje.
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LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

Į STEPONO IR VALENTINOS lyvavo daug svečių bei viešnių, dau- 
MINKŲ butą City Pointe (Bostone) 
įsiveržė vagys ir visą butą “iškrėtė”. 
Neradę pinigų ir pasiėmę kas jiems 
patiko iš daiktų, pasišalino. Minkų 
namų gyventoja, išeidama 6 v.v., nie
ko blogo nepastebėjo, bet grįžusi 8 
v.v. jau rado duris atrakintas ir vis
ką sujaukta.

PETRAS JANULAITIS, vienas iŠ 
Lietūkio steigėjų, sulaukęs 79 metų 
amžiaus, mirė Čikagoje.

SENATORIUS PAUL H. DOUG
LAS įstojo į Lietuvių Fondą tikruo
ju nariu, įteikdamas dr. A. Razmai 
$200 čekį.

ZIGMAS SIPAVIČIUS, nuolat gy
venąs Australijoje, Canberroje, atvy
ko į. JAV susipažinti su spaudos dar
bais, ypač su knygų rišyklomis. Da
bar važinėja ir dairosi po jam rūpi
mos rūšies įmones ir tyrinėja ką ga
lėtų panaudoti savo įmonėje. Be to, 
jis Amerikoj nori užpirkti naujų mo
dernių mašinų, šiuo metu apsistojo 
Čikagoje, savo giminaičio Juozo Šla
jaus šeimoje, kurios buvo nematęs 
17 metų.

DR. INŽ. ALGIRDAS NASVYTIS, 
Thomson Prods. Inc. įmonės inžinie
rius, šalia kitų išradimų, yra išradęs 
t. v. “Heart of the systems for roll
er gear speed reducer”. Išradimas 
bus panaudotas didžiuliuose trans
porto lėktuvuose, kurie pasirodys 
rinkoje 1968 ir 1969 m. Tas inž. A. 
Nasvyčio išradimas davė jo įmonei 
užsakymų už 6 mil. dol. Dr. inž. A. 
Nasvytis jau yra sudaręs sutartis su 
bendrovėmis savo 
mams panaudoti 
mybai.

DOMININKAS
kietis, grįžo su ekskursija iš paverg
tos Lietuvos. Jis esąs labai nusimi
nęs dėl sunkaus tenai žmonių gyve
nimo. Lankėsi Vilniuje ir Kaune. No
rėjo pamatyti Palangą, bet negavo 
leidimo. Klinga anksčiau Lietuvoje 
lankėsi 1931 m.

POILSIO NAMAI Putname, ilgai 
planuoti, pagaliau pradedami statyti. 
Statybos darbai varžybų būdu paves
ti rimtai firmai, kuri pasiryžusi juos 
užbaigti 1967 m. Naujame Matulai
čio vardo pastate galės tilpti 125 as
menys. Pradžioje, berods, galės gy
venti 90 asmenų, vėliau — ir dau
giau. Visas planas atsieis apie vieną 
milijoną dolerių. Iš valdžios gauta 
parama — $200.000. Likusi suma 
teks sutelkti rėmėjams per ateinan
čius metus. Tikimasi, kad lietuviš
koji visuomenė naująją Įstaigą duos- 
niai rems, nes tai juk jai skirta Įstai
ga, ypač vyresnės kartos žmonėms.

VIENUOLINIUS ĮŽADUS N. Pr. 
Marijos vienuolyne, Putname, atnau
jino: sesuo M. Domininką — Gailiūtė 
Klikaitė iš Toronto, sės. M. Dovida 
— Liuda činčiūtė iš Toronto, sės. M. 
Igne — Gražina Marijošiūtė iš New 
Britain, Conn., sės. M. Imelda—Auš
relė Vasiliauskaitė iš Irvington, N.J., 
sės. M. Jurgita — Marytė Saulaitytė 
iš Waterbury, Conn, šioje vienuoli
joje seserys savo įžadus atnaujina 
kasmet, o po penkerių metų įsiparei
goja amžinaisiais Įžadais, šiemet pri
imta nauja kandidatė į postulatą Jo
nė Tumosaitė iš Toronto. Postulato 
laikotarpis — 6 mėn. iki 1 metų ir 
ilgiau. Po to seka novicijatas — vie- 
neri metai ir ilgiau, šiemet į novici- 
jatą priimtos: sesuo Marytė Astraitė 
iš Grand Rapids, Mich., sės. Irena 
Gampaitė iš Toronto ir sesuo Gra
žina Savickaitė iš Čikagos, I1L Pir
muosius vienuolinius Įžadus padarė 
Elena Vaičekauskaitė iš Geelongo, 
Australijoj ir pasirinko Marijos Ceci-

lijos vardus. Tai progai buvo atskri
dusi jos mama. Įžadų iškilmėse da

giausia, seserų vienuolių giminių. Iš
kilmių apeigas atliko vysk. Pr. Bra
zys, MIC, asistuojamas mons. V. Bal
čiūno, kun. St. Ylos ir jėzuito A Sau- 
laičio.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJ Ken- 
nebunkporte, Maine, mokslo metai 
prasideda rugsėjo 6 d. Mokiniai į 
gimnaziją atvyksta rugsėjo 5 d. Šie
met bus 105 mokiniai. Per visą va
sarą gimnazijos pastatai buvo ’ re
montuojami. Padidinta biblioteka, 
pertvarkyti miegamieji ir žaidimų 
patalpos. Taip pat paruoštas naujas 
statutas, pagal kurį tvarkysis gim
nazija ir bendrabutis.

Britanija
LIET. JAUNIMO ŽIDINYJE Not- 

tinghame įvyko lietuvių berniukams 
ir jaunuoliams atostoginė stovykla. 
Susirinko nemažai jaunimo; vadova
vo kun. Matulis ir kun. Gėryba. 
Jiems pagelbėjo stud. J. Repšys ir iš 
Lietuvos neseniai atvykęs Vasario 
16 gimnazijos ateinančių metų abi
turientas M. Landas ir moksleivis iš 
Rochdalės — P. Viržintas.

MISS E. CHARLTON (anglė) yra 
Ketteringo Liet. S-gos skyriaus gar
bės narė. Ji dalyvauja lietuvių veik
loj ir seka jų spaudą.

LIETUVIŲ SODYBOJ šiais metais 
atostogavę beveik vieni lietuviai, 
daugiausia rochdaliečiai. Buvo su
rengtas Joninių laužas, apvainikuoti 
Petrai, Jonai, Vladislovai, suorgani
zuotos šaudymo varžybos, žvejų iš
kylos ir bent keli žuvų baliai. Tuo 
metu Sodyboj atostogavo ir Ketter
ingo skyr. garbės narė Miss E. Charl
ton.

LIETUVIŲ KLUBE Londone už
baigti porą mėnesių užtrukę klubo 
dekoravimo darbai.

Brazilija
TĖVO JONO BRUŽIKO, SJ, rūpes

čiu JAV-bėse buvo surinkta nemaža 
pinigų suma (daugiau kaip $1000) 
sergančio prel. Miliausko išlaikymui. 
Pinigai Įteikti prel. Ragažinskui. Bir
želio mėn. pabaigoj preL< A. Armi
nas, dr. A. Milius, Tėvai — Giedrys 
ir Bružikas, SJ, Campinas miesto li
goninėj aplankė prel. K. Miliauską 
ir sumokėjo su visais priedais už 
birželio mėn. apie 215.000 kr. Išlai
kymas, vaistai ir speciali priežiūra 
labai brangiai kainuoja. Nėra vilties, 
kad prel. K. Miliauskas pasveiktų. 
Prie jo ligos prisidėjo ir dabar atsi
liepę bolševikų tardymai ir grasini
mai, kai jis buvo suimtas ir išlaiky
tas kalėjime ištisus metus.

KUN. JANILIONIS Rio de Janei
ro taip pat nesveikuoja. Tėvai jėzui
tai sutiko karta per mėnesi iš Sao 
Paulo nuvažiuoti ten ir atlaikyti lie
tuviams pamaldas.

Australija
ALGIS BUKŠAITIS, 26 m. amžiaus 

studentas, nuo limfinių liaukų užde
gimo mirė Sidnėjuje. Gimęs Taura
gėje, kur jo tėvas Justinas buvo dra
gūnų pulko leitenantas.

LIETUVIŲ KALBOS KATEDRA 
planuojama Įsteigti naujai atidaro
mame Melboumo Latrombe universi
tete. Tą reikalą lietuviai smarkiai 
remia, tik abejojama, ar susidarys 
minimalus studentų skaičius.

KOTRYNĄ NARBUTIENĖ-NO- 
REIKAITĖ, gyvenusi Kaune, kari
ninko žmona, pareiginga lietuvių cho
ro dainininkė, liepos 6 dieną palai
dota Sidnėjuje. Paruošė Pr. AL 

Niagaros pusiasalis
TĖVO BARNABO MIKALAUSKO, 

OFM, 25 metų kunigystės jubilėjus 
bus atžymėtas Garden Centre Prud- 
hommes viešbučio priėmimų salėje š. 
m. rugsėjo 18 d. Su pakvietimais daly
vaus šio krašto parapijiečiai ir svečiai 
iš kitų vietovių. Pagrindinę kalbų pa
sakyti yra pakviestas žinomas visuome
nininkas Jonas Matulionis iš Toronto. 
Visi kiti sveikinimai bus priimami 
raštu, nes tuo būdu manoma sutaupyti 
laiko jaukesniam svečių priėmimui 
bei koncertui, kurį išpildys svečiai so
listai iš Čikagos — D. Stankaitytė ir 
S. Baras. Sį Tėvo Barnabo pagerbimą 
organizuoja parapijos komitetaš.

PAS BUFFALO LIETUVIUS. — 
Elena Šakienė, savo laiku pasižymėju
si dainininkė ir solistė, išlaikė egzami
nus Buffalo universitete ir įsigijo 
“dietician” diplomą, kurį tuoj sekė 
tarnyba karo veteranų ligoninėje. Ta 
proga erdviuose p. Sakų namuose su
sirinko bičiulių ir kaimynų būrys — 
amerikiečiai, kanadiečiai, anglai (jų 
tarpe ir prof. R. Sealy), senosios kar
tos lietuviai ir visa eilė tautiečių iš ar
timesnių vietovių. Poniai buvo įteikta

gražių ir vertingų dovanų bei palinkė
ta sėkmingos ateities.

SERGA St. Janušonis jau kelinta 
savaitė. Jam buvo padaryta nelengva 
operacija. Jo atsakingas pareigas vie
noje vietinėje firmoje atlieka jo žmo
na. Stasys, kaip labai draugiškas ir vi
suomeniškas žmogus, visos lietuvių 
bendruomenės yra užjaučiamas. Jam 
linkime greičiau pasveikti. Kor.

WINDSOR, ONT.
DAILĖS PARODA. Neseniai iš 

okupuotos Lietuvos atvykusi dailinin
kė Vanda Pazukaitė ruošia pirmąją 
savo dailės darbų parodą Kanado
je Windsoro miesto galerijoje — Wil- 
listead Art Gallery, Willistead Park. 
Dailininkės vardas jau buvo žinomas 
dabartinėje Lietuvoje — jos darbų 
yra atspausdinta kaikuriuose leidi
niuose. šioje parodoje ji išstatys gra
fikos, temperos ir aliejinių darbų. Da
lis tų paveikslų yra atsivežta iš Lie
tuvos. Paroda bus atidaryta rugsėjo 
14 d. Windsoriečiai yra maloniai kvie
čiami parodą aplankyti. Kor.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA“ 
21 Mam Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos ii 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos ii 7% iki 66% turto vertės. Už iėrus mokama 5% 
dividendo ii pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas.
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Pokalbis su laisvaisiais lietuviais?
Nors sovietinis “Tėvynės Bal

sas” jau kelioliką metų kviečia 
lietuvių tremtinius ir pabėgė
lius grįžti į okupuotą Lietuvą, 
tačiau rimtesni sovietiniai auto
riai lietuvių, gyvenančių Vaka
ruose, mokslinius, literatūrinius, 
meninius ir kitokius kultūrinius 
darbus per tą laiką sistematiš- 
kai boikotavo, tartum nei tokių 
lietuvių, nei jų kultūrinių dar
bų visai nebūtų.

Tiesa, sovietinėj lietuvių spau
doj buvo plūstami apskritai bur
žuaziniai nacionalistai, kartais 
niekinamai buvo minimos ne
gausios lietuvių politikų pavar
dės arba sufabrikuojami taria
mi karo nusikaltėliai, tačiau at
kakliai buvo nutylimi lietuvių 
kultūriniai darbai Vakaruose. 
Net grynai moksliniuose veika
luose buvo pasmerkti mintinei 
tylai vardai laisvųjų lietuvių, 
kurių mintimis buvo pasinaudo
jama tose knygose. Buvo galima 
manyti, kad šitokį laisvųjų lietu
vių boikotą sovietiniams auto
riams ir laikraščiams diktavo ne
apykanta, baimė ir gal labiausiai 
okupanto valia.

Ar boikoto pabaiga?
Rodos, kad minėto boikoto at

sisakyti buvo pradėta mėginti 
1'964 — Donelaičio — metais. 
Tada okupuotoj Lietuvoj pasi
rodė L. Gineičio stambi knyga 
“Kristijonas Donelaitis ir jo 
epocha”, už kurią pernai auto
riui buvo suteiktas daktaro laips
nis. Šito veikalo bibliografijos 
skyriuj testigo tik Vydūno kny
gos apie vokiečių-lietuvių santy
kius ir J. Ambrazevičiaus sure
daguoto K. Donelaičio “Metų” 
leidimo, paruošto paskutiniais ne
priklausomybės metais ir iliust
ruoto V. K. Jonyno graviūro
mis. Donelaičio metams pasibai
gus, “Literatūros ir Meno” sa
vaitrašty V. Kazakevičius trum
pai suminėjo Vakaruose gyve
nančius lietuvius, kurie tais me
tais rašė apie Donelaitį, ir su 
jais šiek tiek papblemizavo. Tai
gi, V. Kazakevičius pirmasis 
nugalėjo baimę kalbėti apie lie
tuvius Vakaruose ir iš dalies 
neapykantą, nes nebelaikė kul
tūriškai mirusių bent tų, kurie 
teigiamai vertino Donelaitį. Su 
jais jis net pradėjo dialogą, šiek 
tiek polemizuodamas.

Daug plačiau į polemiką dėl 
Donelaičio su lietuviais Vaka
ruose Įsileido K. Korsakas, pra
dėdamas “Literatūros ir kalbos” 
VII-jį tomą, skirtą K. Donelai
čiui. Jis kiekvieną svetur apie 
Donelaiti rašiusį lietuvį kritika
vo gana plačiai ir 'su visais po
lemizavo gana aštriai. Kam tas 
aštrumas buvo reikalingas, sun
ku suprasti, nes nė vienas kriti
kuojamų lietuvių K. Korsako 
nebuvo puolęs nė užgavęs. To
dėl jo aštrų toną tenka aiškinti 
dar nenugalėta neapykanta, ku
rią jame ir kituose pavergtuose 
lietuviuose ilgai kurstė rusų ko
munistai. Bet svarbiau, kad K. 
Korsakas ir jo vadovaujamo ins
tituto bendradarbiai pasirodė 
nugalėję baimę bent Donelaičio 
atveju ir dėl jo drįso stoti į gin
čą arba dialogą su laisvaisiais 
lietuviais, kuriems viena nuo
monė apie Donelaitį nėra pri
valoma.

Dar toliau už Lietuvių kalbos 
ir literatūros institutą santy
kiauti su lietuviais Vakaruose 
yra užsimojęs mėnesinis “Per
galės” žurnalas, kurio redakci
joj yra atsiradę jaunų žmonių. 
Birželio mėn. nr. šis žurnalas 
persispausdino pluoštą VI. šlaito 
eilėraščių iš jo paskutinio rin
kinio ir savo kronikoj Įsivedė in
formacinį skyrelį “Iš užsienio
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lietuvių kultūrinio gyvenimo”. 
Sakom “įsivedė”, nes ir liepos 
mėn. numery “Pergalė” šitokiu 
vardu vėl davė pusantro pusla
pio žinelių, suredaguotų V. Ka
zakevičiaus. Kaip gi atrodo tas 
“Iš užsienio lietuvių kultūrinio 
gyvenimo” skyrelis?
“Pergalė” apie lietuvių išeivių 

veiklą
Apie ką tame skyrely rašo

ma, gana gerai pasako duotų ži
nučių vardai. Štai, “Pergalės” 
birželio numery skaitome: “Pa
žangūs dainos mylėtojai buria
si”, “S. Tomarienė pati išleidžia 
knygą”, “Aukso Žąsis lietuviš
kame ekrane”, “Lietuvos vaizdai 
Los Angelo televizijoj”. Liepos 
mėn. “Pergalė” išsispausdino ši
tokius straipsnelius: “A. Mekas 
ekranizuoja M. Tveną”, “Stu
dentės nuomonė” (apie lietuvių 
išeivių lyriką pagal N. Vaičai
tytės referatą, skaitytą Bostone), 
“Jubiliejus be kūrybinių dova
nų” (apie Jurgio Jankaus kūrybą 
jo 60 metų proga). Be abejonės, 
galima tarti, kad tos kronikos 
sudarinėtojas V. Kazakevičius 
galėjo daugiau ir kitokių kultū
rinių darbų pamatyti užsienio 
lietuviuose, tačau negalima neig
ti jo santūraus palankumo, nors 
ir kritiškai kaikurie faktai ver
tinami. Pažymėtina, kad apie 
juos rašoma kultūringai, be pa
niekos ir pagiežos, kuri lig šiol 
lydėdavo neprokomunistus išei
vius suminėjus.

šį sušvelnėjimą vertinant tei
giamai, savaimė kyla klausimas, 
ko komunistai šita taktika sie
kia. Ar kultūriniai darbininkai 
Lietuvoj tikrai yra gavę iš oku
pantų šiek tiek daugiau laisvės, 
kad su išeiviais ir tremtiniais 
lietuviais jau gali savarankiškai 
pradėti dialogą? Arba gal lietu
vių išeivių kultūrinė veikla per 
Vatikano, Amerikos Balso. Ro
mos radijus ir kitais kelias taip 
Lietuvoj išpopuliarėjo, kad so
vietinės spaudos tyla apie ją 
pradėjo kompromituoti tą pačią 
spaudą? Be abejonės, prie sky
relio apie “užsienio lietuvių kul
tūrinį gyvenimą” įvedimo “Per
galėj” galėjo prisidėti abu mo
tyvai, nors mums būtų džiugiau
sia, jei būtų lėmusi pirmoji 
priežastis, būtent lietuviai tė
vynėj būtų laimėję daugiau lais
vės.

Subtiliau negu lig šiol
Kokie ten motyvai bebūtų nu

lėmę minėto skyrelio Įvedimą, 
reikia pasakyti, kad jis išeivių 
kultūrinio daijbo nepalengvina. 
Jis kaikam situaciją pasunkina, 
nes dabar tie, kurie lig šiol la
bai lengvai švaistėsi žodžiais, ne
begalės sakyti, kad Lietuvos ko
munistai tėra bejėgiai bailiai, 
ruskių bernai-pataikūnai, lietu
vių išeivių dergėjai. Jeigu Lie
tuvos komunistai dialogą su iš-

Atsiųsta paminėti
Nelė Mazalaitė, MIESTELIS, KURIS 

BUVO MANO, 1965 m. ‘Aidų” žurna
lo premiją laimėjusi knyga, 181 psl. 
Kaina nepažymėta. Iliustracijos P. 
Jurkaus. Išleido “Darbininkas” 1966 
m., spaudė Tėvų pranciškonų spautu- 
vė, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
¥., USA.

Pranas Gavėnas, DIDYSIS REISAS, 
pedagoginis paauglio vairuotojo paten
tas, per automobili jaunuolį supažin
dinąs su pasaulio didžiuoju vairuotoju 
— Dievu ir jo mintimis. Tėvų salezie
čių leidinys R. N. 16, atspausdintas jų 
spaustuvėje Castelnuovo Don Bosco 
(Asti), Italijoje, 1966 m. Mažo formato 
111 pusi., kaina — $2.

Šiluvos šv. maruos koplyčios 
DEDIKACIJOS KNYGĄ 

jau galima gauti.

pavaizduotas visas koplyčios turinys AŠTUO- 
SPALVOTUOSE PAVEIKSLUOSE su paaiškini-NIUOSE 

mais.

Tekste: lietuvių katalikų pareiškimas, koplyčios ko
miteto žodis, lietuvių koplyčios Vašingtone kilmė, Šiluvos 
istorija, komitetų ir komisijų narių pavardės, dedikacijoje 
dalyvaujančių chorų vardai, šventės programa.

Knygos yra dvi laidos: lietuviška ir angliška. Knyga 
tikrai verta turėti savo namuose, gera dovana bičiuliui 
— lietuviui ir nelietuviui.

Kaina — tik vienas doleris.

Čikagiečiai, rykštę j Vašingtoną, galės ją gauti prie 
savo autobusų. Visi kiti galės jsigyti Vašingtone.

Norį užsisakyti rašykite: COMMITTEE FOR THE 
CHAPEL OF OUR LADY OF ŠILUVĄ 2701 W. 68th St., 
Chicago, III. 60629 USA, arba: "DRAUGAS", 4545 W. 
63rd St, Chicago, III. 60629, USA.

eivais plės ir gilins tokia krypti
mi, kaip pradėjo su skyreliu 
“Pergalėj”, lietuvių kultūros dar
bininkams Vakaruose gali tekti 
pasitempti ir susidrausminti, t.y. 
planingiau ir organizuočiau veik
ti. Jau ir dabar minėto skyrelio 
įvedimas primena, kad Vatika
no radijas ir Amerikos Balsas 
turi peržiūrėti, kiek jų progra
mos pa veiklios. Ypač Amerikos 
Balsas nuo šiol nebegalės ten
kintis tuo sekmadienio kelių mi
nučių minimum apie laisvųjų lie
tuvių kultūrinę veiklą, jei šis 
radijas nenorės pamažu savo 
klausytojų perleisti “Pergalei”.

To žurnalo pradėtas (kad ir la
bai dar menkutis) dialogas su 
lietuviais Vakaruose skatina taip 
pat peržiūrėti savo poziciją tuos 
lietuvius, kurie lig šiol skeptiš
kai žiūrėjo į kultūrinę veiklą. Į 
ją rimčiau ir giliau turi pažiū
rėti akademinis jaunimas, kurio 
išeivijoj priauga, bet kuris lig 
šiol nieko pastovesnio lietuviško 
dar nėra davęs, išskyrus “Litua- 
nus^žurnalo leidimą. Iš jo rei
kia laukti neviendienių darbų 
daugiau. Tas akademinis jauni
mas taip pat geriau negu lig šiol 
turi pažinti kultūrinį gyvenimą 
okupuotoj Lietuvoj. Jeigu jis to 
nedarys, jis liks nepasiruošęs 
tai subtilesnei veiklai, kokią 
pradėjo “Pergalė”. Jis galėjo 
nepaisyti “Tėvynės Balso”, nes 
tai buvo vienašališka dūda. Bet 
panašus elgesys su pajaunėjusia 
“Pergale” ar nebūtų nusiteiki
mas pralaimėti tai, ką vyresnie
ji kultūros darbininkai nupelnė 
per daugeli metų darbo? (ELI)
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APIE DAIL. V. VIZGIRDOS kūri-

Lino raižinysA. Makūnaitė Iš ciklo "Rugio daina

DAIL. ANTANO TAMOŠAIČIO kū-. Lietuvos vyskupus. “Dzimtenes Balss” 
rinių reprodukcijomis iliustruotas š. j rodo daug palankumo lietuviams. Tas 
m. kultūros žurnalo “Aidai” 5 nr. žurnalas kiekviename numeryje dabar 
Dail. A. Tamošaitis, anot poeto dr. spausdina tęsinį vertimo kun. dr. J. 
H. Nagio, šiuo metu tvirtai ir pašto- Prunskio knygos “Silpname kūne”, 
viai atradęs savąjį stilių, nuo kurio, Vertimas — a.a. latvių laikraštininko 
atrodo, jis niekad nebesitrauks. Dai-1 E. Skujenieks. Pr. Al.
lininkas, pirmiau buvęs akademiškai į 
nuosaikaus ir realistiškai romantiško OKUPUOTOJ LIETUVOJ 
kelio kūryboje puoselėtojas, dabar 
pasuko savosios liaudies kūrybos ne-į

TA rašo: “LTSR Valstybinio dailės

STOVYKLA,
Šią vasarą Vokietijos lietuvių 

jaunimas buvo susitelkęs Vasa
rio 16 gimnazijoj, kur įsirengė 
stovyklą ir prisiderino prie stu
dijų savaitės, kurią organizavo 
vyresnieji. Jaunesniųjų (15—20 
metų) susirinko apie 30. Gyveno 
jie gamtoje, palapinėse, kurias 
parūpino Vokietijos LB pirm, 
kpt. K. J. Valiūnas ir jo kuopos 
vyrai. Nors naktys buvo neįpras
tai šaltos, po septyniom antklo
dėm nesušalo nė vienas. Iš vi
daus šildė ūkio šefo J. Subačiaus 
ir jo baltakepurio personalo tie
kiamos kalorijos. Stovyklą globo- pranešimus, 
jo Vokietijos Lietuvių Bendruo- Tautiniais drabužiais pasipuošę 
menė, o santykius su studijų.sa- jaunieji dalyvavo įspūdingoje va- 
vaite derino koordinacinė komi- karinėje žuvusiųjų pagerbimo ei- 
sija, susidedanti iš p. A. Grinie- senoje ir Tėvynės vakaro pro- 

mokyt. A. Palavinsko ir;gramoje, o meno bei šokių va- 
..... .. ’ ’ ’ kare ypatingai gražiai pasirodė 

p. Krutulytės-Boehm suorgani
zuota š. Reino-Vestfalijos jauni-1 
mo grupė su tautiniais šokiais'nos Jurkonytės, taip pat — Lie- 
ir deklamacijomis, gi Vasario 16 ,tuvos vaizdų ir liaudies meno pa- 
gimnazijos “filisteriai” — su ma- rodėlė. Lietuviškojo jaunimo pa- 
loniai improvizuota konkurencija, dėčiai tėvynėje ir svetur sava pa- 
Dalyviai atsispausdino ir išmo- tirtimi nušviesti prisidėjo ypa- 
ko apie 50 dainų ir smarkiai tingai stud. Artūras Hermanas, 
kovojo -sportinėse rungtynėse. stud. Kristina čėsnaitė, stud.

nės, i
mokyt. A. Veršelio. Stovyklos ko
mendantas buvo stud. Arvydas 
Lingė iš Hamburgo, mergaičių 
vadovė — stud. Birutė Augusi 
tinavičiūtė iš Klevelando. studi
juojanti Strasburge; berniukų — 
Vasario 16 gimnazijos VIII kl. 
mokinys, skautų draugininkas 
Alfredas Starukas; dainų vadovė 
— stud. Kristina čėsnaitė iš

DISKUSINĖM TEMOM

KALORIJOS IR ANTKLODES
Australijos, studijuojanti Hei
delberge. Visokeriopą techninę 
pagalbą teikė mokyt, kun. J. Dė
dinas su savo aparatais ir prie
monėmis.

Ir jaunesnieji įsijungė į dr. K. 
J. Čeginsko vairuojamos studijų 
savaitės programos dalį, kuri 
jiems buvo labiau prieinama. 
Taip jie dalyvavo atidaryme, ry
tinėse katalikų ir evangelikų pa
maldose, prof. J. Ereto paskaito-

Studijų savaitės dalyviams jau
nieji surengė nuotaikingą, nors 
lietingą, laužą, o sau — “slap
tą” kino seansą palapinėje su 
mokyt, kun. ‘J. Dėdino mėgėjiš
ku filmu bei dainomis žvakių 
šviesoje ir, mielai talkininkau
jami mokyt. E. Tamošaitienės, 
atskirą, su programa ir prizais, 
šokių vakarą, kurio moderniškus 
ritmus'vos atlaikė senoji pilis.

Rimtajai daliai vadovavo kapel. 
je ir jo pagerbime šiemet jam kun. J. Riaubūnas. Vietoj paskai- 
sukankančių 70 metų proga, iš- tų buvo eilė pašnekesių; su prof, 
klausė iš Amerikos parvykusių dr. Ž. Ivinskiu — apie Lietuvos y • I • i • jį x • • X * X * -C

Tautiniais drabužiais pasipuošę
praeiti, dabartį ir ateitį; su prof, 
dr. kun. J. Juraičių — apie ti
kėjimo ir mokslo bei gyvenimo 
santykius. Savanoris-kūrėjas maj. 
P. Gudelis pateikė savo autobio
grafinių prisiminimų pluoštą. Su
rengta paroda jaunųjų dailinin
kų: Aliutės Mečytės, Tado Bur
bos, Ingridos Suokaitės ir Jani-

stud. Kristina čėsnaitė, stud.
▼ v

Lietuviškosios buities mitai ar tautos
praeities niekinimas?-

“Lietuvos istoriją rašė sveti
mieji, kiekvieni vis savo tiks
lais: rusai stengėsi Įrodyti, kad 
Lietuva buvo rusiška, lenkai— 
kad ji buvusi lenkiška, vokiečiai 
norėjo įrodyti, kad jų užgrob
tos žemės priklausančios jiems 
teisėtai..Taip rašo dr. A. 
Šapoka, savo redaguotoje “Li- 
tuvos istorijoj”. O dabar atsi
randa lietuvių, kurie patys nori 
suniekinti savo krašto istoriją ir 
paversti ją mitais (išgalvotais 
dalykais). Turiu galvoje Felikso 
Jucevičiaus straipsnį “Lietuviš
kosios buities mitai”, tilpusi 
1966 m. balandžio mėn. “Atei
tyje”.

Prisipažįstu, kad skaityti jau
nimo laikraštyje tokį straipsnį, 
kai tautą yra ištikusi didelė ne
laimė, buvo ir skaudu, ir nema
lonu, ir pikta. Negalėjau perpras
ti, kaip gali lietuvis taip žvelgti 
į savo tautos istoriją — ją pa
žeminti, o dabartį ir jos visą 
kultūrą sulyginti su žeme. Ne
aišku, kodėl jis lietuvius įri- 
kiuoja į “surambėjusių tautų” 
eilę?

Net ir priešai, istoriniai ir da
bartiniai, kalbėdami apie Lietu
vos praeitį, jos nepaneigia, tik 
ją nori panaudoti savo tauti
niams reikalams. Gudai eina dar 
toliau. Jie nori ją visą pasisa
vinti ir priskirti sau. Reiškia, 
yra joje šio to vertingo, šio to 
reikšmingo, o gal ir didingo. Dėl 
mitu juk nekariaujama ir nesi
ginčijama.

Vienas mums priešiškai nusi
teikusios lenkų tautos istorikas, 
rašydamas savo tautos istoriją, 
neišdrįso tylomis praeiti ir pro 
savo kaimynus, statydamas tokį 
klausimą: kaip paaiškinti, kad 
lietuviu tauta, būdama negausi, 
sugebėjo užkariauti tokius dide
lius plotus? Atsakymo jis įieško- 
jo pasaulinėje istorijoje ir jį

JONAS MATULIONIS
rado palyginime su Aleksandro 
Didžiojo karo žygiais. Reiktų tik 
pridėti, kad Aleksandrui mirus, 
mirė ir visa jo užkariauta impe
rija, o Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių sukurta imperija (ku
rios imperija niekas ir nevadina, 
nors iš tiesų ji tokia buvo) išsi
laikė kelis šimtmečius.

Priekaištai kunigaikščiams
F. Jucevičius rašo, kad “mes 

(kas tie mes? — J. M.) drįstame 
abejoti politine išmintimi, kuri 
skatino kunigaikščius daryti to
kius užkariavimus. Nei matome 
rimto pagrindo didžiuotis jų mi- 
litariniais laimėjimais, kurie bu
vo visiškas fiasco kaip politiniu 
taip ir tautiniu atžvilgiu”. Jei
gu būtų ir taip (su tuo negalima 
sutikti), tai ar vokiečių “Drang 
nach Osten” nebuvo fiasco? Ar 
nėra fiasco prancūzų, anglų ir 
kitų visų kolonijiniai užkaria
vimai?

Jau vien tokie istoriniai fak
tai, kaip sulaikymas totorių ver
žimosi į vakarus, kaip užkirtimas 
vokiečiams kelio brautis į rytus, 
o ypač pastarasis, juk labai daug 
pasako apie istorinę lietuvių 
Vytauto ir Jogailos politinę iš
mintį ir tolimos ateities prama- 
tymą. Argi ir tai yra “visiškas 
fiasco”? O juk šių faktų vertės 
nepaneigė nė pasaulinio masto 
istorikai!

Kalbant apie praeitį, reikia į 
ją ir jos veikėjus labiau įsigi
linti ir pažinti ano laiko dvasią 
bei politines sampratas. Pavyz
džiui, tautinė problema. Mūsiš
kiai dažnai pakaltina, kad ano 
laiko politikai, vadai kunigaikš
čiai ir karaliai nepaisė tautinių 
interesų. O anais laikais juk ne
buvo nei tautinio supratimo nei 
susipratimo. Kaip lygiai nebuvo 
žinomos nė tautinio valstybingu-

mo sąvokos. Tautinės valsty
bės samprata Europoje atsira
do daug vėliau. Tiek teoriškai, 
tiek praktiškai ji išsirutuliojo 
Europoj 18, 19 šimtmečiuose. 
Taigi ir didieji Lietuvos kuni
gaikščiai pagal ano meto dva
sią vadovavosi ne tautiniais su
metimais, o veikiau dinastiniais 
bei valstybiniais. Dėl to juos 
kaltinti, sėdint 20-jo amžiaus kė
dėje, yra netikslu.

Dažnai mes darome ir kitą di
delę klaidą, kaltindami mūsų 
praeities tvarkytojus - kunigaikš
čius, nekreipusius dėmesio į Bal
tijos jūrą, o siekusius Juodosios 
jūros krantų, atseit, nesupratu
sius Baltijos jūros reikšmės. Bet 
kas gi anais laikais buvo Balti
jos jūra? Ir kas Juodoji, kuri 
rišosi su Bizantija? Baltijos jū
ra ir esančios valstybėlės buvo 
užkampis, o visi centrai sukosi 
apie Konstantinopolį. Kaltinda
mi šiuo pagrindu, mes ir vėl pa
rodome savo nesiorientavimą 
anų laikų politinėj situacijoj ir 
to laiko politinėse problemose. 
Mūsų didieji kunigaikščiai, daž
nai kaip ir daugelis karalių, ne
mokėję nei rašyti, nei skaityti, 
atrodo, puikiai orientavosi ano 
meto problemose, kurias ir 
sprendė ne tik išmintingai, bet 
ir sėkmingai.

Dažnai pakaltinamas ir Jogai
la, nuėjęs karaliauti pas lenkus, 
ir dėlto išdavęs lietuvišką rei
kalą. Pagal ano laiko politinę 
dvasią, Jogaila pasielgė teisin
gai. Nes argi ne asmeniniai in
teresai glūdėjo ano meto valdo
vų sąmonėse? Tai buvo jo šei
mos reikalas, tai buvo jo dinas
tijos reikalas, nes tuo buvo di
dinama jo galia, jo valdomi plo
tai, jo imperija.

Kas gi tie mitai?
Tiek bendrai. Bet grįžkime 

prie F. Jucevičiaus samprotavi-

išsemiamuosna aruoduosna. Jį prisi- parodą^ VHniuje^komunistinė EL- 
masino mūsų liaudies nežinomi tapy- TA raso: “]rmOT'
tojai, audėjai, drožėjai ir t.t. Ir, rei- muziejaus salėse atidaryta apžvalginė 
kia pasakyti, tuose aruoduose jis įsi
tvirtino gal tvirčiausiai iš visų kitų 
mūsų dailininkų-kūrėjų. Sėkmės jam 
žarstyti mūsų liaudiškąjį auksą!

PAULIUS ZAKARAS, baigęs žur-1 
nalistikos studijas Illinois universi-! 
tete, Urbanoj, rugsėjo mėn. vyksta į 
Vašingtono un-tą Seattle, Wash., kur 
sieks aukštesnio mokslo laipsnio. Pas
kutiniu metu dirbo Niujorke leidžia
mo žurnalo “Billiboard Magazine” Či
kagos įstaigoje. Jo straipsnių yra til
pę “Sun-Times” ir eilėje komercinių 
laikraščių. Yra rašęs brošiūras, talki
nęs vadovėlių sudaryme ir knygų pa
ruošime. Mėgsta muziką ir yra rašęs 
aptarimus daugelio “Mercury records” 
plokštelių.

PED AGOGINIAME LITUANISTI
KOS INSTITUTE mokslas pradedamas 
rugsėjo 17 d., 9.30 v.r. Pirmąjį semest
rą bus dėstoma: 1. Bendrinės lietuvių 
kalbos kursas: sakiniai su palyginamai
siais posakiais ir jų skyryba, reikalų 
raštai, vertimai iš anglų kalbos (D. 
Velička). 2. Lietuvių istorijos proble
mos (dr. V. Sruogienė). 3. Lietuvių 
kalbos istorija (K. A. Girvilas). 4. Lie
tuvių literatūros metodika ir mokyk
linė praktika. 5. Ekspresionizmas, es- 
tetizmas, futurizmas ir jų atgarsiai 
lietuvių literatūroje (D. Velička). Gy
venantieji už Čikagos ribų Institute 
dėstomus kursus gali išeiti neakivaiz
diniu (korespondenciniu) būdu. Insti
tute neakivaizdiniu būdu dėstomas ir 
augštesniosios lituanistinės mokyklos 
kursas, kuris taikomas tokios mokyk
los nebaigusiems, bet norintiems ją 
baigti. Kreiptis šiuo adresu: P. L. Ins
titutas, 5620 S. Claremont Ave., 
cago, Ill. 60636, USA.

JONAS VAIČIŪNAS, sutiko 
“Laisvosios Lietuvos” — LASo 
raščio redaktorium.

A.A. VYSK. P. MAŽELIO atvaizdus 
su jo gyvenimo ir laidotuvių aprašy
mu įsidėjo latvių žurnalas “Dzimtenes 
Balss” nr. 5. Jis taipgi prisiminė kitus

Chi-

būti 
laik-

Lydija Packevičiūtė ir Vytautas 
Brazaitis. Ir patys jaunieji pa
šnekesių dalyviai, kurių žymi da
lis buvo prieš kelerius metus at
vykusių iš Lietuvos, gyvai Įsi
jungė į diskusijas, vieni kitus 
papildydami.

Visi dalyviai pajuto gyvą tau
tos pulsą, sustiprėjo ryšys su sa
vais tautiečiais ir su gyvąja Lie
tuva. B.

Viktoro Vizgirdos darbų paroda. Tai 
*— senesnės kartos dailininkas, kūry
binį kelią pradėjęs dailininko J. Vie- 

j nožinskio piešimo kursuose. Vėliau V. 
I Vizgirda baigė Kauno Meno mokyklos 
i tapybos studiją, mokėsi Paryžiuje, mo
kytojavo Raseinių, Pagėgių, Kauno 
gimnazijose. Daug tapė, aktyviai daly
vavo meniniame Lietuvos gyvenime, 
eksponavo savo darbus visose lietuvių 
dailininkų parodose. Šiuo metu V. 
Vizgirda gyvena JAV, Bostone, dirba 
vitražo srityje.” Apie parodos ekspo
natus daugiau pasako dailės muzėjaus 
direktorius Pr. Gudynas: “Šioje paro
doje eksponuojami Vilniaus ir kitų 
muzėjų fonduose saugomi V. Vizgir
dos darbai, taip pat paveikslai, su
rinkti iš Lietuvoje gyvenančių daili
ninko giminių ir artimųjų.” Daugiau
sia yra peizažų ir Vilniaus miesto vaiz
dų, o juos papildo portretai, natiur
mortai, tematinės kompozicijos.

DAIL. ANTANO ŽMUIDZINAVI
ČIAUS palaikai buvo pašarvoti M. K. 
Čiurlionio dailės muzėjuje ir iš čia pa
lydėti į Petrašiūnų kapines. Atsisvei
kinimo žodį tarė Dailininkų Sąjungos 
pirm. J. Kuzminskis, kultūros minis- 
teris J. Banaitis, tapytojas J. Romas, 
Kauno politechnikos instituto prorek
torius Č. Jakimavičius ir studentas A. 
Jocys, Dailininkų Sąjungos Kauno 
skyriaus pirm. P. Stauskas, Kauno 
miesto vykdomojo komiteto pirm, pa
vaduotoja J. Narkevičiūtė ir du sovie-

; tinės Dailininkų Sąjungos atstovai. Vi
si jie kėlė velionies nuopelnus Lietu
vos dailei, jo neišsenkančią energiją, 
jaunatvišką dvasią. Gydytojų komisi-

• jos duomenimis, A. Žmuidzinavičius 
mirė vėžiu, kuris išsivystė prostatos 
liaukoje ir persimetė į kitus organus.

BALIO SRUOGOS atminimui skir
tas kambarys baigiamas įrengti jo bu- 

; vusiame name Žaliakalnyje, Kaune. 
. šio originalaus muzėjaus eksponatus 
► sudarys velioniui priklausę baldai ir 
; daiktai, rankraščių fotokopijos, jo kū

riniai. Literatūros muzėjus perdavė 
nežinomo dailininko sukurtą B. Sruo- 

k gos šaržą, J. Vienožinskio tapytą port
retą. Brolio dukra Joalita Sruogaitė 
muzėjui parūpino antspaudą su rašyto- 

’ jo inicialais, jo piniginę, universiteto 
pažymėjimą, liudijimą, atleidžiantį nuo

• karinės prievolės, velionies radijo apa
ratą, P. Cvirkos ir A. Venclovos dedi-

• kuotas knygas. Gretimuose kambariuo-
• se įrengiama biblioteka, kuri turės
• apie 5.000 populiarios, mokslinės ir 

grožinės literatūros kūrinių. V. Kst.

mų.
Kalbėdamas apie Lietuvos tau

tini atgimimą, įvykusį 19 amžiu- 
je/jis taip rašo: “Štai kodėl jie 
(suprask — žemaičių bajorai, auš
rininkai ir varpininkai) ragino 
savo tautą stiprinti save praeities 
laikų prisiminimais. O kas buvo 
tie prisiminimai? Didele dalimi 
jų pačių sukurti mitai”. (Mano 
pabraukta — J. M.) Toliau jis ra
šo dar aiškiau, dar kategoriškiau 
ir dar atviriau: “Nepriklausoma 
Lietuva liko ištikima atgimimo 
sąjūdžio filosofijai. Kaip mūsų 
istorikai, kaip mūsų vadai ir mo
kytojai primindavo nuolatos se
nosios Lietuvos garbingą ir di
dingą praeitį. Mūsų kunigaikščių 
karo žygiai, jų veržimasis į rytus^ 
jų laimėjimai buvo laikomi lie
tuviškojo genijaus liudininkais. 
Kad Mindaugo, Gedimino, Vytau
to Lietuva buvo genijų ir mil
žinų Lietuva, tai tebėra ir šian
dien mūsų tautinio tikėjimo dog
ma, kurią išpažįstame salėse, 
bažnyčiose, knygose. Ar šitoji 
dogma yra istorinė tiesa ar mi
tas?” (Mano pabraukta — J. M.)

Gaila, kad autorius savo at
rastų “mitų” neišvardino paei
liui, dėlto tenka konspektyviai į 
įvykius pažvelgti ir išvardinti.

Ar yra mitas, kad Mindaugas 
pats apsikrikštijo ir tapo Lietu
vos karaliumi popiežiaus pavedi
mu ir su jo palaiminimu? Jei 
pats Mindaugas F. Jucevičiui dar 
gali atrodyti mitas, tai popiežius 
Inocentas IV, pavedęs Kulmo 
vyskupui Henrikui 1253 m. vai
nikuoti Mindaugą karaliaus vai
niku, tikrai negali būti mitas, o 
istorinis faktas.

Ar yra mitas, kad Gediminas 
buvo Lietuvos didžiuoju kuni-. 
gaikščiu; valdžiusiu Lietuvą nuo 
1316 m. ligi 1341 m.? Tiesa, gra
žioji legenda apie jo sapnuotą 
Geležinį vilką ir Vilniaus įkū
rimą gali būti priskiriama prie 
mitų.

Ar tai legendos?
. Bet juk kiekviena tauta turi 
legendų, dėl kurių tačiau nedera 
niekinti istorinės tiesos.

Ar yra mitas, kad k Lietu
vą valdė du broliai, ai su

gyvenę ir išmintingai bendradar
biavę, Algirdas ir Kęstutis ir 
kad jų valdomi plotai taip buvo 
dideli, kad Algirdas jau drįso 
tarti, jog visa Rusija turi pri
klausyti Lietuvai?

Ar Vytautas yra mitologinis 
asmuo, kurį mes vertai vadina
me didžiuoju? Kokie mitai supa 
Jogailą, Vytauto pusbrolį, tapusį 
Lenkijos karaliumi, kurį lenkai 
dar ir dabar garbina, ir ne tik 
jį, bet ir visą jo dinastiją, kuri 
truko apie 200 metų?

Ar yra mitas, kad Vytautas 
ir Jogaila, sutelkę Lietuvos, Len
kijos, nukariautų rusiškų plotų 
ir draugiškų totorių jėgas 1410 
m. prie Žalgirio-Griunvaldo su
triuškino kryžiuočių ordiną, kurio 
žygius kurį laiką laimino Roma, 
kuriam talkino visa Europa, 
ir tokiu būdu sustabdė vokie
čių ekspansiją net 500 metų?

O Vorkslos mūšis, nors ir ne
laimėtas, betgi išgelbėjęs Vaka
rų Europą nuo totorių antplū
džio, ar taip pat yra mitas? O 
juk šiam mūšiui vadovavo Vytau
tas.

Kas gi palaikytų mitu visas 
Lietuvos sutartis su Lenkija, ku
rios privedė prie 1569 m. Liub
lino unijos, dėl kurios istorikas 
Narbutas laužė savo plunksną?

Ar yra mitai lietuvių-lenkų su
kilimai, vykę prieš Rusiją 1831 ir 
1863 m.?

Ne legenda, ne mitas ir ne pa
saka yra lietuviškosios spaudos 
draudimas ir tragiškai didinga 
knygnešių epopėja.

Koks mitas yra 1905 m. Vil
niaus Didysis Seimas ir Vasario 
16 nepriklausomybės aktas, 
kurį dar gali paliudyti gyvi mū
sų tautos veteranai?

Taigi, ne iš mitologinių mig
lų kėlėsi ir jaunoji nepriklauso
ma Lietuva ir ne legendomis 
grindė savo trumpą valstybinio 
gyvenimo laikotarpį. Kas gailėtų

žemės reforma, tautos ūkis, so
cialinis draudimas ir visa kita)?

(Bus daugiau)
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255

TORONTE
Lietuvių skautų veikla

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 {mokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus narna* su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; modemiška 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 tinkas, 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

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.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

• Romuvos stovykloje vyresniųjų 
skaučių įžodį davė: R. Baltaduonytė, 
J. Baranauskaitė, Ž. Baranauskaitė, R. 
Augustinavičiūtė, S. Kybartaitė, I. Kry
ževičiūtė, B. Stukaitė, R. Volungytė ir 
Z. žolpytė. įžodį pravedė ps. D. 
Skrinskaitė. Sveikino Kanados rajono 
vadeivė ps. I. šernaitė-Meiklejohn.

• Šių metų stovykloje pasirodė vi
sa eilė jaunų ir gabių vadovių: A. 
Volungytė, B. Stukaitė, I. Kryževi
čiūtė, A. Kregždaitė, R. Baltaduonytė, 
J. Baranauskaitė, R. Augustinavičiū
tė, Ž. Baranauskaitė, D. Miceikaitė, R. 
Volungytė, B. Paliulytė, Sakalaitė.

• Pirmosios savaitės stovykloje lau- 
žavedė ps. D. Skrinskaitė pravedė 
laužavedžių kursus.

• Skaučių pastovyklėje Romuvos 
stovykloje buvo pravesti skilčių/val- 
čių konkursai iš šių dalykų: tvarkin
gumo, punktualumo, įsirengimo bei 
pasipuošimų, užsiėmimų, laužų pasi
rodymų ir lietuviškumo. Laužų pasi
rodymų konkursą laimėjo jūrų skau
čių valtis, vadovaujama V. Balčiūnai-

tės, pasipuošimo bei įsirengimo kon
kursą laimėjo “Kelmaičių” skiltis, 
vad, D. Jonikaitės, o Haygiansi^ taš
kų iš visų dalykų surinko ir tuo lai
mėjo šių metų stovyklos bendrąjį 
skilčių konkursą “Varnų” skiltis, vad. 
I. Stanionytės.

• Pereitą savaitę Toronte lankėsi 
s. Petras Molis iš Worcester, Mass. 
Jis yra vienas iš kandidatų ateinan
čiai 3 metų kadencijai į Vyriausius 
Skautininkus. Rinkiminiais reikalais 
svečias turėjo progos pasikalbėti su 
kaikuriais Toronto vadovais.

• Organizuotas jaunimas yra geres
nis jaunimas. Kiekvieną rudenį skau- 
tai-tės į savo eiles priima naujus kan
didatus nuo 7 m. amžiaus. Tėveliai, 
kurie turite to amžiaus vaikų, siųski
te juos į skautų-čių draugoves. Skam
binkite draugininkams: A. Gotceitui 
— tel. 7664)259, P. Reginai — tel.

tel. RO
2-6684; mergaičių kandidačių reika
lais — M. Stanionienei — tel. 781- 
7861. CJS.

274-2265, B. Poškai

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.

©b S PORTAS
Owners 

entre

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJ3.

408 Roncesvalles Ave. 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 j 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 
VISA DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

GOLFININKAI, DĖMESIO!
Š. Amerikos Lietuvių Fizinio Auk

lėjimo ir Sporto Sąjunga rengia pir
mąsias golfo pirmenybes Glen Eagles 
golfo klube (nr. 50 kelias — 3 my
lios į šiaurę nuo Bolton) rugsėjo 4 
d., 12.30 v. p.p.

Visus besidominčius golfu kviečia
me registruotis pas specialaus komi
teto narius: S. Kėkštą — 47 St. Geor
ge Rd., Islington, Ont. (tel. 233-1372), 
J. Balsį — 364 Greer Rd., Toronto 
12, Ont., arba H. Stepaitį — tel. 233- 
8396.

Registracijos mokestis $1. Pirmeny
bės užbaigiamos vaišėmis. Laimėtojui 
dovaną skiria Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Toronto apylinkė. Platesnė 
informacija gaunama pas organizaci
nio komiteto narius.

Tikimės plataus susidomėjimo Ka
nados ir JAV. lietuvių golfininkų 
tarpe. Ligi pasimatymo aikštėje —

Specialus Organizacinis Komitetas
1966 METŲ KANADOS PABALTIJO 

LAUKO TENISO PIRMENYBĖS
Rugpjūčio 27-28 dienomis Toronte

įvyko Kanados Pabaltijo lauko teniso 
metinės pirmenybės, kuriose rungėsi 
24 dalyviai iš visų tautybių propor
cingai. Vyrų grupėje dalyvavo 16 žai
dėjų ir buvo žaista su nemaža įtam
pa. Hamiltono “Kovo” atstovams 
(Grajauskas, Svilas, Meškauskas) teko 
rungtis tarp savęs; A. Grajauskas išė
jo laimėtoju, bet pralaimėjo O. Rau- 
tinš (“Aušra”) 6:3, 6:1 santykiu. Baig
mėje O. Rautinš (“Aušra”) įveikė lat
vių žaidėją R. Ceinovski santykiu 3:6, 
6:3, 6:0, laimėdamas vieneto ėempijo- 
natą.

0. Rautinš poroje su J. Žukausku 
(“Vytis”) vyrų dvejeto baigmėje vos 
praėjo pro H. ir E. Mikazans, latvių 
tėvo ir sūnaus dvejetą 9:7, 6:4.

Moterų vieneto laimėtoja tapo jau
na estų atstovė M. Kivisild, įveikusi 
estę H. Pedel santykiu 6:2, 6:3..

Mišrus estų dvejetas — H. Pedel su 
J. Kivisild įveikė estus L. Alang ir 
H. Hoks santykiu 6:2, 6:0.

žaidynes gražiai pravedė latvių ats
tovai. Tik gaila, kad labai mažai buvo 
jaunimo atstovų.

J. Žukauskas

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

JAU PERSIKĖLE Į NAUJAS PATALPAS — 
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

PADĖKA
Š. m. liepos mėn. .24 d., sulaukęs gilios senatvės, Lietuvoje mirė 

mūsų mylimas tėvelis ir uošvis

A. A. JONAS GARBUZAS
Reiškiame ypatingai gilią padėką Prisikėlimo parapijos klebonui 

Tėvui Placidui, OFM, už atlaikytas gedulingas šv. Mišias ir gražiai iš
reikštas mintis tariant atsisveikinimo žodi; kunigui Br. Jurkšui už var- 
goninkavimą; Tėvui Ambrozijui, OFM; Tėvui Petrui, OFM ir Tėvui 
Pauliui, OFM už atlaikytas šv. Mišias.

Giliai dėkojame šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažuba
liui ir tos parapijos kunigams už atlaikytas šv.- Mišias jų parapijoje.

Gilią padėką reiškiame abiejų parapijų klebonams už pagerbimą 
mūsų tėvelio savo maloniu atsilankymu pas mus ir už parodytą nuo
širdų mūsų užjautimą liūdesio valandoje.

Ypatingai gilią padėką reiškiame gen. konsului dr. J. žmuidzinui 
su Ponia, organizacijų vadovybėms bei jų nariams už asmeniškai, spau
doje ar raštu pareikštas užuojautas.

Nuoširdžiai dėkojame Toronto lietuvių radijo programos “Tėvynės 
prisiminimai” vedėjui p. J. R. Simanavičiui už tartą per radiją pra
nešimą apie velionies mirtį ir pareikštą užuojautą, skiriant taip gra
žiai sugiedotą giesmę.

Giliausią ir didžiausią padėką reiškiame visiems mūsų brangiems 
bičiuliams - draugams už dalyvavimą pamaldose, pareikštas užuojautas 
asmeniškai, spaudoje, raštu ar telefonu; prisiųstas gėles, užprašytas šv. 
Mišias ir paskirtą laiką pagerbiant velionį.

Nuoširdžiausią padėką reiškiame visiems asmenims, kurie prisi
minė velionį maldoje ar mintyse ir mus užjautė.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas pasiliks mūsų širdyse neuž
mirštamas.

Jono Garbuzo šeimos ir giminių vardu —
Emilija ir Juozas Jurkevičiai - Yurkus.

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 430-7
Antr.10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 430 - 7
Penkti 10-130 ir 430-8 
šešti 9-12
Sekm. 930-1

Kapitalas
1966 Birželio 30 d.

$2,096,664

JONUI MIKELĖNUI mirus,
P. MIKELĖNIENEI, vaikams ir giminėms, 

nuoširdi užuojauta —

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimą* 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 Hame rtelbtae, prašomi paskam
binti ir Joms bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė Ir 
kaina. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

JONUI MIKELĖNUI mirus, 
jo žmoną, vaikus ir gimines liūdesio valandose 

nuoširdžiai užjaučiu —
Vladas Kriaučeliūnas

TERESEI JAKIMAVIČIENEI mirus, 
dukrai poniai GUTAUSKIENEI ir jos šeimai 

reiškiame gilią užuojautą —
Patašių šeima

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 
535 - 9468 I

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

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

“Tž” redakcijos svečiai. Pra
ėjusią savaitę lankėsi skautų vei
kėjas s. Petras Molis, dirbąs Po
wer Engineering Co, Inc. ir gyve
nąs Shrewsbury, Mass. Kaip kont
rolierius, jis aplankė savo b-vės 
skyrius Toronte ir Hamiltone. 
Šiuo metu skautų rinkimuose jis 
kandidatuoja į L.S. Brolijos vyr. 
skautininkus. Pasinaudodamas 
tarnybine savo kelione, jis, kaip 
skautų džiamborės fondo sky
riaus vedėjas, susitiko su įgalioti
niais. “TŽ” administracijoj jis ne 
tik sutvarkė savo prenumeratos 
reikalus, bet ir užsakė “Tž” Va
sario 16 gimnazijos skautams.

Atostogų proga aplankė “TŽ” ir 
savo bičiulius Toronte Tadas Juš
ka su ponia iš Winnipego. Jis yra 
buvęs Winnipego lietuvių klubo 
pirmininku ir šiaipjau veiklus tau
tietis visuomeniniame gyvenime. 
Į Kanadą atvyko prieš 40 metų ir 
gražiai įsikūrė Winnipege. Toron
te jis gėrėjosi lietuvių parapijo
mis, Liet. Namais, bankeliais ir 
kitomis įstaigomis ir susitiko su 
senais pažįstamais p. p. — Pavie
niais, Vektoriais, Jurkštais, Stin- 
sonu ir kt., kurie yra ilgiau ar 
trumpiau buvę Winnipege.

Iš tolimos Argentinos Toronte 
lankėsi Antanas Židelis. Jis iš 
Lietuvos išvykęs bene 1929 m. 
Buenos Aires mieste jis turėjo 
nejudomų nuosavybių pirkimo- 
pardavimo įstaigą; dabar pasi
traukęs į pensiją, nors turi tik 
60 m. amžiaus. Argentinoj esą 
išeinama pensijon sulaukus 55 m. 
amžiaus. Svečias ne tik aplankė 
savo gimines bei pažįstamus, bet 
ir apvažiavo autobusais visą S. 
Ameriką pagal turistinį planą tik 
už $100. Jis ketina dalyvauti Va
šingtone lietuvių koplyčios iškil
mėse.

Iš Brazilijos atvykusi viešėjo 
Toronte Rymantė Steponaitytė, 
globojama p. Skrinskų. Ji, kaip 
atstovė, dalyvavo jaunimo kong
rese Čikagoje, studijavo šešias 
savaites Fordhamo universitete 
lituanistiką ir atvyko susipažinti 
su Kanada, kur turi pažįstamų iš 
Vokietijos stovyklinių laikų.

Kazys Skaisgirys ir Balys Klo
vas iš Čikagos domėjosi ne tik 
“TŽ”, bet ir kitomis lietuvių įstai
gomis. K. Skaisgirys yra Čikagos 
operos choro valdybos vicepirmi
ninkas. Jis papasakojo apie choro 
užsimojimą pastatyti Čikagoje J. 
Karnavičiaus operą “Gražiną”.

Tautinių grupių spektaklis 
įvyks Darbo šventėje — rugsėjo 
5 d., 8.15 v.v., Kanados krašto pa
rodoje Grandstand aikštėje. Įėji
mas nemokamas. Programoje da
lyvauja 25 įvairių tautybių meno 
vienetai. Lietuviams atstovaus 
Hamiltono “Gyvataras”.

Aktorius Daubėnas iš Niujorko 
šią vasarą dėstė vaidybos meną 
vienoje kanadiečių specialioje i 
stovykloje Ontario prov. Jau gri
žo Į Niujorką.

Dr. A. Valadka su žmona rug
sėjo 11 d. išvyksta ilgesnei kelio
nei į Europą. Jiedu vyks su ka
nadiečių gydytojų grupine eks
kursija lėktuvu į Šalzburgą Aust
rijoj, kur dalyvaus tarptautinia
me gydytojų kongrese, o po to 
aplankys Italiją, Šveicariją ir Vo
kietiją. Į Torontą grįš spalio 7 d.

Dail. V. Vizgirda rugpjūčio 
mėn. lankėsi Toronte pas savo 
bičiulius ir pasirinko kaikųrių 
dailininkų kūrinių nuotraukų. Jas 
jis panaudos skaidrėms, ku
rias parodys Vilniuje okupuotos 
Lietuvos dailininkams. Neseniai 
Lietuvoje buvo surengta dail. V. 
Vizgirdos kūrinių paroda. Kūri
niai buvo surankioti iš Įvairių 
savininkų, likusių Lietuvoje.

Kanados Lietuvių Dienos išva
karėse Lietuvių Namai Toronte 
(Dundas-Ossington) šį penktadie
nį, rugpjūčio 2, nuo 7 v.v. ruošia ’ 
laisvą lietuvių pobūvį-alutį.

Vita Linkevičiūtė — stipendi
ninkė, aštuoniolikmetė lietuvaitė 
Vita, Prano ir Zitos Linkevičių 
duktė, gyv. Oakvillėje, neseniai 
laimėjo Fordo stipendiją. Baigusi 
vietos Perdue vidurinę mokyklą, 
ji pateko į baigminę varžovų gru
pę, susideančią iš keturiolikos as
menų, kurių tėvai dirbo Kanados 
Fordo b-vės fabrikuose. Kandida
tai buvo parinkti specialios komi
sijos, į kurią įėjo trys universite- j 
tų prezidentai bei profesoriai. Vi
soje Kanadoje laimėjo tik penki 
asmenys. Stipendija įgalins Vitą 
studijuoti ketverius metus jos pa
sirinktame universitete. Žada stu
dijuoti psichologiją ir sociologiją 
Toronto universitete (St. Micha
el’s College). Jos sesutė Irena tę
sia savo studijas tame pačiame 
universitete jau trečius metus.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

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

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

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

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

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

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

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

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

S. Turiu didelį pasirinkimą įvai
raus dydžio apartamentų.

PASITEntAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

p.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE MKI
ISLINGTON — REXDALE, $45.000 

įmokėti, modernus - naujausios 
statybos 15 butų pastatas, tik 
4 metų senumo. Visi butai turi 
balkonus. $22.500 metinių paja
mų. Duoda virš 11% už inves
tuotus pinigus, apmokėjus vi
sas išlaidas ir mortgičiųs.

KINGSWAY RAJONE, $50.000 įmo
kėti, gražus 21 buto pastatas. 
Vienas geriausių vakarų Toron
to rajonų. $27.400 metinių pa
jamų. Pirmi mortgič. iš 4% %. 
Jūsų turimas nekiln. turtas ar
ba turimi mortgičiai gali būti 
priimti kaip dalinis arba pilnas 
įmokėjimas (trade-in). Prašo
ma kaina $215.000.

PLAZA — RYTŲ TORONTE, $70. 
000 įmokėti, puiki pinigų inves- 
tacija, 10 kambarių plazoje. Vi
sos krautuvės išnuomotos ir 
kutinius 9 metus, tik vienas 
turi nuosavas sutartis. Per pas- 
nuomininkas pasikaitė. Virš 10 
% už investuotus pinigus, ap
mokėjus mortgičiųs ir visas ki
tas išlaidas. Pilna kaina tik $ 
200.000.

RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
apartamentinis pastatas. Apie 
$55.000 metinių pajamų, pideli 
vieno ir dviejų miegamųjų bu
tai. Balkonai, keltuvas, kilimai. 
Visas pastatas labai gerame 
stovyje. Didelis kiemas auto 
mažinoms. Reikia virš $100.000 
įmokėti, bet gali būti dalis gry
nais pinigais (trade-in) nekil
nojamo turto ar mortgičių for
moje. Pilna kaina $38.000.
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A L G ARBENS
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 akrų su trobesiais, prie pat Rice ežero ir mies
telio. Prašoma kaina viso $7.000.
BLOOR—DUNDAS, $18.500. Įmokėti apie $3.000, balansas atskiras morgį- 
čius, 6 kambariai per du augštus, garažas, greitas įėjimas.
BLOOR prie SUBWAY. $19.900. 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 
mortgičiųs iš 6Į6% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A A JI A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE — ----------- --------------

MOKAME
4%% už depozitus 
5!4% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIŲS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 10 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai 
Toronto 3, Ontario.

1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

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

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

WELLAND, Ont.
ALOYZAS IR STASĖ VISKONTAI 

turi sėkmingą verslą — pieninę, kurio
je gamina sūrius, mėgstamus ir lietu
vių. Jie yra aktyvūs visuomenės vei
kėjai, lietuviškų reikalų rėmėjai. Vien 
jaunimo kongresui jie paaukojo $100. 
Jų sūnus inžinierius Aloyzas, gyvenąs 
Toronte, taipgi yra aktyvus KLB jau
nimo sekcijos veikėjas, atstovavęs Ka
nados lietuviams peticijos įteikime 
Jungtinėm Tautom. Lietuvybės reika
lais jis daug kur yra kalbėjęs. Viskon- 
tų šeima yra atvykusi iš P. Amerikos 
ir gražiai įsikūrusi Kanadoje.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4*8459: LE. 4-8450 Namų telefonas/ BE. 3-5996

kamb. butas. Parduodama dėl li
gos.

QUENN - LANDSDOWNE, $6.000 
įmokėti, gerų plytų, 9 dideli 
kambariai su virtuvėm, vandeniu 
apšildomas, 2 augštai su baldais; 
$220 mėnesinių pajamų; 10 metų 
mortgičiųs.

COLLEGE - DOVERCOURT, $8.000 
įmokėti, gerų plytų, 8 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, alyva apšildo
mas, 2 prausyklos; 10 metų ba
lansui mortgičiųs,

$1.500 ĮMOKĖTI, GERŲ PLYTŲ 
NAMAS, Bloor - Dufferin, 6 kam
bariai, 2 virtuvės, nauja krosnis, 
ilgas mortgičiųs 7%.

RESTORANAS PRIE TORONTO, 
$5.000 pilna kaina, prie 11 plento 
(Yonge St.); 85 vietos, labai šva
rus, moderniai įrengtas, visokios 
mašinos, nebrangi nuoma. Prie 
restorano 4 kambarių butas, ne
toli Wilcox e žero. Didelis judė
jimas. Pelninga vieta šeimai.

JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 
rupių plytų, atskiras, 6 dideli 
šviesūs kambariai, labai moderni 
virtuvė, nauja krosnis, platus įva- 
žiavimas, garažas.

ĮVAIRENYBIŲ, CIGARŲ KRAU
TUVĖ, $4.900 pilna kaina, $1.060 
apyvartos į savaitę, prie pagrin
dinės gatvės, nebrangi nuoma, 3

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, boteHų, motelių {vai-

j*ip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgKių.

Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžiusl
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APDRAUDA
© SKAITYTOJAI PASISAKO

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

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

NELAIMINGŲ ATSITI-

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreaiT

Vd A Aėk! AC Visa*8 kelionių reikalais, visame pašau-
• lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

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

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

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

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

i,KSALFA 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 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. tel. 536-7266

K. STRIAUPIS P- JONIKAS

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

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

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulfc

KUNIGŲ DRABUŽIAI ROMOJE
Ryšium su informacija “T.Ž.” 24 

nr. apie potvarkį, liečiantį kunigų 
drabužius Romoje, gautas šis laiškas, 
kuris papildo ir patikslina ankstyves
nę informaciją.

“Italijos vyskupų konferencija, lai
kydama tikslingu, kad kunigo dra
bužis, nors ir saugodamas kunigo kil
numą, butų pritaikytas prie šio laiko 
gyvenimo reikalavimų ir prie naujų 
apaštalavimo sąlygų, atsižvelgiant į 
Bažnyčios teisių kodekso 131,1 kano
no dvasią, norėdama išlaikyti ir šia
me dalyke drausmės vieningumą, jų 
pačių asmeniškai naudai ir bendruo
menės pavyzdžiui, nustato, kad sutana 
pasilieka normalus kunigų ir vienuo
lių drabužis ir toliau. Jis yra priva
lomas: a. savoje bažnyčioje, b. baž
nytinėse institucijose, c. kunigiškos 
tarnybos funkcijose, d. liturginėse 
apeigose net ir už bažnyčios sienų, 
e. sakant pamokslus, f. teikiant sakra
mentus ir sakramentalijas, mokant ti
kybos mokyklose.

Vyskupų konferencija pareiškia, 
kad visiems kunigams yra leidžiama 
pakeisti sutaną į “clergyman”, kuris 
susideda iš švarko ir kelnių juodos 
arba tamsiai pilkos spalvos ir kunigiš
kos apikaklės, kelionėse, ekskursijose, 
naudojant susisiekimui automobilį ir 
Lt, t.y. kada to reikalauja patogu
mas profaniškuose veiksmuose.

Visokioje aplinkoje ir visose aplin
kybėse tiek savo vyskupijoje, tiek ir 
svetimoje ar užsienyje, kaip atostogų 
proga, minėtas “clergyman” drabužis, 
kaip “Sacerdotii signumv, viešai tu
ri būti nešiojamas pilnai; jis turi bū
ti visiems kunigams vienodas ir aiš
kiai charakteringas, kad iš jo būtų 
galima pažinti, jog tai kunigas.

Vyskupų konferencija ragina kuni
gus, kad jie, naudodami “clergy
man”, atsižvelgtų į vietos sąlygas, 
papročius, žmonių jautrumą, prisi
mindami apaštalo žodžius: “Omnia 
mihi licent, sėd non omnia expediunt; 
omnia mihi licent sed non omnia 
aedificant” (Kor. 10, 22-23). Jie turi 
suprasti ir pajusti iki kokio laipsnio 
jų globai pavesti tikintieji yra pa
rengti šiai naujai drabužio formai” 
(Osservatore Romano, -1966. IV. 24).

Po šio Italijos vyskupų konferen
cijos nutarimo, Šv. Sostas išleido tokį 
potvarkį: “Kunigai, kurie dirba įvai
riose Romos kurijos įstaigose, darbe 
privalo dėvėti sutaną. Už įstaigos tu
ri derintis prie Romos vikarijato nuo
statų”. O Romos vikarijatas nustatė 
tokias normas: “Romos vyskupijoje 
sutana yra visų kunigų ir vienuolių 
įprastinis drabužis. Jos vartojimas 
privalomas šventoje vietoje ir už jos 
liturginėse funkcijose: sakant pa
mokslą, dėstant tikybą mokykloje ir 
atliekant betkokią religinę tarnybą. 
Sutana taip pat privaloma bažnytinė
se įstaigose ir institutuose. “Clergy
man” yra leidžiama tada, kai pato
gumas to reikalauja profaniškuose 
veiksmuose”.

Po šitų potvarkių Romos gatvėse 
jau beveik pusė kunigų dėvi “clergy
man”. Taigi, nėra griežto įsakymo vi
sur ir visada dėvėti sutaną, kaip iš 
žinutės, tūpusios “Tėviškės Žiburiuo
se

O. Box 
manau, 
vietas,

laikomasi Liurdo, Fatimos ir kitų vie
tovių atvejais. Bene populiariausia 
Marijos apsireiškimų vieta šiuo metu 
yra Garabandal kaime Ispanijoj ketu
rioms mergaitėms. Apie tai galima pa
siskaityti F. Sanches-Ventura Y Pa- 
sual knygoje, išverstoje į prancūzų 
kalbą “La Vierge est-elle apparue a 
Garabandal?” Būdamas misijų rėmė* 
jas, gavau net iš kelių skyrių pranašys
tės kopiją (tik pusę surašiau) apie 
ateinančias žmonijai bausmes. Pasi* 
naudojau Mr. St. Oraze “Divine Love” 
laikraščiu ir knygų leidėju P. 
24 Frenso 7, California. Jis, 
galėtų nurodyti pavardes ir 
kur tas apsireiškimas įvyko.

Apie Marijos netolimą valandą, 
1965 m. buvo išspausdintas platus ap
rašymas Italijoje Tėvų jėzuitų laik
raštyje “Crociata Mariana” ir kituose 
laikraščiuose.

Prieš 15 metų šiurpias pranašystes, 
nors trumpiau, taip pat minėjo stig- 
matizuotasis kapucinas Tėvas Pijus 
Italijoje. Kun. J. Gaudzė

Red. Pranašystės visuomet pažadina 
žmonių susidomėjimą, bet kartu ir tie
sos klausimą. Kun. J. G. rašinys davė 
progą kun. dr. J. Gutauskui pastatyti 
privačių apsireiškimų ir pranašysčių 
klausimą tikrojoj šviesoj. Kritišku
mas toje srityje yra būtinas, nes pa
maldumo vardu skleidžiamos įvairios 
pranašystės gali skaudžiai klaidinti 
žmones ir pakenkti pačiai religijai. 
Kaikurie pamaldumui skleisti skiriami 
leidiniai nekritiškai žiūri į dalykus ir 
religijai nevisada pasitarnauja. K. J. 
G. cituojami laikraščiai kritiškumu ne
pasižymi. Kol kas iškeltą klausimą lai
kome baigtu.

GERBIAMAS REDAKTORIAU,
Laisvame krašte ir laisvoje spaudo

je kiekvienas asmuo gali pareikšti sa
vo nuomonę įvairiais klausimais, ypač 
jei toji nuomonė paremta faktais. “T. 
ž.” koresp. Skt. nenuneigęs nei vie
no mano iškelto fakto straipsnyje “L. 
L.” nr. 15, daro išvadą, kad “tokie ra
šiniai neabejotinai kenkia bandram 
lietuvių reikalui.” Su tokia korespon
dento Skt. išvada negaliu sutikti, nes 
klausimas, kokie rašiniai kenkia ir ko
kie rašiniai padeda bendram lietuvių 
reikalui, yra reliatyvus ir subjektyvus 
dalykas. Tai kaip lygtis su dviem ne
žinomais, kuri ne taip lengvai spren
džiama.

Su pagarba —

kai daugiau yra pagrindo kuo nors pa
sipiktinti, negu pasidžiaugti). Kas pa
bando plačiau pasidomėti Lietuvos ra
šytojais, lengvai susilaukia priekaišto, 
ar nesiima “bendradarbiavimo”. O įsi
dėti eilėraštį ar paminėti mirusį ar gy
vą Lietuvoj likusį rašytoją kai kam 
tiesiog atrodo jau nebesilaikymu lini
jos...”

Iš tikrųjų, atrodytų, nevisai taip yra. 
Lietuvoj išleistos knygos išeivijos liet, 
spaudoj gal išsamiau nerencenzuoja. 
mos todėl, kad nenorima pakenkti Lie
tuvoj gyvenantiems autoriams, kurių 
darbus svetur teigiamai įvertinus, jie 
tuojau pasidaro “ne košer” partijos 
akyse. Dėl tos tad priežasties gal ir 
yra geriau patylėti su Lietuvoj išleis
tų knygų vertinimu. Juk dabar tokia 
kaip ir mada: rašai (Lietuvoj gyvenda
mas) ką nors apie išeivius — rašyk 
blogai, koliok juos. Gerai prisimenu a. 
a. poeto J. Tysliavos žodžius kolegoms 
rašytojams Lietuvoj: “Jeigu Jums ge
riau verstis tenai, kai koliojate mus— 
koliokite dar daugiau...” Pr. Alšėnas

XI Kanados Lietuvių 
Dienos apyskaita

20.

Pajamos
1. Bilietai į šokius $1.468,00
2. Bilietai į koncertą ” 867.00
3. Degtinė ir alus ”2.281,63
4. Maistas ” 323,04
5. Loterija ” 312,00
6. Staliukų loterija ” 230,75
7. Reklamos leidinėlyje ” 105,00
8. Loterijai suaukota ” 45,00
9. Iš Mr. King ” 25,00

10. Iš N. N. ” 21,60
11. Futbolo rungtynių bil. ” 22,75

Iš viso $5.701,77
Išlaidos

1. Šokiam salė $ 300,00
2. Muzika ” 144,00
3. Čiurlionio Ansambliui ” 900,00
4. Ansamblio pavaišinimui ” 108,96
5. Degtinė ir alus ”1.407,18
6. Maistas ” 223,75
7. Loterija ” 123,27
8. Leidinėlio spausdinimas ” 250,00
9. Šaudyklos išlaidos ” 16,12

10. Koncertui salė ” 135,00
11. Gėlės ” 54,59
12. Radijo valandėlei ” 150,00
13. “Tėviškės Žiburiams” ” 103,75
14. “Nepriklausomai Lietuvai’.’ 125,00
15. Liet, laikraščiams JAV. ” 100,00
16. Futbolo žaidėjams ” 150,00
17. Krašto valdybai ” 400,00
18. Lietuvių Fondui 200,00
19. Žygiui į Jungt. Tautas ” 100,00

P. Lelis 21.
147,00
25,00

ČIKAGOS STAIGMENOS
Gyvenatiems toliau nuo Čikagos da

rosi neaišku, kas gi ten darosi. Iš di
džiosios spaudos puslapių aiškėja, kad 
tie vargšai juodieji nori būtinai pa
gerinti savo ekonominę ir socialinę pa
dėtį, o tam tikslui pasiekti tėra tiktai 
viena galimybė — kelti triukšmą ir 
daužyti baltaodžių namų langus. Rugp. 
5 dienos triukšme išaiškėjo dar viena 
naujovė, būtent ta, kad vietos policija 
labai atidžiai saugojo triukšmadarius 
nuo baltaodžių, kurie gynė savo namus 
ir jų langus nuo sunaikinimo. Jie gavo 
daug lazdų nuo ramybės saugotojų po- _ . , x .. ,. . .

jlas ir loterija. Išvardinti visus per-

90,00 
213,88 

$5.467,50 
” 234,27 
$5.701,77

Kelionė jaunimui į Niu 
jorką 7 asmenims ,3 
Romovėnų karo istorijai

22. Lietuvių Enciklopedijai
anglų kalba (miesto bibl.)

23. Smulkios išlaidos
Iš viso

Apyl. valdybos ižde
Balansas

Šioje apyskaitoje yra neišvardin
tų pajamų ir išlaidų, kurios nepraves- 
tos per kasą. Pusę išlaidų pavaišini
mui Čiurlionio Ansamblio ir svečių 
padengė T. T. pranciškonai. Futbolo 
žaidėjam taurę nupirko V. Senkevi
čius. šaudytojų taurėm sudėjo po 
$10: J. Skeivelas, A. Visockas, X. Y., 
J. Girevičius; po $5: A. ir J. Alon- 
deriai. Suaukota: staliukai, paveiks-

Jeigu žmonių kalbą būtų ga
lima paversti elektros energija, 
tai penkios moterys apšviestų 
visą miestą.

Kiek kainuoja jungtuvės?
Jaunas vyras teiraujasi metri

kacijos biure:
— Kiek kainuoja jungtuvės?
— Du doleriai ir visas pojung- 

tuviais uždarbis (turima galvoj 
žmonos išlaikymas) — paaiškino 
jam skyriaus tarnautojas.

Mokykloje
Jonukas pirmą dieną mokyk

loje nesijaučia gerai. Pagaliau, 
nusižiūrėjęs į kitus mokinius, iš
kelia ir jis savo rankutę.

— Ką gi mažasis Jonelis no
ri pasakyti? — drąsina jį mo
kytojas.

— Kada bus atostogos? — pa
klausė Jonukas ir sunkiai atsi
duso.

Kolonizuotoj Lietuvoj
— Kur buvo pasirašyta “tary

binės” Lietuvos prisijungimo 
prie Sov. Sąjungos deklaracija? 
— klausia mokytojas.

— Ant popieriaus, — atsakė 
Petriukas.

Paaiškėjo...
Vienas vyrukas sako draugui:
— Tikėjausi gauti nemažai 

kraičio. Deja, sekančią dieną po 
vedybų, pasikalbėjus su uošviu, 
paaiškėjo, jog vedžiau tik iš mei-

O dabar sudiev...
Dabartinis JAV vicepreziden

tas Humphrey pasakoja, kaip jo 
šeima sutiko žinią, kai jis 1948 
m. pirmą kartą buvo išrinktas 
senatorium ir turėjo iš Minnea- 
polio miesto keltis Į Vašingtoną. 
Vakare, prieš iškeliaudamas su 
šeima Į sostinę, išgirdo savo ma- ' 
žiausią dukrytę meldžiantis.

Paprašiusi geros sveikatos ir 
visokios palaimos savo tėveliui, 
motinėlei ir visiems šeimos na
riams, ji savo maldas baigė šiais 
žodžiais:

— Na, o dabar, Viešpatie, su
diev. Mes išvažiuojam į Vašing-. 
toną...

Sovietinėj Lietuvoj
Mokytojas: Kada geriausias 

laikas bulvėms kasti?
Algiukas: Nakties metu, kai 

kolūkio sargai užmiega.
Parinko Pr. Al

Apdraudžiame įvairių profesijų ir įvairių verslų žmones. 
Jei jieškote kokios rūšies specialisto ar krautuvės, 

paskambinkite mums. 
PATARSIME, KĄ PASIŠAUKTI.

P. BARAUSKO AGENTŪRA
231-2661 arba 

233-3323 
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT. 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

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

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

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

W. A. LENCKI,
B.A«9 LuLuB.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

George BEN, B.A

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

(prie Dundas j

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 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEiLUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

Gu-

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

Bloor Auto rite Garage ils £RcSgei^feLMi-i305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

gali, atrodyti.
Kun. J. Vaišnora, MIC

PAAIŠKINIMAS APIE 
PRANAŠYSČIŲ ŠALTINIUS

Didžiai Gerbiamasis kun. dr. J. 
tauskai,

Matyt, taip jau reikėjo, kad mūsų 
inicialai sutapo, išskyrus Jūsų moks
linį dr. titulą. Tai paskatino giliau pa
žiūrėti į reikalą. Apgailestauju ir at
siprašau, kad už mane iš skubaus skai
tytojo sulaukėte ne tik “pasveikinimo, 
bet ir “įvertinimo”. Tikrumoje po 
straipsniu buvau pasirašęs pilna pa
varde, bet spaustuvėje pasiliko tik ini
cialai.

Daugumas skaitytojų pasitenkina 
vien žinia, bet kritiškai žiūrintieji į 
apsireiškimus tuojau stato atitinkamus 
reikalavimus. Ir teisingai daro. Bent 
tuo tarpu, kur vyko apsireiškimai, vie
tos vyskupas jų nėra aprobavęs, tik 
pavedė specialistams nuodugniai rink
ti žinias. Lygiai tokio pat atsargumo

licininkų.
Triukšmo dalyviams mokamas ne

blogas atlyginimas: a) už dalyvavimą 
demonstracijose į valandą mokama po 
$2; b) langų daužytojams mokama į 
valandą po S3.50. Jeigu tokį triukšmą 
darytų kokia nors baltaodžių organiza
cija, tai tam tikra spauda sukeltų bai
siausią triukšmą prieš “nacių” daro
mas baisenybes. Bet šiuo atveju, kai ši
tą darbą atlieka “kagalo” gražiais žo
džiais suvilioti juodieji, tai toksai 
triukšmavimas yra laikomas humaniš
ku ir demokratišku reiškiniu.

čikagietis

LIETUVOJE IŠLEISTOS KNYGOS
Juozas Girnius, rašydamas “Aiduo

se” antikomunizmo prasmės klausimu, 
tarp kita ko, dėl Lietuvoj išleidžiamų 
knygų šitaip rašo: “Visi laikraščiai 
perteikia Eltos komunikatines infor
macijas apie naujai Lietuvoje pasiro
džiusias knygas, mokslininkų, rašytojų 
ir kitų menininkų sukaktis ir mirtis. 
Tačiau atskiro vertinimo Lietuvoj iš
leistų literatūros ar mokslo veikalų be
veik nėra mūšų spaudoje (susidomima,

daug užimtų vietos.
Ačiū visiems.

J. Alonderis,
XI Kanados Lietuvių Dienai Rengti 

Komiteto pirmininkas
St. Catharines, Ont.

Advokatas 
notaras

1134 DUNDAS ST. W., Toronto 
Telefonas LE 4-8431

3

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 a. b. Beresnevičius

Pietų Amerikoje: “Yankees go home!”

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas tartas pilnai apdraustas.

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

Atkelta iš 3-čio psl.
tybinius formalumus. Yra daug 
žmonių, kurie pasitenkina tik 
civlinėmis jungtuvėmis. Jeigu 
klausi, kodėl nėjo Į bažnyčią, 
dažnai atsako: norėjo daugiau 
baldų nusipirkti, negu kunigui 
už jungtuves mokėti. Kartais 
atsitinka, kad iš tokių santuo
kų vaikai nori stoti Į vienuolyną 
ar eiti į kunigus. Civilinės jung
tuvės, pagal Bažnyčios teisę, 
yra kliūtis. Kartais tikrai matai, 
kad berniukas ar mergaitė daro 
gerą Įspūdi. Kuo jie kalti, jei
gu tėvai klaidą padarė? Dauge
lis vienuolijų nepriima tokių kan
didatų, o kaikurios priima* nes 
mano, kad tie kandidatai nėra 
“momentinės aistros” vaikai, bet 
“šeimos vaikai”. Jeigu kreipia
masi Į Romą, gaunamas atsaky-

mas, esą reikia prikalbėti tėvus, 
kad sutvarkytų savo santuoką 
bažnyčioje ir tuo būdu pašalintų 
kliūti vaikams stoti į vienuoli
jas ar eiti Į kunigus.

Yra respublikų, kurios yra la
biau katalikiškos, kaip pvz. Ko
lumbija, ir jų vyriausybės kar
tais nenori Įsileisti protestan
tiškų grupių skelbėjų — neduo
da vizų. Tada tų grupių atsto
vai pasiskundžia JAV pasiunti
niui, kuris padaro diplomatinį 
spaudimą, ir valdžia nusileidžia. 
Liberalinės valdžios lengvai Įsi
leidžia, nes per sektas ateina 
daug pinigų iš svetur, be to, ver
tina tų sektų kultūrinį darbą: 
pastato ligonines, mokyklas, jau
nimo centrus, žaidimo aikštes, 
baseinus ir t. t.

PABĖGO LAISVĖN 24.500...
(Atkelta iš 1 psl.) 

munistams nėra kelio atgal. Jie 
tegali eiti pirmyn, nors kaikurie 
jų ir būtų jau praregėję bei pa
matę bankrotą komunistinės 
ideologijos ir praktikos, šitaip 
dalykams esant, nieko nepadės 
Vokietijos vyriausybės žmonių 
bei kitų politikų daryti ir tebe
daromi * pareiškimai bei pastan
gos Vokietijos suvienijimui lais
vėje ir taikoje. Kol komunizmas 
vyraus rytų zonoje, liks ir už
tvara nuo vakarų Vokietijos. Juk 
komunizmas ir kitur yra atsi
tvėręs nuo laisvojo pasaulio 
Įvairiomis sienomis. Tai plaukia 
iš jo prigimties. Sienos, kurio
mis komunizmas yra apsitveręs 
nuo laisvojo pasaulio, išnyks tik 
kartu su komunizmu.

Propaganda prieš save
V. Vokietiją aplanko daug už

sieniečių. Atvyksta valstybių 
galvos, ministerial, politikai, vi
suomenininkai ir kiti. Dažniau
siai aplanko jie ir vakarų Ber
lyną, kur pamato ir rytų zonos 
Įrengtą užtvarą nuo vakarų Ber
lyno. Tokių atvykėlių vis dau
gėja, ir jie savo akimis pamato 
vaizdą, reprezentuojanti komu
nizmą R. Vokietijoje, kaikurie 
jų, žiūrėdami i anuos mūrus, 
net balsiai pradeda kaltinti Jal
tos nutarimus, davusius pagrin- 
dą tokiai padėčiai atsirasti.

STANLEY WM. FROLICK, BA. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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
S. BROGOWSKI, OJO.

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIKIUS KILKUS.

PLUMBING and HEATING

Skambinkite LE. 34912.

bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave, Toronto 

Metro. Lie. PH. 130 TeLLE. 2-5191

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku Įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge-

BR.AMBAKAS 
TeL LE 7-2815

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 BATHURST ST„ 
tel WA 14225 arba WA 4-1001

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė {staiga 691 Alette St, 

Tol. R0 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
TeL LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronte 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GTDTTOJAS 

24 Calvington Dių Downsviev.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

TeL 633-1167

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

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

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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, LA.V-BIŲ 
B UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131



Kompoz. ir dirig. BR. BUDRIŪNAS

Akomp. D. SKRIN SKAITĖ

Visus kviečiame dalyvauti XII Kanados 
Lietuvių Dienoje

Toronte rugsėjo 3 ir 4 - šeštadienį ir sekmadienį

• SPORTINĖS VARŽYBOS — • IŠKILMINGA AKADEMIJA —

golfo ir šaudymo (žiūr. informaciją šio koncertas — sekmadienį, rugsėjo 4 d., 5 

"TŽ" numerio 6 psl.) y. p. p., Harbord Collegiate Institute au

ditorijoje, 278 Harbord St.• DIDYSIS SUSIARTINIMO VAKARAS - 

rugsėjo 3, šeštadienį, 7 vai. vakaro, Club 
Kingsway salėje, 100 The Queensway.
Ten bus ir Kanados Lietuvių Dienos kara

laitės rinkimai

• BENDROS KATALIKŲ PAMALDOS — 
Šv. Jono lietuvių kapinėse (St. John's 
Lithuanian Cemetery) Port Credit, Ont., 
sekmadienį, 11 vai. ryto. Lietingo oro at
veju — abiejose lietuvių katalikų bažny

čiose

• KONCERTINĖJE DALYJE — 

kompozitoriaus Br. Budriūno kantata 

"Tėviškės namai" (žodžiai B. Brazdžio

nio), kurią atliks "Varpo" choras, diriguo

jamas paties autoriaus. Solistai — 

J. Liūsti kaitė ir V. Verikaitis

SoL J. LIUSTIKAITĖ

SoL V. VERIKAITIS

8 PSL. • Tėviškės žiburiai • 1966. IX. 1 — Nr.^35*(866)

lOONTREAE?®
Sv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

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

Tautinių šokių pynė, kurių atliks Toronto 

"Gintaras", vad. J. Karasiejaus

• EVANGELIKŲ PAMALDOS — 
sekmadienį, 9.30 Alhambra bažnyčioje, 

1573 Bloor V/.

INFORMACIJOS CENTRAS Lietuvių Namuose, 1129 Dundas St. W. Tel. LE 1-5414 

LAUKIAME VISŲ GAUSAUS DALYVAVIMO!
XII LIETUVIŲ DIENAI RENGTI KOMITETAS

M TORONTO" 
•t?

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai sveikiname Liet. 

Dienos rengėjus, programos da
lyvius ir svečius. Viena mintim, 
bendrom jėgom ir atnaujintu už
sidegimu i darba savo tautos ge
rovei’

— Sveikiname Spackenbergo 
Tomo Vaižganto gimnazijos mo
kytojus ir mokinius, susirenkan
čius rugsėjo 3-4 d.d. parapijos 
patalpose paminėti gimnazijos 
įsteigimo ir pirmos abiturientų 
laidos 20 m. sukaktį. Specialios 
suvažiavimo Mišios — sekmad., 
rugsėjo 4 d., 12.15 vai. Prisikėli
mo bažnyčioje.

— Šį sekmad., 10 vai. — p. 
Juodviršienės užprašytos Mišios 
už a.a. K. Juodviršį jo 3 m. mir
ties sukakties proga.

— Minint antrąsias mirties me
tines, rugs. 8 d., 8 v.v. — Mišios 
už a.a. J. Akstiną; užprašė p. Aks- 
tinienė.

— Šį sekmadienį — mėnesinė 
rinkliava statybos išlaidoms pa
dengti.

— šis penktadienis — mėne
sio pirmasis. Mišios, išpažintis ir 
Komunija — 7, 7.30 ir 8 v. r. ir 
8 v. v. Ligoniai aprūpinami Ko
munija iš anksto susitarus.

— Ryšium su Liet. Diena, tre
tininkų mėn. susirinkimas ir Mi
šios nukeliamos į rugsėjo 11 d.

— Oficialios Liet. Dienos Mi
šios bus šv. Jono kapinių aikš
tėje. Ten nevykstančių tikinčiųjų 
patogumui, Prisikėlimo bažnyčioj 
je Mišios bus įprasta sekmad. 
tvarka: 8, 9, 10 ir 11.15 vai. Per 
visas Mišias klausomos išpažintys 
ir dalijama Komunija.

— Norį vykti i Midlandą spec, 
autobusais registruojasi par. raš
tinėje.

— Susituokė: Dainius Lukoše
vičius ir Albina Grigaitė. Linki
me laimingo gyvenimo.

— Pakrikštyta: Justino ir Vio
letos Laurinavičių dukrelė Jolan- 
da Violeta; Algirdo ir Stefos Me
delių sūnus Darius Juozas; Ste
po ir Birutės Ramanauskų sūnus 
Rimas Antanas. Daug Viešpaties 
malonių jų gyvenimo kely!

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 mėnesį. Išnuomota 
žvakių krautuvė už $600 į metus.

Pilna kaina — $45.000; vietoje {mo
kėjimo imtą ūkį arti Ošavos. Vieta 
— prie 11 kelio, 5 mylios į šiaure 
nuo Barrie. Teirautis: Mr. Roy N.

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

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Jungiamės mintimis, mal

da ir darbais su iškilmėmis Va
šingtone ir Toronte. Lenkiame 
galvas tiems žmonėms, kurie di
dįjį darbą vainikavo lietuvių pa
minkline koplyčia Vašingtone. 
Pavedame abejas iškilmes Šiluvės 
motiniškai globai.

— Kanados Lietuvių Dienos 
proga Wasagoje pamaldų nebus. 
Šv. Jono Kr. parapijos bažnyčio
je ši sekmadienį bus vienintelės- 
pamaldos 9 vai. rytą. Nei 10, nei 
11 vai. pamaldų nebus. Bendro
sios LD pamaldos įvyks 11 vai.’ 
lietuvių kapinių aikštėje. Prašo
ma pasiimti lietuviškųjų pamaldų 
tekstus ir įsijungti į Mišių atsa
kus kapinėse.

— Kun. J. Staškevičiui, išvyks
tančiam tolimesnių studijų į Ro
mą, vietoje išleistuvių iš parapi
jos kasos įteikta kelionei $300.

— Maldininkų kelionei auto
busu į Midlandą registracija — 
klebonijoje.

— Artėja mokslo metų pradžia. 
Vyskupija skatina katalikus tėvus 
leisti savo vaikus į katalikiškąsias 
mokyklas.

— Šį šeštadienį 9 v. r. gedulin
gos pamaldos už a.a. Eleną Kat- 
chienę, o 11 ir 12 vai. jungtuvių 
pamaldos.

— Pakrikštyta: Kristina Linda 
Gvazdaitytė.

— Šį penktadienį, rugsėjo 2 d., 
Mišios 7.30 vai. vakare. Po ryti
nių 7.30 vai. pamaldų lankomi 
ligoniai.

Ekskursija i Vašingtoną auto
busu nesusidarė — užsirašė per- 
mažas skaičius keleivių. Kaikurie 
planuoja važiuoti automobiliais ir 
sudaryti atitinkamas grupeles.

Kelionė i Midlandą. — Kat. 
Federacijos skyrius kasmet orga
nizuoja maldininkų kelionę į Mid
landą, pirmųjų šiaurinės Ameri
kos kankinių šventovę, šiais me
tais, ryšium su Lietuvių Diena 
Toronte, kelionė į Midlandą nu
keliama i rugsėjo 18 d., sekma
dienį. Norintieji vykti autobusu, 
užsiregistruoja savo parapijose; 
kaina suaugusiam $3.50, vaikams
— $1.75.

šeštadieninė mokykla po vasa
ros atostogų mokslo metus pra
deda rugsėjo 17 d., 9 vai., šv. 
Cecilijos mokykloje, Annette gat
vėje. Jau gautos patalpos sekan
tiems metams — 23 klasės ir dvi 
salės. Mokinių registracija bus 
vykdoma pirmąją mokslo mėtų 
dieną. Baigiamas sutelkti moky
tojų personalas. Mokyklos vedė
jas '— J. Andriulis.

Kun. J. Staškevičius, trejus 
metus dirbęs šv. Jono Kr. para
pijoj kaip vikaras, rugpjūčio 29 
išvyko Niujorkan, o iš ten laitai
— Italijon. Romoje jis ketina 
baigti teologijos licenciato kur
są ir specializuotis šv. Rašto sri
tyje.

Važiuodami į Šiaurę ar atgal 11 keliu neužmirškite sustoti 
pasipildyti gazolino ar pasitikrinti automobilio

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

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS —

Dr. Algirdas Budreckis, vienas laisvės žy

gio organizatorių į Jungtines Tautas

Įvyks didysis susipažinimo vakaras; 3. Lietuvių Prisikėlimo parapijos bažnyčia; 4. Lietuvių Namai; 
5. Lietuvių Šv. Jono Kr. parapijos bažnyčia; 6. Harbord Collegiate Institute, kur Įvyks akademija ir 
koncertas
Skulptoriaus Dagio ir tapytojo 

I. Pautieniaus kūrinių paroda ati
daroma šį šeštadienį, rugsėjo .3 
d., 5 v.v., salėje virš “Tėviškės 
žiburių” redakcijos. Parodoje 
bus išstatyti naujausi minėtų dai
lininkų kūriniai — apie 20 tapy
bos ir apie 10 skulptūros darbų. 
Paroda bus atidara šį šeštadienį 
nuo 5 iki 7 v.v.; šeštadieniais, 
sekmadieniais ir Darbo šventėje 
nuo 10 v. r. iki 7 v.v. šiokiomis 
dienomis — nuo 6 v.v. iki 8 v.v. 
Paroda uždaroma rugsėjo 11 d., 
7 v.v. Įėjimas nemokamas.

Lietuvių koplyčios Vašingtone 
didžiojo altoriaus statulos nuo
trauką su atitinkamu paaiškinimu 
atspausdino Ontario katalikų di
delio tiražo savaitraštis “The* Ca
nadian Register”.

Prisikėlimo bankelis Darbo 
šventėje — rugsėjo 5 d. neveiks.

Paramos kredito kooperatyvas 
praneša savo nariams ir klien
tams, kad nuo rugsėjo 3 d. Įstai
ga bus atidaryta šeštadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai p.p. Darbo 
šventėje, rugsėjo 5, įstaiga ne
dirbs. . Vedėjas

Medžiotojų ir žūklautojų klubo 
“Tauro” šaudymo varžybos įvyko 
rugpjūčio 28 d. Sharon šaudyklo
je. I vietą laimėjo: Z. Zaleskis, II 
— A. Zaleskis, III — L. Kreme- 
ris. I v. laimėtojui teko pereina
moji p. Margio taurė. Varžybų 
proga buvo sudaryta šaulių ko
manda Liet. Dienos varžyboms.
DUNDAS - DUFFERIN rajone išnuo 
mojamas kambarys ir virtuvė su bal 
dais vienam asmeniui $7 savaitei. Pa 
geidaujama vyresnio amžiaus moteris.

Skambinti vakarais po 5 vaL 
teL 534-7328.

$$$ PIRKDAMI TAUPYKITE $$$
— Puikūs naudoti drabužiai — namų apyvokos reikmenys ir baldai —

THE ST. VINCENT DE PAUL KRAUTUVES
DRABUŽIAI IR MAŽI NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS 

. 348 Broodview Avenue, Toronto (truputį į pietus nuo Gerrord St.) 
BALDAI IR DRABUŽIAI IR NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS

240 Charch $♦., Toronto (truputį į pietus nuo Dundos St.)
ĮVAIRIOS PREKES MŪSŲ NAUJAUSIOJ KRAUTUVĖJ

24 NoMe St., Toronto (1-mo ootvė einanti į Jiourę nuo Queen St. West ii Dufferin)

VISOS KRAUTUVES ATIDARYTOS
pirm., antaų treč., šeštadienį 9—5; ketv. ir penktadienį 9—8. 

Kainos — žemiausios iš žemiausių — pagal jūsų kišenę

Spackenbergo Tumo Vaižganto 
gimnazijos mokytojų ir mokinių 
suvažiavimas įvyksta Toronte* 
Prisikėlimo par. naujoje salėje, 
1011 College St., šį savaitgalį, 
rugsėjo 3 ir 4 d. Suvažiavimo 
programa: sekmad., rugsėjo 4, 5 
v.v., dalyvių registracija. Po to — 
banketas su trumpa kultūrine 
programa; sekmad., rugsėjo 4, 
12 vai. Mišios Prisikėlimo baž
nyčioje. Pamokslą pasakys kun. 
Jonas Gaudzė iš Montrealio. Po 
Mišių — pusryčiai.

Visi buvę šios gimnazijos mo
kytojai ir mokiniai kviečiami su
važiavime dalyvauti, nors ir apie 
savo dalyvavimą dar nebūtų pra
nešę rengėjams.

Dail. J. Bakis, beveik kasmet 
dalyvauja modernaus religinio 
meno parodoje Toronte. Bolto- 
ne, netoli Toronto, jis įsirengė 
naują atelje ir numato daugiau 
laiko skirti keramikai, skulptūrai 
ir vitražams. Jis yra gavęs visą 
eilę kvietimų dalyvauti įvairiose 
kanadiečių meno parodose.

Mamertą Duliūną, buvusios 
“Šarūno” krepšinio komandos žai
dėją ir dažną Lietuvos krepšinio 
rinktinės dalyvį, jo atostogų me
tu ištiko širdies priepuolis. Ne
laimė įvyko jam besidarbuojant 
Gerojo Ganytojo stovykloje — 
talkinant sportiniuose užsiėmi
muose. Mamertas jau paliko ligo
ninę ir ilsisi namuose. Vytiečiai 
ir jo treniruojamos jaunių ko
mandos dalyviai linki jam svei
katos. J. B.
REIKALINGA SEIMININKE mažoje 
šeimoje, kalbanti lietuviškai. Geras 
atlyginimas, gyventi vietoje. Rašyti: 
Dumčienė, 629 Greendale Dr., Wind
sor, Ontario.

KKK

Iškilmingos jungtuvės Dainiaus 
Lukoševičiaus ir Albinos Grigai
tės įvyko rugpjūčio 27 d. Prisi
kėlimo bažnyčioje. Apeigas atliko 
T. Paulius. Solo giedojo R. Stri
maitis ir Br. Vrublevičius, vargo
navo kun. Br. Jurkšas. Vestuvinė 
puota įvyko Prisikėlimo salėje. 
Dalyvavo apie 200 asmenų, ypač 
jaunimo iš Toronto ir Montrealio, 
nes jaunavedys yra iš Montrealio. 
Iš kitur atvykusių svečių bei vieš
nių tarpe buvo matyti: p.p. Povi
laičiai iš Tillsenburgo ir visa ei
lė montrealiečių: jaunojo tėvai 
Lukoševičiai, Mališkos, Kilčiai. 
Vazalinskai, Piečaičiai, Lukošiai, 
Beniušiai, Intai, V. šipelis, Sibi- 
tienė, Baršauskas, Celtorius ir kt. 
Vestuviniam pobūviui vadovavo J. 
Karasiejus.

DR. A. VALADKA
1080 BLOOR ST. W.

KABINETAS UŽDARYTAS 

nuo rugsėjo 11 iki spolio 7 d.

TeL 531-2933

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.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

— sunkvežimių tarnyba.
Perkraustymas bal 

pervežimas. 
ŽEMIAUSIOS KAINOS.

Skambinkite JOE 
tel. 248-8217

— Po gerklės operacijos M. Ju- 
rėnienė jau išėjo iš ligoninės. Pa
sveiko Ant. Sakalas, P. štrimienė 
sugrįžo į namus iš Mayfair ligoni
nės.

— Montrealyje atostogavo bro
lis pranciškonas D. Paulauskas; 
jis vėl sugrįžo į Brooklyną prie 
spaudos darbo.

— Parapijos išvyka F. Skruibio 
vasarvietėje praėjo labai puikiai. 
Suvažiavo virš 50 automašinų. Po 
didžiu ąžuolu 11.30 buvo atnašau
tos lietuvių kalba Mišios. Oras pa
sitaikė labai gražus, todėl ir visų 
nuotaika buvo pakili. P. Kalvaitis 
visą laiką davė plokštelių muziką. 
Komiteto pirmininko Alb. Dasio 
vadovybėje pavykusi išvyka davė 
$391.87. Ačiū visiems atsilankiu
siems.

— Rugpjūčio 27 atšventė savo 
25 m. vedybinę sukaktį Juozas ir 
Adelė Jašiūnai (susituokė Toron
te 1941 m.). Ta proga buvo su
rengti iškilmingi pietūs, kuriuose 
dalyvavo artimų draugų grupė.

— Praėjusio sekmadienio baž
nyčios rinkliava — $116.25.

— Prieš išvykdamas tolimes
nėm studijom į Romą, Montreal! 
aplankė kun. J. Staškevičius.

K. J. G.
— Kun-^sL Gaudzė dalyvaus bu

vusios Spackenbergo lietuvių gim
nazijos abiturientų ir mokytojų 
suvažiavime Toronte rugsėjo 4 d.

Lietuviškas pašto ženkliukas. 
Kelių Kanados lietuvių sumany
tas ir paruoštas, neseniai pasiro
dė patrijotinio pobūdžio lietuviš
kas ženkliukas, tinkamas klijuoti 
ant voko šalia reguliaraus pašto 
ženklo, ženkliukas dviejų spalvų. 
Vinjetės centrą užima susimąstęs 
Rūpintojėlis, fone įžiūrimi Lietu
vos bažnyčių bokštai bei mokyklų 
fasadai. Virš Rūpintojėlio galvos 
tradicinė lietuviška saulė (gal no
rinti priminti “Tegul saulė Lietu
vos. ..” žodžius), perkirsta stam
biu užrašu Saleziečių gimnazija; 
apačioje mažesnėm raidėm kitas 
užrašas: “Jaunimo šviesa Lietu
vai”. ženkliukas skirtas saleziečių 
gimnazijai Italijoj priminti, ženk
liukas platinamas nemokamai.

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

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

PasU Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina kaina
1 dienos S 2.00 S 2.50 S 2.00 S 2.50 $ 1.00 $ 1.25
7 dienų S 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 S35.00 $20.00 $30.00 $17.50 $11.25

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.

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

“L/T AS” Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., teL 766-5827

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

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

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

VIEŠAS PRANEŠIMAS ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO REIKALU
Pirmadienį, rugsėjo 5, DARBO DIENĄ (Labour Day) šiukšlės 
nebus išvežamos.
Jos bus išvežamos antradienį, 1966 m. rugsėjo 6 d.. Regulia
rus antradienio išvežimas nukeltas į trečiadienį, 1966 m. 
rugsėjo 7 d.
Naudokite nustatytas dėžes visoms namą apyvokos lieka
noms. Suvyniokite jas į laikraštinį popierių, prieš sudėdami 
į dėžes, 
nepalikite pagrėbstų, žolės nuopjovų ar kitų šiukšlių ant 
vandens nutekėjimo griovelių. Sudėkite visas tokias šiukš
les į uždaras dėžes, paruoštas antrajai reguliariai savaitės iš
vežimo dienai. ___

H. F. ATYEO, P. En«^ I 
.gatvių priežiūros viršininkas I

TORONTO Ml ESTAS

— Pirmasis mėnesio penkta
dienis — rugsėjo 2 d.. Mišios — 
8 v.r. ir 7.30 vak.

— Choras pradeda savo metinę 
veiklą rugsėjo 11 d., sekmadienį, 
po Darbo Dienos savaitgalio. Vi
sus kviečiame rinktis šiam sek
madieniui.

— šeštadieninės mokyklos 
veiks Įprasta tvarka. Leidimas 
jau yra gautas iš Montrealio mo
kyklų komisijos.

— Parapijos rudeninis paren
gimas — šeštadieni, spalio 29 d. 
Programoje dalyvaus “Vėjūnės” 
iš Klevelando.

— Bažnyčios Fondui dėl baž
nyčios remonto darbų aukojo: 
$10 — J. Gražys, $5 — J. Jocas. 
Buvo prašyta darbus paremti 2 
dol. auka. Kas nepadarė, prašomi 
rinkliavos metu ar asmeniškai pa
aukoti.

— Visos parapijos Montrealy
je jau įvedė rinkliavų vokelius. 
Ir mūsų parapijoje reikia eiti 
prie šios* sistemos. Visi tie, kurie 
norės gauti už savo aukas pakvi
tavimus sekančiais metais, turi 
naudoti vokelius. Vokeliai bus 
padėti prie bažnyčios Įėjimo Jū
sų patogumui. Vartokite voke
lius, pradedant rugsėjo mėnesiu. 
Sekančiais metais vokeliai bus 
Jums išsiuntinėti į namus.

— Rinkliava užpraėjusį sek
madienį — $120.

— Sveikiname D. Lukoševičių, 
susituokusį su Albina Grigaite iš 
Toronto. Jaunieji atsikelia gyven
ti mūsų parapijon. Taip pat svei
kiname S. Daukšą ir L. Dodier, 
sukūrusius naują šeimą. Linkime 
visiems gausios Viešpaties palai
mos.

— Rengiasi tuoktis: Jeanette 
Mačionytė su Alfredu Balčiūnu.

— T. St. Kulbis išvažiavo vie
nam mėnesiui i JAV.

— T. G. Kijauskas išvyksta Į 
studentų stovyklą Amerikoje ir į 
religinį kongresą Vašingtone, kur 
skaitys* paskaitą apie pašauki
mus.

— Rugsėjo 23 d. mirė Antanas 
Jankevičius, sulaukęs 82 metų 
amžiaus. Palaidotas rugpj. 26 d. 
Giminėms ir pažįstamiems reiš
kiame užuojautą.

RES. 722 - 4735




