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Paulius VI lietuviams
Garbingajam Mūsų Broliui 

VINCENTUI BRIZGIUI 
Tituliniam Bosanos Vyskupui

Garbingasis Broli,
Su tėvišku džiaugsmu patyrėme apie artėjanti iškilmingą pa

šventinimą lietuvių koplyčios (įrengtos didingoje Nakalto Prasi
dėjimo Marijos šventovėje, pastatytoje Jungtinių Amerikos Vals
tybių katalikų iškilios savo valstybės sostinėje), kuri dedikuota 
Marijai, pasirodžiusiai Šiluvoje, kaip sako maldinga tradicija, ta
me marijinio garbinimo centre, taip brangiame katalikiškos Lie
tuvos sūnų širdžiai.

Ši reikšminga iškilmė, sutelkianti tiek daug lietuvių, išblaš
kytų visame pasaulyje, su kuria dvasiniu ryšiu jungiasi broliai 
Tėvynėje, teikia man nepaprastą progą tarti padrąsinantį žodį 
mylimiems broliams ir sesėms lietuviams bei lietuvių kilmės as
menims, kurie savo senolių papročiu antrosios Vatikano santary- 
bos dvasioje dar kartą išreiškia pasitikėjimą Dievo Motina, Baž
nyčios Motina, savo numylėto krašto Globėja.

Toji koplyčia iš naujo rodys jūsų pagarbą Marijai ir bus ryš
kus liudijimas garbingos jūsų istorijos, įkvėptos tautinių idealų 
ir religinių įsitikinimų. įrengta dųosnumu tkinčiųjų, persikėlu
sių į dabar jų gyvenamą kraštą, koplyčia yra išraiška jų dėkingu
mo ne tik Viešpačiui, “davėjui visų gėrybių ir tobulos dovanos”, 
bet ir visiem tiem Amerikoje, kurie ištiesė pagalbos ranką lie
tuviams.

Sėkmingai užbaigta šventykla visų pirma liudija gilią visos 
tautos meilę šventajai Marijai, meilę, kuri amžių slinktyje nie
kad nbeuvo nutraukta, įamžinta paminkluose bei šventovėse, pa
statytose visur, kur tik žmonės gyveno, didesnei garbei Dievą ti
kinčios tautos bei mylinčios gailestingąją Dangaus Karalienę.

Sūniškoji meilė Marijai, kuri praeityje skleidė savo spindu
lius jūsų tautos kelyje ir gerais laikais, ir liūdnais momentais, 
bus spinduliuojančios ateities laidas ir pažadas. Mes turime vil
tį, Garbingasis Broli, kad lietuvių troškimai ir maldos sulauks iš 
Dievo, Marijos užtarimu, tos religinės laisvės, kurią gynė visuo
tinoji santaryba. Tesulaukia jie, kad susipratimo dvasia, kurios 
šiandieną trokšta visi, įgalintų Bažnyčią laisvai gyventi bei dirb
ti jūsų tėvynėje, tęsti ten savo misiją, patikėtą jai dievišku pave
dimu, nuolat augti tikėjime bei religiniame gyvenime.

Pati koplyčia, išpuošta jūsų tautos dailininkų genijaus bei 
įkvėpimo, bus ženklas tvirto katalikiškų principų išpažinimo, 
krikščioniško gyvenimo, vis labiau formuojamo pagal išpažįstamą 
tikėjimą, ir nuolatinių pastangų , siekiančių būti vertais tęsėjais 
to didžio darbo, kuri pradėjo buvusios kartos.

Pažįstamoji šventojo Kazimiero figūra, žvelgianti riš naujo
sios koplyčios mozaikos, primins savo dorybės ir skatins lietuvius 
katalikus padėt sugrąžinti pasauliui krikščionišką asmeninio ir vi
suomeninio gyvenimo prasmę, išlaikyti bei ugdyti dvasinių ir ci
vilinių vertybių lobį, perteiktą jų senolių kaip kiekvieno lietuvio 
pasididžiavimo vertą palikimą.

Tesuaidi šiuo momentu iš visų lietuvių lūpų ir širdžių, kur 
jie bebūtų, tasai šv. Kazimiero himnas, kurį jis kasdien giedoda
vo ir net į kapą pasiėmė (originale Įrašyta lietuviškai, Vert.):

“Mano siela, dėkok kasdieną Motinai Marijai, garbink jos 
vardą ir stebėkis jos dorybėmis. O. Marija, Tu esi garbė ir pasi
didžiavimas visų žmonijos dukterų, išaugštinta virš visų Dievo kū
rinių. O gailestingoji Mergele, išklausyk maldos tų, kurie ištiki
mai Tave garbina”.

Jums, Garbingasis Broli, didžiai gerbiamiems vyskupams, ku
nigams, vienuoliams, vienuolėms ir visiem mieliem lietuviam, ku
rie nuolat visas savo viltis bei troškimus patiki šventajai Mari
jai, vildamiesi gausių dangiškųjų malonių, Mes iš visos širdies 
teikiame savo tėvišką, apaštališką palaiminimą.

Vatikanas, 1966 m. rugsėjo 4 d.
PAULIUS PP. VI

Pasaulio įvykiai
RUGSĖJO 11 D. PIETŲ VIETNAME ĮVYKS SEIMO RINKI

MAI KRAŠTO'KONSTITUCIJAI PARUOSTI. Seimą sudarys 117 
atstovų, bet renkami bus tik 108 — 9 vietos rezervuojamos mažu
mos grupėms. Kandidatuoti buvo pasišovę 737 asmenys, tačiau 
jų galutinis skaičius sumažėjo iki 546, nes dalis pakeitė nuomonę, 
o 78 buvo atmesti dėl ryšių su komunistais. Premjero N. C. Ky 
vyriausybė panaikino spaudos cenzūrą nuo rugpjūčio 26 iki rug
sėjo 10 d. “U.S. News a. World Report” žurnalo spėjimu, apie 
40 vietų turėtų laimėti dabartinės karinės valdžios kandidatai, 30 
— įvairūs valdininkai, 15-20 — katalikų atstovai ir 20-30 — bu
distų politinių organizacijų nariai. Svarbiausias dalykas šiuose 
rinkimuose yra balsuotojų skaičius. Gausus piliečių dalyvavimas 

| rinkimuose įrodytų, kad gyvento-• 
jai yra nusistatę prieš komunis
tus ir nenori jų pergalės. Rin
kimų pravedimą sunkina karo

I veiksmai ir komunistų partizanų 
> iš anksto paskelbta opozicija. Ne- 
i lengva bus apsaugoti 5.238 rinki- 
Į mines būstines nuo jų teroro. Jau

Lietuviu išeivijos jaunimas rūpinasi ne tik šokiais, bet ir Lietuvos laisve bei nepriklausomybe. Nuot
raukoje: jaunimo kongresui rengti komiteto pirmin nkas Algis Zaparackas atsisveikina su JAV 
bės departamento pareigūnu Waiter Stoessel po lietuvių delegacijos vizito Vašingtone

Vieša ir slapta politinė kova
J. KAIRI S 

Mūsų korespond$Ėtas Vokietijoje

valsty-

Kinijos “raudonuosius sargus” 
specialiame susirinkime mėgino 
tramdyti kariuomenės vadas Lin 
Piao, ragindamas tęsti “kultūri
nę” revoliuciją, bet atsisakyti jė
gos veiksmų. Politiniai komenta
toriai šį paauglių siutimą laiko

TRAUKINIAI
Federacinis parlamentas pri

ėmė potvarkį geležinkeliečių 
streikui užbaigai. L. B. Pearso- 
no vyriausybė, opozicijos spau
džiama, buvo priversta pakeisti 
pirmąjį projektą, kuris geležin
kelio tarnautojams algas būtų 
padidinęs 8%. Naujasis įstaty
mas geležinkeliečių algas pake
lia 18% sekančių dvejų metų 
laikotarpiui šia tvarka: 4% nuo 
1966 m. sausio 1 d ir 4% nuo 
liepos 1 d., 4% — 1967 m. sau
sio 1 d. ir 6% — liepos 1 d. 
Unijoms paliekama teisė tęsti 
derybas su geležinkelių bendro
vėmis. Jeigu galutinis susitari
mas nebus pasiektas iki š.m. 
lapkričio 15 d., reikalą perims 
tarpininkų komisija, kurios 
sprendimas bus privalomas 

' abiem šalim.
Parlamento veiksmuose trūko 

vienybės ir sutarimo, vyravo aiš
kus politinės naudos principas. 
Posėdžius ilgomis, bet neesmi
nėmis kalbomis gerokai prailgi
no opozicijos vadas J. Diefen- 
bakeris, sudarydamas įspūdį, 
kad jis norėtų nuversti L. B. 
Pearsono vyriausybę. Tuo, atro
do, pasipiktino jaunas konser
vatorių parlamentaras Patrick 
Nowlan ir pradėjo remti libe
ralus, nesilaikydamas savo par
tijos linijos. Naujieji demokra
tai kaišiojo pagalius į vyriausy
bės pastangų ratus iki paskuti
nės minutės — jie balsavo prieš 
naująjį įstatymą.

Algų padidinimas geležinke
lio tarnautojams iš CNR ir CPR 
pareikalaus milijonų dolerių. 
Oficialūs duomenys skelbia: šie
met CNR turės papildomai iš
mokėti S30.755.000, CPR — 
$18672.000; 1967 m. CNR —

JAU RIEDA
$76.755.000, CPR. — $46.680.- 
000. Jeigu unijos išsikovos 30% 
atlyginimo pakėlimą, abiem di
džioj om geležinkelių bendrovėm 
jis kainuos net $240 milijonų 
per metus. Vyriausybės leidimas 
padidinti kainas už pervežamus 
krovinius tokios sumos, deja, 
nepadengs — tai turės padaryti 
federacinė vyriausybė didesne 
ar mažesne pašalpa.

Didžioji dalis geležinkeliečių 
grįžo į darbą, bet yra ir tokių, 
kurie nenori nutraukti streiko.

Spauda paskelbė dalį strei
kavusių geležinkeliečių algų. Jų 
valandiniai atlyginimai prieš 
streiką buvo: telefonistės — 
$1.82, tiltų statytojo — $2.01, 
sunkvežimio vairuotojo — 
$2.14, sandėlininku — $1.97— 
2.09, paprasto darbininko — 
$1.87, traukinio raštininko — 
$2.12, mechaniko A klasės — 
$2.49, B klasės — $2.37, vago
nų aptarnautojo — $2.10, va
gonų valytojo — $1.90, telegra
fisto— $1.95, pradedančio vyr. 
budėtojo — $2.96, patyrusio — 
$3.36.

Pašto tarnautojų unija reika
lauja 39% padidinti al gas 
11.000 savo narių visoje Kana
doje. Jeigu algos nebus padi
dintos iki Kalędų, unija grasina 
skelbti streiką. Reikalavimams 
patenkinti reikėtų $33.000.000. 
Praėjusiais metais federacinė 
vyriausybė pašto tarnautojams 
algas pakėlė $535. Jos dabar 
yra tarp $3.780 ir $5.460 že
miausių kategorijų tarnauto
jams. Paprastas laiškų skirsty
tojas gauna $1.81 į valandą ir, 
žinoma, visišką darbo saugumą 
kaip valstybės tarnautojas.

(Nukelta t 8 psl.)

Paprastai opozicija prikalbaĮ 
būtų ir nebūtų dalykų apie val
dančiuosius bei atskirus pozici
jos asmenis. Bet kai šitaip daro 
koalicijos žmones, tai nei šis, 
nei tas. Gi Vakarų Vokietijoje 
šitaip atsitiko. FDP — laisvųjų 
demokratų partijos, kuri yra da
bar koalicijos su krikščioniško
mis, atstovas Rubinas tiek pada
rė priekaištų dabartiniam kanc
leriui, kaip kad niekad. Dažnai 
ir vicekancleris Mendė grybštel- 
davo savo kanclerį, bet Rubinas 
pralenkė jį.

Kodėl taip atsitiko?
Mendė pareiškė, jog jo partija 

galėtų eiti koalicijon ir su so
cialdemokratais, nuo kurių per 
paskutini rinkiminį vajų griež
tai atsiribojo. Manoma, kad čia 
greičiausiai ir yra pakastas šuo. 
Per sekančius rinkimus į V. 
Vokietijos pralamentą (Bundes
tagą) socialdemokratai gali gau
ti daugiau balsų už kitas parti
jas arba net absoliutinę daugu
mą. Juk jų laimėjimu suinte
resuota Maskva, rytų zona ir 
vietos komunistai, 
savo agentus ta 
seniau, veiks ir 
nebūdami tiek 
mis pareigomis 
ji. socialdemokratai turi dau
giau laiko ruoštis rinkimams. 
Pagaliau nepamirštinas faktas, 
jog valdantieji niekur ir nie
kad nebūna labai populiarūs 
plačiose masėse. Jie dažniausiai, licijos krizei iškilus, krikščioniš-

kurie per 
kryptimi veikė 
ateityje. Be to, 
apkrauti viešo- 
kaip valdantie-

atsibosta joms. Tiesa, kaikurie 
vokiečiai rinkikai į Bundestagą 
nepaklauso opozicijos žadamų 
naujovių ir pabalsuoja už val
dančias partijas. Per rinkimus į 
vietos parlamentus (Landtagus) 
daugelis atiduoda balsus už 
kandidatus partijų, esančių opo
zicijoje Bundestage. Bet tai, ži
noma, nėra taisyklė.

Priekaištai kancleriui
Dabartiniam kancleriui priki

šamas neryžtingumas, klaidos 
vidaus ir užsienio politikoje bei 
kiti dalykai, neišskiriant ūkinių, 
nors jis ir laikomas materialinės 
gerovės tėvu. Netikėtai greitai 

j V. Vokietija pakilo iš buvusio 
ikaro griuvėsių ir jau net kon
kuruoja su nugalėjusiais ją ka
re. Gi vokiečiai savo istorijoje 
tokio gyvenimo lygio neturėjo, 
kokį jie dabar turi. Sekusiems 
V. Vokietijos politinę ir ūkinę 
evoliuciją nuo karo pabaigos iki 
dabar ir turintiems galvoje tarp
tautinę padėtį yra aišku, kad 
priekaištai kancleriui nėra es
miniai. Esamomis sąlygomis nie
ko geresnio nebūtų atsiekęs ir 
Mendė su socialdemokratais.

Kiek tenka spręsti iš pareiš
kimų kaikurių vadovaujančių so
cialdemokratų apie Mendės par
tiją. atrodo' kad pastaroji jiems 
mąžai terūpi. Todėl gali kartais 

I įvykti taip, jog dabartinės koa-

kos grupės susidės su socialde
mokratais. Apie tai tenka nu
girsti kalbų iš abiejų grupių vei
kėjų.

Krikščioniškos grupės mano, 
kad pradėta akcija prieš kanc
lerį yra perdėta, o pats kancle
ris pareiškė, jog iki kadencijos 
galo jis nuo savo pareigų neat
sisakys. Pagal kitus jo grupės 
žmones, galimi tik asmenų pa
keitimai kabinete..

Kur nueis pradėta akcija prieš 
kanclerį Erhardą, parodys arti
ma ateitis. Bet prie dabartinės 
Bundestago sudėties kancleriui 
nebuvo, nėra ir nebus lengva 
spręsti kaikuriuos gyvybinius 
klausimus, kur reikalinga kvali
fikuota parlamento dauguma. Gi 
pastarąją sudaryti jam nebus 
įmanoma tik su socialdemokra
tais. Pastarieji daug kur lems 
viską. Bet čia jiems bus gera 
proga parodyti savo politinį su
brendimą ar nesubrendimą. Vei
maro konstitucijos laikais social
demokratai daug prisidėjo prie 
hitlerinio režimo atsiradimo.

Čia tenka dar pridurti, kad 
puolimai prieš kanclerį Erhardą 
prasidėjo beveik tuo pačiu me
tu, kai nesėkmingai pasibaigė 
rytų zonos ir V. Vokietijos so
cialdemokratų akcija dėl pasi
kalbėjimų apie Vokietijos suvie
nijimą. Dėlto kyla įtarimas, ar 
ir čia Maskvos ponų raudonoji 
ranka nekiša kokiu nors būdu 
savo trigrašio?

(Nukelta į 7 psl.)

i dabar pastebimas labai menkas; sąmoningu Maotsetungo bandymu 
i balsuotojų registravimasis tose sunaikinti visą nekomunistinę Ki- 
• vietovėse, kurios yra didesnėje 
komunistų kontrolėje. Ši aplin
kybė betgi yra labai paranki 
premjerui Ky, nes 600.000 jo ka
rių balsuos ten, kur jiems teks 
būti rinkimų dieną. Taigi, prem
jeras Ky juos galės permesti į 
didesnius opozicijos centrus ir jų 
balsais paremti savuosius kandi
datus.

Į Buvęs viceprezidentas R. Ni
xon JAV karo veteranų organi
zacijos suvažiavime pranašavo, 
kad karas Vietname bus užbaig
tas per 5 metus. Jo nuomone, rei
kėtų padaryti spaudimą Vakarų 
pasaulio kraštams, kad jie nu
trauktų prekybinius ryšius su Š. 
Vietnamu, sustiprinti ekonominį 
spaudimą Hanoi vyriausybei. Jis 
taipgi norėtų, kad amerikiečių 
aviacijai būtų leidžiama bombar
duoti visus karinius taikinius Š. 
Vietname. Diplomatiniame fronte 
R. Nixon pataria atsisakyti Žene
vos konferencijos ir vietoj jos su
organizuoti Azijos kraštų konfe
renciją. Tolimesnės jo mintys su
tapo su prez. Johnsono dabartine 
politika, siekiančia stiprinti P. 
Vietnamo vyriausybę ir skelbti 
pasauliui, jog karas Vietname nė
ra savanaudiški JAV veiksmai, 
bet amerikiečių auka pasaulinio 
masto susikirtimui išvengti.

Prez. De Gaulle Kambodijoje 
buvo susitikęs su Hanoi vyriau
sybės atstovu ir savo pasakytoje 
kalboje aštriai kritikavo JAV po
litiką Vietname. Jo nuomone, 
amerikiečiai palaipsniui turėtų 
pasitraukti iš P. Vietnamo, nes 
Azijos tautos nesutiks, kad jų 
reikalus tvarkytų užsieniečiai iš 
kitos pusės Ramiojo vandenyno, 
nors jie ir turėtų labai gerų no
rų. Pasak De Gaule, geriausia iš
eitis būtų Vietnamo neutralizavi
mas tarptautinėje kontrolėje.

JT generalinis sekr. U Thant 
pranešė nesutiksiąs būti perren
kamas šioms pareigoms, kai jo 
kadencija baigsis lapkričio 3 d. 
Netiesioginiais žodžiais jis išreiš
kia nusivylimą JAV veiksmais 
Vietname, komunistinės Kinijos 
neįsileidimu į JT ir tebeegzistuo
jančią pasaulinio karo grėsme. 
U Thant pasitraukimas gali at
nešti daug sunkumų, nes juk pas
kutinį kartą Sov. Sąjnuga šias pa
reigas norėjo atiduoti maskvinės 
versijos trijulei.

nijos praeitį. Jie šūkauja ne tik 
prieš Vakarų pasaulį, sovietinį 
revizionizmą, bet ir prieš kiniečių 
tariamąją buržuaziją, naikindami 
praeities paminklus. Pats “rau
donųjų sargų” terminas yra at
gaivintas iš pilietinio karo laikų 
— tuo vardu Maotsetungas tada 
vadino savo kariuomenės žvalgus 
ir tiekimo darbą atliekančius ne
šikus.

Trys sovietų laikraščiai — 
“Pravda”, “Komsomolskaja Prav
da” ir “Krasnaja Zvezda” paskel
bė iliustruotą pranešimą apie Š. 
Vietnamo lakūnų ruošimą Sov. 
Sąjungoje. Pirmoji grupė jau už
baigė apmokymą ir grįžta į Hanoi, 
ją pakeičia antroji. Nuotraukose 
vietnamiečiai lakūnai matomi 
prie sovietinių MIG-21 naikintu
vų. Sov. Sąjungoje jie išeina tak
tinį oro kautynių kursą geriau
sių sovietų lakūnų priežiūroje. Iš 
to'tenka daryti išvadą, kad į š. 
Vietnamą sovietai yra pasiryžę 
pasiųsti didesnį skaičių MIG-21 
naikintuvų.

Buvęs Baltųjų Rūmų spaudos 
sekr. Pierre Salinger pareiškė te
levizijos programoje, kad prez. J. 
F. Kennedy karą Vietname grei
čiausiai būtų vedęs tais pačiais 
metodais kaip ir prez. L. B. John- 
sonas. Jis buvo įspėtas neįsivelti 
į karą Azijoje, tačiau įsipareigo
jimų vykdymas jam nebūtų pa
likęs kito kelio. P. Salinger taip
gi paneigė A. Schlesinger pa
skelbtą mintį, kad J. F. Kennedy 
ruošėsi atleisti iš pareigų valsty
bės sekr. D. Rusk. Tiesa, jis daž
nai nusivildavęs vienu kitu parei
gūnu, bet tai būdavę tik laikinio 
pobūdžio nusivylimai, neturį di
desnės reikšmės ateičiai.

Išorinė Mongolija, “London 
Observer” pranešimu, jausdama 
komunistinės Kinijos pavojų, 
stengiasi didinti savo gyventojų 
skaičių. Įvesta eilė piniginių mce 
tinystės premijų ir medalių, nėš- 
šioms moterims duodami trys mė
nesiai atostogų, teikiama finansi
nė parama vaikams. 1961-63 m. 
laikotarpyje Sov. Sąjunga Mongo
liją parėmė $540 mil., o iki 1970 
m. parama sieks $786 milijonus. 
Mongolijos teritorijoje yra uni
formuotų sovietų karių, kurių di
džioji dalis priklauso statybos da
liniams, statantiems Darkhan pra
monės centrą.

(Nukelta j 8 psL)

Didžioji lietuvių šventė Toronte ĮSPŪDINGOS IŠKILMĖS VAŠINGTONE
Dvyliktoji Kanados Lietuvių 

Diena buvo pradėta rugsėjo 3, 
šeštadienį, tradiciniu susipažini
mo pobūviu erdvioje Kingsway 
klubo pokylių salėje. Dalyvių tar
pe buvo matyti veidų ir iš tolimes
nių vietovių — “NL” redaktorius 
J. kardelis, pianistas K. Smilgevi
čius iš Montrealio, Windsoro KLB 
apyl. pirm. P. Januška, Hamilto
no apyl. pirm. J. Krištolaitis, St. 
Catharines apyl. pirm. J. Alonde- 
ris, A. Setkus, J. Lianga ir, žino
ma, eilė kitų, kuriuos visus sunku 
buvo įžiūrėti gausioje torontiečių 
jūroje. Amerikai atstovavo iš Los 
Angeles atvykęs kantatos “Tėviš
kės namai” autorius komp. B. 
Budriūnas, detroitietis A. Arma
lis ir kt.

Karalaitės rinkimai
Pobūvio dėmesio centre buvo 

Lietuvių Dienos karalaitės rinki
mai, pravesti vakaro pradžioje, 
kai būna lengviau susikaupti ir 
padaryti teisingesnį sprendimą. 
Vertintojų komisija, kurią suda

rė dr. J. Sungaila, E. Docienė, A. 
Ramanauskienė, J. Bakis ir J. 
Tumosa, scenoje išrikiavo aštuo- 

į nias lietuvaites: Violetą Akelaity- 
jtę, Vidą Anskytę, Jūratę Bara- 
I nauskaitę, žibutę Baranauskai
tę, Birutę Bildaitę, Dalią Gir- 

; čytę, Reginą Kryžanauskaitę, 
Eleonorą Stanevičiūtę. Jos visos 
buvo torontietės, išskyrus hamil- 
tonietę E. Stanevičiūtę.

Komisijos vardu dr. J. Sungai
la paaiškino, kad jos visos bus 

į vertinamos 100 taškų sistema: 40 
taškų duodama už lietuviškumą, 
30 — už išsilavinimą ir orienta
ciją, 30 — už išvaizdą. Jis tai
pogi pabrėžė, kad komisija su 
kandidatėmis dienos metu pralei
do tris valandas, siekdama pa
žinti ir įvertinti jų lietuviškumą 
bei išsilavinimą. Dabar beliko pa
daryti galutinį sprendimą.

Į baigminę grupę buvo atrink
tos trys lietuvaitės: V. Anskytė, 
B. Bildaitė ir D. Girčytė. Jos tu
rėjo tarti žodį lietuviškai ir at

sakyti į komisijos pateiktą klau
simą. Lietuvių Dienos karalaitės 
karūną komisija atidavė D. Gir- 
čytei, antroji vieta teko V. Ans- 
kytei, trečioji — B. Bildaitei. Vi
soms konkurso dalyvėms buvo 
įteikta dovana — po lietuvišką 
knygą.

Karalaitė —
atvykusi iš Lietuvos
Dalia Girčytė yra 21 m. am

žiaus, prieš 7 metus išvykusi iš 
Lietuvos. Pokario metais ji su 
mama gyveno Biržuose, kur bai
gė pradinę mokyklą. Jos tėvelis 
Bronius Girčys pokarinės emigra
cijos buvo atblokštas į Kanadą. 
Karo audrų išdraskyta šeima su
sijungė Toronte 1960 m„ kai jai 
su mama pavyko išvažiuoti į 
Lenkiją ir iš ten po poros metų 
persikelti į Kanadą.

Jos tarto žodžio tema buvo “Tė
vynės ilgesys”, kurią ji pradėjo 
A. Mickevičiaus garsiuoju tėvy
nės meilės posmu ir baigė vaidi- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Prieš pat šio “TŽ” numerio iš
leidimą gautos pirmosios infor
macijos apie labai gražiai pavyku
sias iškilmes Vašingtone. Jose da
lyvavo labai daug lietuvių iš visos 
Š. Amerikos. Aikštė prie bazilikos 
Vašingtone buvo pilnutėlė auto
mobilių ir autobusų. Vien iš Či
kagos atvažiavo 12 autobusų. Ma
noma, kad čikagiškių buvo 600- 
700. Visa eilė parapijų atsiuntė 
autobusus su ekskursijomis tik 
lietuvių koplyčios šventinimo iš
kilmėms ir grįžo tą pačią dieną. 
Per pamaldas didžioji amerikie
čių bazilika buvo pilnutėlė lietu
vių. Dalis jų netilpo ir turėjo per

sikelti į kriptą. Apytikriai verti
nant, iš viso galėjo būti 6000-7000 
dalyvių. Iš hierarchijos dalyvavo 
— trys lietuviai vyskupai, Balti- 
morės kardinolas, keletas ameri
kiečių vyskupų, daugybė kunigų, 
seselių vienuolių, Lietuvos diplo
matijos atstovai ir t. t. Pamaldos 
buvo labai iškilmingos, įspūdin
gos ir visiems paliko neišdildomą 
įspūdį.

Lietuvių koplyčios šventinimo 
proga įvyko ir religinis kongre
sas, kuris buvo mažiau gausus, ta
čiau sėkmingas. Visos iškilmės už
truko 3 dienas. Apie jas plačiau 
parašysime sekančiame “Tž” nu
meryje.

KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Kanados Lietuvių Bendruome

nės krašto tarybos metinis suva
žiavimas ir nepaprastoji sesija 
statutui keisti šaukiami š. m. spa
lio 8—9 dienomis (Padėkos savait
galyje) Toronte, Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoje. Pagal 
Bendruomenės statutą, krašto ta

rybos nariais yra 30 rinktųjų ats
tovų, visų apylinkių pirmininkai 
arba jų įgaliotiniai, krašto valdy
bos revizijos komisijos ir garbės 
teismo nariai. Smulkesnė dieno
tvarkė bus paskelbta artimiausiu 
laiku.

KLB krašto valdyba
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Auklėjimo spragos Lietuvoje
Jaunosios kartos auklėjimas 

visur sudaro didelių rūpesčių. 
Jie ypatingai ryškūs Sov. Sąjun
goje. Ten švietimas tvirtai sie
jamas su auklėjimu, kurio tiks
las — ugdyti komunistinį sąmo
ningumą, įdiegti komunistinės 
“moralės” kodeksą sovietinei

RIMAS GINTAUTAS
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krašte P. Amerikoje, kur ypač ne tik Katalikų Bendrijoje, bet 
ir kitur. Britanijos anglikonų si
nodas, kurį sudaro vyskupai, 
kunigų ir pasauliečių atstovai, 
specialiai svarstė pašaukimų 
klausimą. Patariamoji komisija* 
kuri ilgesnį laiką studijavo šią 
problemą, savo pranešime sumi
nėjo pašaukimų stokos keletą 
priežasčių. Pirmiausia daranti 
Įtakos dabartinės kultūros ap
linka, kuri tampanti vis labiau 
nekrikščioniška. Antra, pati 
Bendrija jau kuris laikas stip
riau pabrėžia pasauliečių reikš
mę ir silpniau — kunigų. Tre
čia, jaunoji karta nejaučia pa
trauklumo ryžtis kunigystei, ku
ri Įpareigoja visam gyvenimui. 
Cante rbury arkivyskupas dr. 
Ramsey pareiškė, kad pašauki
mų stoka susijusi su dabarties 
intelektualiniu svyravimu. Esą 
daugelis nesusigaudo naujose 
idėjose ir jaučia savo tikėjimo 
lyg ir netikrumą. Arkivyskupas 
taipgi pažymėjo, kad tai perei
namojo pobūdžio reiškinys, kad 
Bendrija pergyvenanti teologinį 
bei tikybini atsinaujinimą.

* Du ortodoksų kunigai, gy
veną Sov. Sąjungoje, parašė at
virą laišką Maskvos patriarchui 
Aleksiui ir vyr. sovieto pirmi
ninkui Podgorny. Tai Echliman 
ir Jakunin. Jiedu išdrįso atvirai 
reikalauti religinės laisvės ir

trūksta kunigų. Vyskupų konfe
rencija, kurioje dalyvavo 36 
vyskupai iš 40, remdamasi Va
tikano santarybos nuostatais, 
nutarė atsteigti dijakonatą kaip 
pastovią pagalbinę tarnybą ir į 
di j akomis šventinti ne tik neve
dusius, bet ir vedusius vyrus. Iš 
pastarųjų bus reikalaujama, kad 
būtų vedę bent prieš 10 metų 
ir savo šeimininiu gyvenimu 
Įrodę tinkamą elgesį. Be to, 
jiems bus reikalingas tam tikras 
teologinis pasiruošimas. Pagal 
Peru vyskupų nutarimą, dijako- 
nai galės dirbti vyskupijų bei 
parapijų raštinėse, sakjrti pa
mokslus, dėstyti tikybą, teikti 
krikšto ir santuokos sakramen
tus, atlikti laidotuvių apeigas, 
vadovauti maldoms, šis vyskupų 
nutarimas pasiųstas Vatikanui 
patvirtinti ir po to bus pradėtas 
vykdyti. Manoma, kad Vatika
nas kliūčių nedarys, nes II Vati
kano santarybos dijakono parei
gos šiaip buvo nusakytos: iškil
mingai teikti - krikštą, saugoti 
bei dalinti Komuniją, asistuoti 
bei laiminti santuokas Bažnyčios 
vardu, atnešti mirštančiam ligo
niui Komuniją, skaityti Šv. Raš
tą tikintiems, mokyti juos tikė
jimo tiesų, vadovauti apeigoms 
bei maldoms, teikti sakramenta
lijas, atlikti laidojimo apeigas.

* Anglikonų vyskupo dukters 
santuoka su kataliku visos Bri
tanijos anglikonuose sukėlė ne
rimą. Dr. Phillips — Ports^ 
mouth anglikonų vyskupas buvo 
pareiškęs norą sutuokti savo 
dukrą su kataliku jaunavedžiu. 
Kadangi tai nesiderina su da
bartiniais Katalikų Bendrijos 
nuostatais, buvo kreiptasi i Va
tikaną. Iš ten. gautas atsakymas, 
kad jaunosios tėvas, kaip angli
konų vyskupas, gali jaunave
džius, susituokusius k a t a 1 i ku 
bažnyčioje, palaiminti savo baž
nyčioje, juoba, kad jaunavedžiai 
savo būsimus vaikus krikštyti, iki Bendrijos sprendimo die-

—KiA*: —nos.” Leningrado ir Ladogos 
vyskupas Nikodemas pareiškė 
prancūzų spaudai, kad patriar
chui Aleksiui dėl suspendavimo 
šiuo atveju pritaria dauguma 
rusų ortodoksų vyskupų ir kad 
anų dviejų jaunų kunigų takti
ka esanti peiktina. Pastarųjų 
drąsą išgarsino vakariečių spau
da, kurion pateko minimas “at
viras laiškas”.

santvarkai išlaikyti, įtaigoti dar
binį auklėjimą ir įdiegti socia
listinį internacionalizmą, t. y. iš
tikimybę Maskvai. Komunistų 
partija laiko svarbiausiu dalyku 
ideologiniame bare — auklėti 
visus darbo žmones, kad jie bū
tų didžiai idėjiškai atsidavę ko
munizmui ...” (Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos programa, 95 
psl., Vilnius, 1961 m.)

Sov. Sąjungoje auklėjimas yra 
politinės programos svarbiausio
ji dalis. Ten stengiamasi paimti 
i savo rankas jaunimą nuo vai
kų darželių iki augštųjų mokyk
lų baigimo. Jų auklėjimas yra 
visuotinis, dogmatinis ir propa
gandinis. Tokiam spaudimui, ro
dosi, niekas negalėtų priešintis. 
Tikrovėje kompartijos auklėji 
mas pergyvena didelį sunkmeti. 
Šiais metais ūžterėjusl banga 
jaunuolių nusikaltėlių, sovieti
nės mokyklos auklėtinių, rodo, 
kad kompartijos primestinis auk
lėjimas toli neatsiekia tikslo. 
Negeriau ir Lietuvoje, nors ten 
turi Įtakos visai kito pobūdžio 
veiksniai.

Nesėkmė Lietuvoje
Rugpjūčio mėn. Įvykęs lietu

vių mokytojų pasitarimas auklė
jimo klausimais nušvietė komu
nistinio auklėjimo nesėkmes 
Mokiniai juo bodisi, o mokyto
jai dažnai nepersistengia. Pijo- 
nieriai ir komjaunimas atlieka 
savo darbą valdininkiškai.

Lietuvos mokyklų mokslinio 
tyrimo vyresnysis mokslinis bend
radarbis J. Laužikas nurodė, kad 
lietuviškosios mokyklos daugiau 
dėmesio skiria' protiniam ugdy
mui, negu moraliniam auklėji
mui. Jis teigia:

Jeigu jaunesniojo amžiaus vaikus 
šeima ir mokykla dar išlaiko savo įta
koje, tai vyresnieji aiškiai susiduria su 
spragomis: nepakankamu užimtumu, 
nemokėjimu juos sudominti, šeimos 

.viigmvo xaxo.co u.. ir mokyklos atotrūkiu, nepakankama 
reikalauti tvirtesnės patriarcho' praktine pionierių ir komjaunimo’ or- 
laikysenos komunistinės vyriau-! ganizacijų veikla 
sybės atžvilgiu. Esą patriarchas į — Pionieriai, komjaunuoliai šiek 
nesinaudoja konstitucijoje Įra-|tiek auklėjimo gauna, tačiau ką veikia 
šyta teise išpažinti religiją ir ne- • tie miesto vaikai, kurie nepatenka į 
sipriešina persekiojimui. Tiedu pionierių stovyklas. Kuo jie užimti? 
kunigai buvo tuojau suspenduo- Jei aplinka gera, tai žmogus auga ir 
ti, nes nesutiko savo pareiškimų protingesnis, ir doresnis. Bet jeigu ap- 

' [ linka blogai organizuota, arba jeigu ji 
psichologiškai nepakankama, tuomet 
vaiko vystymasis labai apsunkinamas. 
(“Tiesa”, nr. 195, VIII.21)

Gana būdingi ir kitų prane
šėjų pareiškimai:

— Auklėjimas, — sako LTSR nusi
pelniusi mokytoja L. Liakienė, — daug 
kur apleistas.

— Penktų, šeštų klasių mokiniai, — 
kalbėjo rašytojas V. Bubnys, — dar 
patenkinti pionierių organizacija. Bet 
iš septintų, aštuntų jau pasitaiko to
kių, kurie nebenori būti pionieriais...

atsiimti. Jie pareikalavo sušauk
ti sinodą, kuris turėtų išspręsti 
kilusi konfliktą. Pasak jų, su
spendavimas esąs neteisėtas. 
Savo rašte ortodoksų vyskupams 
jiedu pareiškė: “Laikome savo 
pareiga laikytis bažnytinės 
drausmės bei pasiduoti šiai ne
teisėtai suspendavimo bausmei

Jau seniai pasireiškę jaunuo
lių nusikaltimai šiais metais su
kėlė nerimą. Dažnais atvejais 

' nusikaltėliai buvo rusai. Jaunuo
lių nusikaltimai yra bendras 
sovietinės santvarkos reiškinys. 
Lietuviai pedagogai negalėjo 
jaunuolių nusikaltimų nutylėti. 
V. Bubnys, S. Ciesiūnas ir S. Li
sauskas sutarė, kad sovietinė 
santvarka skatina nusikaltimus. 
“Tiesos” skiltyse paskelbtuose jų 
samprotavimuose išryškintos nu
sikaltimų priežastys:

Respublikos teisininkai buvo prade* 
ję bijoti nusikaltimų skaičiaus. Sumen
kinta jų analizė kėlė nusiraminimo 
nuotaikas. Be to, prokuratūra ne vi
suomet reikliai žiūrėdavo į nusikaltė
lį. Pirma vagystė — laukia, vėliau ant
ra, trečia... Kai stamebsnį apiplėši
mą padaro, tik tada kelia baudžiamą
ją bylą. Gal todėl per pirmą šių metų 
pusmetį paaugliai yra padarę nusikal
timų daugiau, negu lig šiol.

Kur tų nusikaltimų priežastys? Kaip 
pakirsti jų šaknis, užuot kapojus ša
kas? Dalis jų jau minėtos anksčiau. 
Pastebima tendencija — beveik treč
dalis patrauktųjų baudžiamojon atsa
komybėn paauglių gyvena tik su moti
na, neturi tėvo. Daugelis teisės pažei
dėjų yra iš šeimų, kurios tarpusavy 
nesugyvena.

O kokią aplinką paauglys sutinka 
gamykloje? Pirmas atlyginimas' “ap
laistomas”.
taip pat “aplaistomas”. Po kitų atly
ginimų — sumestinės... Tegu ne kiek
vienoje gamykloje tokia padėtis, bet 
tokių faktų yra, ir jie tampa labai 
rimtomis nusikaltimų priežastimis.

Suprantama, mokyklos turi daug di
delių savų problemų, tačiau kelia ne
rimą, kad kai kuriais paaugliais sten
giamasi per anksti nusikratyti — pa
siųsti į profesines technikos mokyk
las, ar kitur, kai tik nepasiduoda per
auklėjimui klasėje. Kiekvienas peda
gogų kolektyvas, kiekviena nepilname
čių komisija stengiasi juos siųsti į va
karines mokyklas, o pastarosios — į 
gamyklas.

Perdaug lengvos šiltadaržio sąlygos 
sudaromos padykusiems vaikams. Net 
tada, kai patenka į^Jpnijon, specialion 
mokyklon, jiemepasijunta nuskriausti. 
Priešingai — jie čia dažnai randa erd
vesnes klases, geresnį maistą, nuolai- 
desnius auklėtojus, negu turėjo iki 
šiol. Štai Čiobiškyje trečius metus re
montuoja jiems internatą, — kalbėjo 
mokytojas S. Ciesiūnas, — o aštuon
metė mokykla dirba labai blogomis są-

Susitikimas su meistru

lygomis ir niekas tuo nesirūpina.
Antra vertus, švietimo ministerija 

susirūpinusi, kad iš tiesų respublikoje 
nėra nė vienos gerai sutvarkytos spe
cialios mokyklos, kur būtų galima mo
kyti sunkiai auklėjamus. Dabar jie daž
niausiai išskirstomi po normalias mo- 
kyklas-intematus. Dalis vaikų, maž
daug du trečdaliai, pasikeitus aplin
kai, ir patys pasikeičia, tačiau dalis 
lieka nepataisomi ir padaro neigiamos 
įtakos kitiems vaikams.

Labai dažnai nusikaltimų priežastis 
— girtuokliavimas. Didelę dalį vagys
čių padaro girti paaugliai. O parduotu
vėse jiems laisvai pardavinėjama deg
tinė.

Taigi, komunistinis auklėji
mas, per 50 m., nepajėgė išauk
lėti naujo žmogaus.

Mokytojų autoritetas
Mokytojų prievarta auklėjant 

jaunimą komunistais dažnai 
griauna jų pačių autoritetą. Kai 
mokytojas netikėdamas Į komu
nistines dogmas jas dėsto pra
džios mokykloje, kartais pipiras 
prasitaria: “Mano motina sakė, 
kad mūsų mokytojas taip turi 
kalbėti”. Švietimo ministerijos 
pareigūnai betgi užsimojo jieš- 
koti kitų mokytojo autoriteto su
nykimo priežasčių:

Mes, kaip pabrėžė švietimo ministro 
pavaduotojas J. Kavaliauskas, — daž
nai visiškai nežinome apie vaiko psi
chologinę būseną, ji netyrinėjama.

Ir jeigu iš karto kiekvienai mokyk
lai būtų sunku surasti psichologą, tai 
konsultuotis su mūsų mokslininkais 
yra visos galimybės, šitų klausimų 
sprendimas reikalauja ir platesnio 
masto. Reikėtų, matyt, galvoti apie 
platesnį psichologų ruošimą. Galėtų 
mūsų respublikoje veikti psichologų 
konsultaciniai punktai. Gal prie mo
kyklų, o gal prie namų valdybų.

Didelė bėda, kad nesant galimybių 
paauglį atleisti iš gamyklos, jis pats 
turi visas galimybes, niekeno nekont
roliuojamas, keisti darbovietes, eiti iš 
gamyklos į gamyklą...

Tarp kitų problemų kalbėjusieji iš
kelia mokytojo autoritetą. Į mokyklą 
vaikas ateina nei nusikaltęs, nei iš
garsėjęs. Ir štai jis patenka į didžiu
lę klasę. Mokytojo dėmesys negali vi
sų parėpti. Auklėtojas savo klasėje tu
ri 2-3 savaitines pamokas, šitom ke-. 
liom valandom jis niekada neapsiribo-1 
ja. Kiekvieną mokinį turi aplankyti, i 
pažinti tėvus ir aplinką, kurioje auk
lėtinis auga. O kiek ataskaitų, raštų, to 
vadinamojo “popierizmo”! O rezultatų 
nėra, nes mokytojas nepajėgia visko 
aprėpti.

Kita mokytojų bėda, kaip pabrėžė V. 
Bubnys, kad visos mokytojų pastan
gos nukreipiamos į silpnesnius moki
nius. Mokytojas pagal juos planuoja 
savo darbą, kiekvieną pamoką su jais 
papildomai dirba, ir, jei būsime atvi
ri, rašo trejetus iš pasigailėjimo. Dėl 
to silpsta suinteresuotumas mokytis, 
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RAŠO IŠ MADRIDO K. K. PATALAV1ČIUS

BULIU KOVOS IR MILIJONAI DOLERIO
Ispanija — su jaučiais besi- 

rungiančių kraštas! Šio keisto ir 
žiauraus žaidimo ispanus, sako
ma, išmokė arabai 7-8 šimtme
tyje. Nuo neatmenamų laikų is
panai išgarsėjo ne tik savo kraš
te, bet ir užsienyje, ypač P. 
Amerikoje. Tiesa, europiečiai 
aplamai nepasekė ispanų šiame 
amate, bet pietų ameiįikiečiai, 
ypač meksikiečiai, venecuelie- 
čiai ir kiti — taip. Jaučių “co- 
rridas”-rungtynės nuo seno į šį 
kraštą sutraukia tūkstančius tu
ristų ir smalsuolių, kurie ispa
nams atveža daug svetimos va
liutos, nors nevisuome.t būna pa
tenkinti ispanų kovomis su ne
kaltais gyvuliais. Patys ispanai, 
ypač suaugusieji, irgi išleidžia 
nemažai pinigų bulių kovoms. 
Šimtai imtynių arenų sekmadie
niais, šventadieniais ir net šio
kiomis dienomis, pvz. per tur
gus ir atlaidus, yra perpildytos 
žiūrovų.

Nors praeityje ispanuose yra 
buvę tikrų meistrų kovoti su jau
čiais, tačiau per pastarojo šimt
mečio pirmuosius 65 metus šios 
rūšies specialistai pasiekė augš- 
čiausią laipsnį. Vienas žymiau
sių kovotojų — Manuel Rordri- 
guez (Manolete) buvo prieš 20 
metų jaučio nudurtas. Nūdien 
nats didžiausias jaučių imtynių 
čempijonas yra visame pasaulyje 
išgarsėjęs ispanas Manuel Beni
tez (EI Cordobes). Tai toje pa
čioje karštoje Kordoboje su ne
maža arabiško kraujo priemaiša 
gimęs, kaip ir žuvęs Manolete. 
EI Cordobes — nuostabių gabu
mų vyrukas. Paprasto mažaže
mio ūkininko sūnus; iki 20 metų 
amžiaus dirbo mūrininko darbą. 
Po to greitu laiku parodė ne
paprastų gabumų ir drąsos su
doroti jaučius be didelių sunku
mų. EI Cordobes iš šio amato 
greit tapo milijonierium, ku

riam pasisekė daug daugiau pi
nigų užsidirbti, negu jo kole
goms El Viti, Curro Giron, Ju
lio Aparicio, Hernando, Vazquez 
ir kitiems. Pvz. jis 1965 m. 
įvykdė 178 “corridas”. Tai reiš
kia nepaprastą fizinį stiprumą, 
miklumą ir artistinį sugebėjimą. 
Tomis 178-mis progomis jis nu
dūrė 425 jaučius ir nupjovė per 
600 ausų ir uodegų (tai reiškia 
patį didžiausią laimėjimą!) ir už 
savo miklumą gavo per 300 mi
lijonų ispaniškų pezečių (5 mi
lijonus dolerių!). Jis gavo iš Is
panijos ir iš užsienio kelis tūks
tančius laiškų, telegramų, svei
kinimų ir dovanų. Be kitko, jis 
yra ispanių moterų dievaitis... 
Iš kitos pusės, EI Cordobes Is
panijoje yra smarkiai kritikuo
jamas dėl neišvengiamų nepasi
sekimų. Keliose vietovėse publi
kos jis buvo smarkiai nušvilptas, 
nors šiaipjau tiek publikos, tiek 
jaučių imtynių kritikų bei spe
cialistą yra labai vertinamas. 
Šimtai užsienio ir Ispanijos kino 
ir televizijos žvaigždžių, artis
tų, dailininkų, rašytojų, milijo
nierių ir net politikų yra “EI 
Cordobeso” geri pažįstami, ku
rie dažnai jį sveikina, pasikeis
dami laiškais, ir dosniai jį ap
dovanoja. Ispanai ji labai ver
tina, paprastai jį vadindami “ei 
artistą de los artistas” (“artistų 
artistu”). Taigi, kaip matyti iš 
Cordobes gyvenimo, ir Europo
je galima nesunkiai tapti mili
jonieriais ir išgarsėti pasauliniu 
mastu, tik tam reikia gabumų ir 
pasisekimo.

Kur šis ispanų turtuolis išlei
džia pinigus? Pirmiausia, iš to 
pats pragyvena, išlaiko savo se
nyvą motiną, dvi seseris. Liku
sius milijonus panaudoja labda
rai, turi savo puikų viešbutį ne- 
judomo turto ir jau rimtai gal
voja netrukus vesti...

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE
bei auklėti pasižadėjo katalikiš
kai. Tokiu atsakymu anglikonų 
vyskupas liko nepatenkintas, 
nes palaiminimas bei maldų 
skaitymas nesąs santuokos ak
tas. Tokiomis sąlygomis jis ne
matąs prasmės teikti pojungtu- 
vinio palaiminimo ir dalyvau
siąs dukters jungtuvėse katalikų 
bažnyčioje kaip ir kiekvienas tė
vas.

Komunistai griauna Lietuvos kryžius
Lietuvos kunigai gavo civilinės 

valdžios paliepimą nuimti kry
žius nuo pakelių bei kryžkelių. 
Retas kunigas paklausė to Įsa
kymo. Neklusnūs kunigai šaukia
mi i kulto komisaro Įstaigą per
spėjimui, bet šie vistiek nesiima 
kryžių griovimo. Tuokart nakti
mis. kai tikintieji miega, ateistai 
verčia ir šalina kryžius, o vienam 
klebonui išverstą kryžių nakties 
metu atvežė ir išmetė ant šven
toriaus.

Normaliais laikais kunigai šau
kiami i savo vyskupijos kuriją, 
kur gauna Įsakymų, patarimų ar 
pabarimų; dabar kurijos egzis
tuoja daugiau dėl formos: civili
nė valdžia — kulto komisaras 
eina administracines arkivysku
po pareigas. Nuo jo ir tik nuo jo 
priklauso kunigų perkėlimai iš 
vienos parapijos i kitą, suspenda
vimai bei uždraudimas kunigui 
eiti savo kunigiškas pareigas. 
Vyskupijų administratoriai no
rom nenorom vykdo civilinės vai

džios valią ir kunigus kilnoja 
taip, kaip civilinė valdžia nori. 
Po vysk. K. Paltaroko mirties 
apie 4 metus Panevėžio vyskupi
ja neturėjo civilinės valdžios 
aprobuoto vyskupijos administ
ratoriaus, ir civilinė valdžia sten
gėsi vien savo potvarkiais kuni
gus kilnoti, bet jie neklausė ir 
iš užimamos vietos nejudėjo. Bu
vo baudžiami, bet vistiek ne
klausė.

Š. m. kovo m. 19 d. Kauno ka
tedros klebonas šventė savo var
dines; tarp kitų, jis gavo ir in
ternuoto vyskupo J. Steponavi
čiaus sveikinimą, kuri viešai ju
biliato svečiams perskaitė Sena
miesčio klebonas. Pasirodo, kad 
internuotų vyskupų sveikinimai, 
jei viešai skaitomi, yra „nelega
lūs”, tad abu klebonai — ka
tedros ir Senamiesčio — nubaus
ti iškėlimu iš Kauno į provinciją, 
žinoma, iškėlimą pasirašė Kau
no vyskupas, bet be komentarų 
aišku, jog jis tai padarė ne savo 
valia... J. Gs.

AMERIKA JIEŠKO SPECIALISTŲ
Į Prancūziją atvyko 10 amerikie

čių atstovų, kurie telkia pran
cūzų specialistus darbams JAV- 
se. Atvykusieji Į JAV jau turi 
darbo sutartis.

Amerikiečiai jieŠko iškilių spe
cialistų ir ne tik Prancūzijoje. 
Anglijoje ta jieškotojų ekipa pra
leido kelis mėnesius. Anglų pra
monės vadovai nebuvo patenkinti 
tais agentais ir tik 26 inžinieriai 
pasidavė magiškam dolerio kerė
jimui. Vakarų Vokietijoje plačiu 
mastu viliojami augštų kvalifika-

cijų specialistai.
Specialistų kvietimo akcija nė

ra naujovė, bet iki šiol ji buvo at
liekama tyliai, išskyrus sporto tū
zus. Naujasis JAV imigracijos 
įstatymas akivaizdžiai rodo, kokie 
imigrantai Amerikai pageidauja
mi. Praėjo tas laikotarpis, kada 
JAV masėmis priėmė ateivius 
darbininkus, neklausdamos kva
lifikacijų. Šiandien JAV reikalin
gos “smegenys”, o Kanadai dar 
praverčia ir nekvalifikuoti, bet 
stiprūs raumenys. J. Gs.

ietuviai žaliojo aukso krašte

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas. 

KRAUTUVES:
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Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Skerdyklų rajone
Visai kitoj S. Paulo miesto 

pusėj . buvo pastatytos Armour 
b-vės skerdyklos, kur keliolikos 
metų laikotarpyje darbininkai 
pasistatė namukus. Be gyvulių 
skerdyklų, tame miesto pakrašty 
— Vila Anastacio — turėjo Con
te Matarazzo kelis savo fabrikė
lius. Čia tenka pasakyti, kad iš 
Italijos atsikėlęs grafas Mataraz
zo S. Pauly per keletą dešimčių 
metų Įsteigė net keturiasdešimt 
Įvairiausių reikmenų fabrikų-fab- 
rikėlių. Kitas italų grafas Crespi 
irgi garsėjo savo šilko audiniais 
bei kitokia galanterija. Darbinin
kai, taigi ir mūsų žmonės, pa
likę darbus kavos plantacijose, 
mieste dairėsi ne kur apsigyvent, 
bet kur darbą gauti. Kaip sakiau, 
daugumas mūsiškių dirbo Ar
mour b-vės Įmonėse. Susispietęs 
nemažas būrelis kreipėsi su pra
šymu padėti ir jų vaikams savo 
mokyklėlę suorganizuoti. Atvy
kęs pas juos Į pasitarimą susi
pažinau su vienu buvusiu Lietu
voje mokytoju, tiesa, necenzuo- 
tu, bet vertesniu už kitą cenzuo- 
tą. Tai p. Gaigalu, kuris pats 
ėmėsi iniciatyvos pravesti mo
kyklinio amžiaus vaikų regist
raciją ir surasti tinkamą mokyk
lėlei patalpą. Taip 1930 m. gruo
džio mėn. su pora desėtkų vai
kų pradėjo veikti D-ro Jono Ba
sanavičiaus vardo mokykla Vila 
Anastacio rajone.

čia jau ne bananai...
Tuo metu ėjo susirašinėjimas 

su emigracijos referentūra Kau
ne. Mat, reikėjo išgauti iš vidaus 
reik, ministerio pažadėtus 32.000 
litų mokyklai Vila Belloj, kad 
sklypų neprarastume ... Didelio 
nusivylimo teko patirti, kai vie
ton anos pažadėtos sumos tega- 
vau dvylika tūkstančių, o žemės 
darbai jau buvo atlikti, pamatai 
prakasti ir išpilti cementu, staty
bai plytos užpirktos... U-ha! Lai
kykis, konsule, čia tau ne bana
nus gurkti!

Kągi pradėjau aliarmuoti, kad

DR. PETRAS MAČIULIS

va, taip ir taip, o sarmata bus 
visiems didelė, kai žemės skly
pus koncesininkas atsiims. Emig
racijos referentas pats buvo lan
kęsis S. Pauly ir matęs, i kokias 
gyvenimo pinkles mūsų žmonės 
čia įsivėlė. Reikia pasakyti, kad 
gal tik vienas kitas nuošimtis 
pasitaikė nevalyvu žmonių, dau
guma buvo geri lietuviško kaimo 
žmonės. Po metų, atseit, 1931 m.

tas, visi smulkūs pataisymai at
liekami iš tų pinigų. Tokią, ga
lima sakyt, simbolinę sumą visi 
galėjo užsimokėti, ir niekas ne
sijautė gavęs viską nemokamai. 
Tai buvo mums svarbu.

“Basanavičiaus rūmai”
Beveik panašiu būdu 1932-33 

m. pastatytas antras perpus ma
žesnis mokyklai pastatas Vila 
Anastacio priemiesty. Kieme pa
statėm mažytę patalpėlę, kur bū

gruodžio 25 d., pirmoji mokykla.' vo projektuojama įrengti knygų 
Vila Belloj buvo pašventinta; iš rišykla ar kitas koks lengvesnis 
saliukės padaryta laikinė koply-. amatas. “D-ro Jono Basanavi- 
tėlė. kur kunigas galėtų šventa- čiaus rūmais” pavadinta patalpa 

su visu mokyklos inventorium 
bei Įrengta scena mums teatsėjo 
33.000 litų, žinoma, neskaitant 
žemės didesnių darbų, atliktų 
talkos būdu. -

Atsipūsti nebuvo laiko: Bom 
Retiro rajone, beveik miesto 
centre, visai arti Saracobana sto
ties, buvo pilni pusrūsiai mūsų 
žmonių, žinoma, su vaikais, ku
rių taip pat negalima buvo pa
likti be jokios globos.

Suradom nediduką dviaugštį 
namą (rua Bandeizantes) su vidu-

dieniais to priemiesčio žmonėms 
pamaldas atlaikyti.

Statant ūkio būdu ir pasitel
kiant žmonių žemės darbams at
likti, mokykla (dviejų klasių su 
inventorium, mokytojui mažyčiu 
butu, šulinys, sanitariniai Įrengi
mai) mums atsiėjo tik 52.000 li
tų. Geros ir tvarkingos mokyto
jos dėka būdavo iš vaikų suren
kamas mokestis po 3 milereisus 
i mėnesi, o iš surinktų pinigų vė
liau buvo įvesta elektros šviesa, 
visas namas iš lauko nutinkuo-

Dr. Vinco Kudirkos mokyklos atidarymo iškilmės Soo Paulo mies
te Brazilijoj. Svečiai vaišinosi Dariaus - Girėno salėje

tiniu kiemu ir nemažu garažu. Jį 
išnuomojom ir apgyvendinom P. 
Čemarką su ponia, buvusią mo
kytoja Lietuvoje. Garaže iškirto- 
me langus, perkėlėm duris, Įren
gėm mažą sceną ir pradėjom mo
kyti vaikus, ruošti paskaitas-va- 
karėlius, o J- Januškis, tuomet 
tarnavęs vietos policijoje, ėmė 
organizuoti lietuvius - sportinin
kus. Tas namas po kelių metų 
gener. V. Nagevičiaus tarpinio 
kavimo ir mudviejų su Paulium 
Gaučiu talkinimo buvo min J. 
Tūbelio patvarkymu nupirktas. 
Telegrafu buvo gauta 40.000 li
tų! Šiandien jo vertė dešimt 
kartų pakilusi, bet... kiti žmo
nės juos prarado. Gaila.

Lietuvos gatvė
Baigiant pasakojimą apie mū

sų emigrantų mokyklinius var
gus Brazilijoje, reikia paminėti 
ir paskutinį mokyklai pastatą 
Mooka rajone. Nors mūsų mo
kyklėlė Mookoje buvo pirmiau
siai atidaryta, bet savo pastato ji 
tesusilaukė paskutinioji. Pamatę 
ir Įsitikinę, ką duoda savos pa
talpos, mookiečiai rinko savo tar
pe pinigus sklypui apmokėti, pa
dėjo taip pat prie žemės darbų. 
Po kokių metų laiko ir mookie
čiai susilaukė pastato, d-ro Vin
co Kudirkos vardu pavadinto, su 
dviem klasėm, butu mokytojui, 
didele (palyginant su kitomis) 
scena, patalpomis laikraščio re
dakcijai ir rinkyklai, supranta
ma. su visu nauju inventorium. 
Reikia pasakyti, kad tai buvo 
gražiausias pastatas, kainavęs 
72.000 litų! Tai dar neviskas. 
Brazilų draugų dėka gatvė, kur 
pasistatėm savo mokyklą iš rua 
Coxipo buvo pavadinta — Rua 
Lituania. Miestas mokyklų pasta
tus atleido nuo mokesčių, žo
džiu, tik dirbk ir džiaukis.

Visiem tiem reikalams tvarkyti 
bei atstovauti civilinėse brazilų 
įstaigose buvo suredaguoti Lietu
vių Sąjungos Brazilijoj įstatai 
tinkamai įregistruoti ir paskelbti 
vietinės Vyriausybės žiniose —

Diario Oficial.
Tarsi nujaučiant, kad ateity

je gali visaip atsitikti, tų Įstatų 
paskutinėje pastraipoje Įrašyta: 
“Organizacijai likviduojantis, vi
są Sąjungos turtą’ perima savo ži
nion Lietuvos konsulas, kuris sa
vo nuožiūra galės ji pavesti kitai 
kultūrinei Įstaigai ar organizaci
jai”. .. Bet vėliau kaikas, nežinia 
kokiais sumetimais, įstatus pa
keitė, o ir pati turtą gerokai “ap- 
gramdė”. Gaila.

Uždaromos mokyklos
Kaip anksčiau esu minėjęs, mū

sų mokykloms, lygiai kaip ir ita
lų, anglų ir vokiečių, mokyklų 
inspekcijos buvo pastatyta sąlyga 
leidimui gauti, būtent, kad gim
tąja kalba vaikus leidžiama moky
ti iki 10 metų amžiaus, o vėliau 
vaikai mokosi*portugalų kalba.

Vykdydami vietos potvarkius, 
kiekvienoje mokykloje, be savo 
mokytojo, turėjome braziles - mo
kytojas, kurios tenkinosi net ma
žesniu atlyginimu už mūsiškius, 
kad tik gautų darbo, nes tuomet 
brazilų mokytojų buvo keleriopai 
daugiau už jų turimų mokyklų 
skaičių. Mes inspekcijos reikalavi
mus sąžiningai vykdėme, hors kaž
kada tekdavo nugirsti ar spaudo
je pastebėti mokyklų inspekcijos 
pranešimus apie duotą “įspėji
mą” tokiai tai x arba y vokiškai 
mokyklai už bendrų potvarkių ne
paisymą jų mokyklose. Mūsiškės 
gi mokyklos kiekvienais metais iš 
tų pačių inspektorių susilaukdavo 
pagyrimo už pavyzdingą tvarką 
bei augštą mokslo lygį. Tai nebū
davo tuščias komplimentas, 
įtrauktas į mokyklų vizitacijos 
knygas, bet užtarnautas, nes mū
sų vaikai nustatytą programą išei
davo dukart: lietuviškai ir portu
gališkai.

(Bus daugiau)

SKELBKITfiS 
“TĖVIŠKES ŽIBURIUOS” — 
SKELBIMAS NAUDĄ DUOS!



Putname, Conn., JAV, rugpjūčio 15 d. jaunos vienuolės atnaujino sa
vo įžadus. Kairėje — kongregacijos viršininkė motina M. Aloyza; 
įžadus atnaujinusios vienuolės — sės. M. Igne — Gražina Marijo- 
šiūtė, sės. M. Jurgita — Marija Saulaitytė, sės. M. Eucharista -— 
Onutė Mikailaitė iš Toronto, sės. M. Domininką -— Gailutė Kliu- 
kaitė iš Toronto, sės. M. Dovida — Liuda Činčiūtė iš Toronto, sės. M. 
Imeda — Aušrelė Vasiliauskaitė

GANDAIS GIMNAZIJOS NEIŠLAIKYSIME
Dr. M. ANYSAS

Per savo vasaros atostogas Į tam tikros komisijos. Išlaikiu- 
įsario 16 gimnazijos mokyto- siems egzaminus švietimo minis-Vasario 16 gimnazijos mokyto 

•jas Fr. Skėrys aplankė įvairias 
JAV bei Kanados vietoves ir pa
darė išsamius pranešimus apie 
Vasario 16 gimnazijos padėtį. 
Toronte ir apylinkėje jis turėjo 
3 pranešimus: Šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje, Springhursto va
sarvietėje ir evangelikų Vilties 
parapijos salėje Alhambra.

Gimnazijos bendrabučio staty
ba kainavo 800.000 DM su vir
šum. Senieji barakai jau buvo 
tiek nugyventi, jog nebuvo ga
lima juose dar ilgiau likti. Mi
nėtai sumai padengti vokiečių 
Įstaigos davė 500.000 DM pašal
pos, kuri yra Įrašyta gimnazijos 
žemės turto knygose kaip be- 
procentinė hipoteka.

Gimnazijos išlaikymas kasmet 
kainuoja beveik pusę milijono 
DM. Europos ir užjūrio lietuviš
kos kolonijos toli gražu šios su
mos nesurenka. Prie dabartinių 
išlaidų vokiečių Įstaigos prideda 
220.000 DM arba 55%. Gimna
zija jau seniai būtų turėjusi už
sidaryti. ypač po to. kai žymiai 
sumažėjo rėmėjų būrelių skai
čius. Pvz. Toronte iš 8 būrelių 
dabartiniu metu veikia tik du. 
Būtu pageidautina užmigusius 
būrelius vėl atgaivinti. Žinoma, 
kad Vasario 16 gimnazija nėra 
jokia prekybinė Įstaiga, iš ku
rios numatomu laiku būtų gali
ma gauti pelno. Joje įgytas 
mokslas duos teigiamų rezulta
tų tik po ilgesnio laikotarpio bu
vusiems mokiniams bei lietuvių 
visuomenei. Svarbu, kad V. Vo
kietijoje lietuviai turi mokslo 
Įstaigą, kuri yra sugebėjusi iš
leisti nemažą skaičių abiturien
tų ir nepilną gimnazijos kursą 
baigusių mokinių.

Vokiečių Įstaigos į gimnaziją 
ir jos veiklą žiūri teigiamai ir 
visuomet atkreipia dėmesį i gim
nazijos vadovybės pageidavimus. 
Taip pat jų pareigūnai mie
lai lankosi į gimnazijoje ruošia
mus tautinius parengimus ir tei
giamai atsiliepia spaudoje.

Sužinojome, kad gimnazija ne
išduoda savo vardu brandos ates
tatų. Abiturientai egzaminus lai
ko artimiausioje vokiečių gim
nazijoje įprasta vokiečių tvar
ka. Jų darbai yra Įvertinami

terija išduoda brandos atesta
tus, su kuriais jie gali stoti j 
visus vokiečių universitetus. Jo
kia diskriminacija egzaminuose 
nepastebėta.

Kiek kitaip yra su latvių gim
nazija. Jų mokiniai laiko egza
minus dalyvaujant vokiečių mo
kyklų priežiūros atstovams. Jų 
gimnazijos išduoti liudijimai lei
džia jiems stoti tik i kelias iš 
anksto nustatytas augštąsias mo
kyklas. Norėdami stoti i univer
sitetus, jie turi laikyti papildo
mus egzaminus.

V. Adamkavičius, atvykęs gim- 
nazijon daryti revizijos, manė, 
kad viskas turi būti padėta kaip 
ant stalo. Nebuvo suprasta, kad 
gimnazijoje neturima augštai ap
mokamos pirmos rūšies knygve- 
dybos. Neaiškumai pasirodė 
ypač paskutiniuoju laiku, kai 
taupymo sumetimais buvo at
leistas brangus vokietis buhal
teris ir pasamdytas lietuvis pen
sininkas, kuris atvykdavo iš ki
tur. Kadangi jis buvo pensinin
kas. ir dvigubas atlyginimas bū
tų žymiai sumažinęs jo pensiją, 
buvo sugalvota apmokėti jo algą 
kelionės išlaidų sąskaitom Tai 
ir Įnešė tam tikrų neaiškumų. 
Dabar pasamdytas naujas knyg- 
vedys, kuris sutvarkė visą pra
ėjusių laikų knygvedybą. Be to, 
knygvedybą kontroliuoja ir vo
kiečių Įstaigos, kurios žiūri, kad 
ju duodama pašalpa nueitų pas
kirtu keliu.

Aiškindamas mokytojų klau
simą. Fr. Skėrys pavardėmis su
minėjo visus mokytojus ir jų 
pamokų skaičių. Mokytojų yra 
nemažai, bet daugelis dėsto tik 
kelias valandas savaitėje. Jie 
gauna atlyginimą tik už pamo
kas. Taupumo sumetimais nega
lima samdyti brangių mokytojų.

Po pranešimo Fr. Skėrys pa
rodė daug šviesos paveikslų, ku
rie davė pilną vaizdą apie gim
nazijos išvaizda, naująją staty- 
ną. apie mokinių gyvenimą, tau
tinius parengimus. Jonines ir 1.1.

Baigdamas prelegentas prašė 
nepasiduoti piktiems gandams, 
bet ir toliau aukoti gimnazijai, 
kuri vra vienintelė tos rūšies lie
tuviška Įstaiga Vokietijoje.

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ DĖMESIUI
Mokslo metų pradžiai prašome užsisakyti reikalingus JAV Lietuvių 

Bendruomenės KULTŪROS Fondo išleistus vadovėlius ir mokslo prie
mones:

LIETUVOS LAUKAIS, S. Jonynienės. Vadovėlis lit. moki. V sk. S 3.00 
TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. A. Tyruolio. Vadovėlis 
lit. moki. VI skyriui_________._____ _____ ___________________ S 3.50
TĖVŲ ŠALIS, S. Jonynienės, Vadovėlis lit. moki. VII skyriui $ 3.50 
GINTARAS, J. Plačo. Vadovėlis lit. moki. VIII skyriui
TĖVIŠKES SODYBA, J. Plačo. Vadovėlis lit. moki. III skyriui 
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. VI laida____ ___________
LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI, visiems lit. moki, skyriams, 
kainos dar nežinomos.

8. SĄSIUVINIAI.____________________ _____________________

KITI KULTŪROS FONDO LEIDINIAI

2.

3.
4.
5.
6.
7.

.. S 4.00
$ 3.50
$ 2.50

S .25

9. GULBĖ, KARALIAUS PATI. dail. V. Petravičiaus ilius. pasaka S 1.25
10. LABAS RYTAS, VOVERE, J. Minelgos. Eilėraščiai vaikams. S 2.50
11. LIAUDIES DAINOS, I sąsiuvinis. V. Jakubėno------------------... S 3.00
12. DAINOS, II sąsiuvinis. VI. Jakubėno. ..... ......... ... . .. S 3.00
13. LIETUVIŠKOS MUZIKOS RINKTINĖ, fortepijonui. Paruošė:

VI. Jakubėnas, Alg. Šimkus, ir J. Zdanius ___ _ _________  S 2.00
14. LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. L Dambriūno. S 0.50
15. MŪSŲ ŠOKIAI, liet. taut, šokių aprašymai su brėžiniais------- S 3.00
16. ALEKSANDRYNAS, I tomas. Vacį. Biržiškos.---------------------$ 7.50
17. ALEKSANDRYNAS, II tomas. Vacį. Biržiškos. ________ ___$ 7.50
18. ALEKSANDRYNAS, III tomas, Vacį. Biržiškos. ------- --- ------- $ 7.50

PASTABA: Aleksandryno visus tris tomus užsakant kainuoja:
JAV ir Kanadoje  ------------- -------------- -------------------------------- $15.00
Kituose kraštuose  _______________________________________ $10.00
Platintojai gauna už mokslo vadovėlius 15% nuolaidos, už visus 
kitus — 25%.

UŽSAKYMUS SIŲSTI JAV LB KULTŪROS FONDO ADRESU:
. J. BERTASIUS,.

5348 South Talman Avenue Chicago, Binds 60632, U.S.A.

Kanada streikų painiavose
keliams suteikė $50 milijonų 
paramą, kurios paskutinius $18.2 
mil. praėjusį mėnesį išmokėjo 
L. B. Pearsono vyriausybė.

Remiantis oficialiais praneši
mais, š. m. balandžio mėnesį Ka
nados geležinkelių bendrovės tu
rėjo $121.300.000 pajamų, išlai
dos siekė $118.200.000. Taigi, 
pelno turėta tik $3.100.000. kai 
tuo tarpu praėjusiais metais jo 
buvo $5.200.000. Dabartinis 
110.000 geležinkeliečiu streikas 
ir jų reikalavimai ne tik nušluo-

Packers skerdyklos darbininkai 
Toronte, reikalaudami valandinį 
atlyginimą padidinti 75 et., nors 
jiems dabar mokama apie $2.50 
į valandą. O kiek gi Kanadoje 
yra mėsą pjaustančių žmonių, 
kurie negauna nė $2 už savo dar
bą? Jie perdaug išsklaidyti, per- 
maži, kad galėtų sudominti kapi
talistinio masto algas gaunan
čius unijų vadus.

Hamiltono Stelco plieno pra
monės darbininkai, nelaukdami 
;nė derybų pabaigos, buvo pra- į peT^ be^algų “pakėlimas

Mnlnrrnlii ctroilrn Iznln mnc. c .pareikalaus dar didesnes para
mos iš vyriausybės, t.y. kiekvie
no mokesčių mokėtojo kišenės.

Pakilusi krašto gerovė, suma- 
jęs bedarbių skaičius ir be
ik visiškai išnykus nedarbo 
oblema Kanadai šiandien ke- 
. naujus skaudulius — kraštui 
esia nenutrūkstanti streikų 
nga. “Tž” jau buvo rašyta, 
d sovietų korespondentai strei- 
is naudoja komunistinei pro- 
gandai, kanadiečių gyvenimą 
ešdami labai juodomis spalvo- 
is sovietinėje spaudoje. Sovie- 
lis skaitytojas nežino, kad uni- 
s Kanadoje jungia tik apie 
:% visu dirbančiųjų ir kad jų dėj nelegal streik, kėlė muš. 
stovaujami streikuotojai ;au ir , ^tvarką Jie lengva 
ip gauna augsciausią atlygini- r'anka almetė 66.7%t. valandinio 
^itenkintiUgerok^Umenkesniu at'.vgin*mo ir pensijos padidini- įr taikomas tas pats džiung- 
mjų iškovotas algų pakėlimas , ikf $2S92 pralenkdamaį JAV 1 ja“pases esame llu‘ 
.prastai pakelia gaminių kai-1 aįbįunkų atlyginimų. 1 a1’ ° )us 
is, ° juos perka tie 88% kana-,9p t stelco įmonėse pap
eriu. kuriu algos neauga kaip . šlavėjai jau „au„a S2 
ybai po lietaus. Jeigu unijos , 1 gavėjai jau gauna i jya. pv riciauo u j« vaianda, nors šlavimas juk nėra

raaengtų visus dirbančiuosius ir ... .?. .. SDecialvbė J 0 kur visiems pakeltų atlyginimą J *s Va^ 
skriaudos nebūtų, bet dabartį- . . * . . ’ - „antllc,
nėse sąlygose vyrauja aiškus 
džiunglių Įstatymas — mes esa
me liūtai, o jūs — ne.
Pamoka unijos linotipininkams

Unijos dažniausiai domisi tik
tai stambiausioms ir stambes
nėmis krašto įmonėmis, nekreip
damos dėmesio į mažesniąsias. 
Prieš porą metų Toronte prasi
dėjo dabar jau į užmarštį nu
ėjęs trijų didžiųjų dienraščių li
notipininkų streikas, žmonės, 
kurie tuo metu gavo $3.50 į va
landą ir turėjo 32 valandų dar
bo savaitę, pakėlė balsą prieš 
naujai įvedamus automatinius li- 
notipus, nors jiems buvo garan
tuotas darbas iki amžiaus galo. 
Jų vietas šiandien yra. užėmę 
kiti linotipininkai iš mažesnių 
spaustuvių, dirbę už pusę minė
tojo atlyginimo ir savo vargais 
neįstengę sudominti nė vienos 
unijos. Streikas yra pralaimėtas. 
Jeigu unija būtų padengusi vi
sus linotipininkus, streiklaužių 
nebūtų buvę, bet unijos vadams 
tie nuskriaustieji atrodė perma- 
žas objektas vien dėlto, kad jie 
dirbo mažesnėse spaustuvėse.

Turime gerai, norime geriau
Šiuo metu streikuoja Canada

lo ir šluoja patalpas už centus? 
Jomis unijos nesidomi, nors jos 
taip pat yra žmonės — joms nu
garą skauda daugiau už Stelco 
šlavikus.
Reikalavimai artėja prie dolerio

Seniau buvo pasitenkinama 5- 
10% algos pakėlimu, o dabar 
nuo centų jau iš karto šokama 
prie dolerio. Pradžią padarė 
10.000 Montrealio statybininkų 
unijos darbininkų, kuriem algos 
buvo pakeltos 30%, nes nenorė
ta nutraukti ar ilgesniam laikui 
sustabdyti statybas pasaulinei 
parodai. Panašų atlyginimo pa
kėlimą gavo ir šv. Lauryno jūr- 
kelio uostų darbininkai — čia 
taip pat nusvėrė būtinas reika
las laiku pristatyti kviečius Sov. 
Sąjungai. Kiekviena streiko die
na būtų nešusi didžiulį nuosto
lį visai krašto ekonomijai.

Šie laimėjimai sužadino apeti
tą ir geležinkeliečiams, nors jau 
dabar Kanados federacinė vy
riausybė geležinkelių bendro
vėms duoda pašalpas iš eilinio 
mokesčių mokėtojo kišenės. Jau 
1961 m. premjeras J. Diefenba- 
keris 110.000 geležinkelių tar
nautojų valandini atlyginimą lei-
do padidinti 14 et., o geležin- Į nį chaosą!

— ne.
Lazda, kuria grasinama

Geležinkeliečiai savo rankose 
turi labai storą lazdą. Jų streiką 
pirmiausia pajunta $2 bilijonų 
vertės kasyklų pramonė. Jos 
150.000 darbininkų po kelių die
nų atleidžiami iš darbo, nes nė
ra kur krauti iškastuosius žemės 
turtus.

Kanados kviečių uostuose už
tenka tik dviem savaitėm lai
vams, kurie juos gabena i Sov. 
Sąjungą. Eksporto nutraukimas 
ilgesniam laikui reiškia dideli 
smūgi visam kraštui — susida
ro pavojus, kad Kanada gali ne
įvykdyti savo įsipareigojimų so
vietams. Jau ir šiaip, be strei
ko, nelengva per metus išgaben
ti 500 mil. bušelių, juo labiau, 
kad eksportą riboja žiemos mė
nesiais užšąlantis Šv. Lauryno 
jūrkelis.

Streiku vėl grasina paštų tar
nautojų unija. Ryšium su visu 
tuo kyla klausimas, ar ne perto- 
li eina niekeno nesuvaldomos 
unijos? Liūdniausia, kad šian
dien tie 12% unijoms priklau
sančių kanadiečių jau taip įsi
smagino, kad jų nebesuvaldo nė 
patys unijų vadai. Humoristas 
pasiūlytų išeitį: suorganizuokime 
unijoms nepriklausančių 88% 
kanadiečių uniją, tų, kurių algo
mis niekas nesirūpina, ir pike
tuokime unijų streikus, kai jie 
krašta pradeda vesti i ekonomi-

' ! V. Kst.
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Tėvas Barnabas Mikalauskas, OFM, sulaukęs 25 metų kuni
gystės sukakties, kuri bus iškilmingai paminėta rugsėjo 18 d. 
St. Catharines, Ont.

25 METAI PUSIASALIO KUNIGUI
Tėvo Barnabo, OFM, sidabrinę kunigystės sukaktį minint

^Kanados radijas įvairiomis kalbomis
JAV-bės turi užsienio radijo 

tarnybą “Voice of America”, o 
Kanada — “International Servi
ce”. Pirmojoj savo skyrių turi 
ir lietuviai, antrojoj — ne. Ka
nados “International Service” 
Įsteigtas prieš 22 metus ir turi 
programas šiomis kalbomis: len
kų, portugalų, rusų, prancūzų, 
anglų, vokiečių, ispanų, čekų, 
vengrų, ukrainiečių ir slovakų. 
Toji trumpųjų radijo bangų tar
nyba veikia kas savaitę 100 va
landų ir turi apie 150 tarnauto
jų. Viską finansuoja Kanados 
vyriausybė — kasmet skiria 
$2.500.000. Programose duoda
ma žinių iš Kanados, P. Ameri
kos ir viso pasaulio. Tuo būdu 
norima sudaryti pasauliui vaiz
dą apie Kanadą, šalia informa
cijų, duodama komentarų, muzi
kos. pasikalbėjimų, radijo vai
dinimų ir pan. Speciali progra- 

į ma siunčiama Kanados kariams, 
įtarnaujantiems.užsienio kraštuo- 
i se. Meninėse programose daly
vauja žymiausi Kanados ir ki
tų kraštu menininkai su savo 
muzikiniais kūriniais. Taipgi kar
tas nuo karto pakviečiami žy
mesnieji krašto orkestrai.

Gaila, kad Kanados “Interna
tional Service” radijo progra
moje nėra ne tik lietuvių, bet 
ir kitu baltiėčių kalbų. Buvo 
klabinta Kanados valdžioje, bet 
atsakymas gautas neigiamas. Tik

didesniosios grupės, kaip lenkai, 
ukrainiečiai, pajėgė įsiveržti. O 
mažesnėms pavyko tik toms, ku
rios, matyt, rado priėjimą (čekai, 
slovakai), šiuo metu “Interna
tional Service” radijo tarnyba 
yra valstybės sekretorės minis- 
terės Judy LaMarsh žinioje. 
Kai ji š. m. Vasario 16 proga 
lankėsi Toronte, baltiėčių dele
gacija užklausė ją apie galimy
bes įsteigti programas baltiėčių 
kalbomis. Ji paaiškino, kad 
tam nėra lėšų, kad techniški 
Įrengimai Halifakse yra seni ir 
kad kanadiškoji radijo progra
ma nebūtų girdima Baltijos

kraštuose. Dar prieš jos pareiš
kimą, viename spaudos atstovų 
priėmime Kanados užsienio rei
kalų min. P. Martin, paklaus
tas “TŽ” atstovo apie galimy
bes baltiečiams minėtoje radijo 
tarnyboje, privačiai pareiškė, 
kad tokias baltiėčių pastangas 
remtų. Nors “International Ser
vice”'nėra tiesioginėje jo žinio
je, tačiau jo užtariantis žodis ga
lėtų būti reikšmingas. Deja, min. 
Judy LaMarsh paaiškinimas ma
žai vilties teduoda baltiėčių pro
gramoms. Be to, neteko girdė
ti, kad baltiečiai būtų darę 
tolimesnių žygių ta linkme.

POVILUI KIRLIUI mirus, 
jo seserį M. BASALYKIENĘ ir gimines 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —
Niunevų šeima

POVILUI KIRLIUI Amerikoje mirus, 
jo seserį ir švogerį MARYTĘ ir ANTANĄ BASALYKUS 

nuoširdžiai užjaučiame —

B. A. Čepukai

p?.

JAV Lietuvių Fondas turi sutelkęs jau $300.000. Iki 1968 m. numatoma pasiekti milijoną. Jau da
bar LF kasmet skiria $10.000 kultūriniams lietuvių reikalams. Iki šiol LF išmokėjo $20.000. Jo tiks
las — pasiekti milijono dolerių kapitalą ir kasmet skirti lietuvybės reikalams po $50.000 — $70.000. 
Pabrėžtina, kad tos sumos kultūriniams lietuvių reikalams skiriamos iš nuošimčių, o kapitalas nejudi
namas, kaip numatyta įstatuose. Nuotraukoje: LF pirmininkas dr. A. Razma priima $200 čekį iš sen. 
P. H. Douglas, kuris tuo būdu topo LF nariu. Toliau matyti dr. P. Kisielius, ALTos pirm. inž. A. Ru
dis ir LF vicepirm. dr. G. Balukes

Tėvas B. Mikalauskas, OFM, 
yra gimęs 1911 m. sausio 2 d. 
Puodžių kaime, Saločių parapijo
je, Pasvalio valsčiuje, 12 hektarų 
ūkyje, devynių vaikų šeimoje. 
Kad ir gerai vedamas ūkis, vos 
pajėgė išmaitinti didelę šeimą. 
Apie mokslus betkuriam vaikui 
nebuvo jokios kalbos. Jaunas Ig- 
niukas — busimasis Tėvas Barna
bas — pabaigė tris skyrius pra
džios mokyklos ir tai gerokai pa
vėlavęs, nes reikėjo padėti ūkyje. 
Toliau mokytis nebebuvo jokių 
galimybių, o troškimas siekti 
mokslo pasirodė labai stiprus, nes 
Igniukas pajuto pašaukimą būti 
kunigu. Padedamas motinos, ge
rokai pasiruošęs, taiko į pirmą 
gimnazijos klasę ir išlaiko. Deja, 
gimnazijoj besimokant reikia ir 
maisto, ir buto, o nėra nei vieno, 
nei kito, šiaip taip reikalai vienok 
susiklosto ir Ignas mokosi gimna
zijoj. Vėliau vertėsi pamokomis, 
kurios irgi palengvino gyvenimą. 
Ateina galų gale diena, kai Ignas 
jau gali Įstoti į Telšių kunigų se
minariją. Deja, tęsti čia mokslo 
ilgiau nepajėgia dėl lėšų stokos. 
Ateina palaiminta mintis — stoti 
i Kretingos pranciškonų vienuoly
ną. Baigęs reikiamus mokslus, 
1938 m. padaro Įžadus. Neužilgo 
išvyksta į Italiją studijuoti teolo
gijos ir 1941 m. rugsėjo 7 d. pri
ima kunigystės šventimus. Dėl 
karo negali sugrįžti į Lietuvą pa
sidžiaugti bent su tėvais savo dva
siniais laimėjimais. Taip tėvų ir 
nepamatė, nes tėvas mirė 1952 m., 
o po metų ir motina, visą gyveni
mą svajojusi matyti savo vaiką 
kunigu.

Nėra kelio tėvynėn
Vietoj tėvynės tenka keliauti 

kitur. 1946 m. kun. Barnabas at
vyksta- Amerikon ir dirba pastora
cini darbą čia vienoje, čia kito
je parapijoje; Įsikuria Winnipege 
ir pakaitomis Niagaros pusiasaly
je, kur dirba ir dabar, čia yra iš
buvęs virš dešimties metų.

Tėvo Barnabo Mikalausko, O. 
F.M., visuomeninė veikla yra pla
ti. Dar gimnazijoj būdamas pra
dėjo rašinėti spaudai straipsne
lius, rašė mokiniams scenos vei
kalėlius. Vėliau daugiausia, rašė 
religinio turinio straipsnius “Dar
bininkui”, “Draugui”, “Varpe
liui”, “Laivui” ir kitiems. Buvo 
“Lietuvių žinių” savaitraščio re
daktorius, neretai dirbdamas iki 
16 valandų per dieną. Niujorke 
buvo Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos skyriaus pirmininkas. Išleido 
knygutę “Kelios mintys žurnalis
tams”. Sutelkęs lėšas, išleido 
stambų veikalą, skirtą daugiau

dvasiškijai — “Serafiškuoju ke
liu”. Rūpinosi maldaknygėmis, 
giesmynėliais, spausdino chorams 
gaidas. 15-kos metų veiklos proga 
Niagaros pusiasalyje išleido gau
siai iliustruotą leidinį, šalia to vi
so, kelis metus vedė religinę ra
dijo valandėlę.

Pitsburge T. Barnabas įsteigė 
“Tremtinių Draugiją”, suorgani
zavo Maironio ansamblį, kurį su
darė choras, tautiniai šokiai ir 
dramos ratelis. Winnipege įsteigė 
Šimkaus vardo chorą ir tautinius 
šokius. Niagaros pusiasalyje suor
ganizavo ilgus metus veikusį an
samblį “Gintarą” su choru ir tau
tiniais šokiais, kuris “pasirodė net 
porą kartų Buffalo televizijoje. 
Jau kelinti metai yra skautų dva
sios vadas ir skautų rėmėjų dr-jos 
garbės pirmininkas. Jis pastatydi
no namuką skautų stovykloje 
“Romuva” ir kitą namelį Tėvų 
pranciškonų stovykloje Wasagoje.

Jaunimas ir vienuolynas
Tėvas Barnabas ypač daug dė

mesio kreipia į jaunimą: organi
zuoja, rengia talentų konkursus, 
apdovanoja laimėtojus ir pralai
mėtojus. Nebūna nei vienų Kalė
dų ir net Velykų, kad gausūs Nia
garos pusiasalio vaikučiai nebūtų 
pradžiuginti eglute ar programo
mis ir gausiai apdovanojami bei 
pavaišinami.

T. Barnabas padeda Bendruo
menės veiklai kuo galėdamas, 
kartais eina net į valdybas ir vie
nais metais yra buvęs Wellando 
B-nės pirmininku.

Jis rengia parapijos šventes, 
kurios savo programomis pagar
sėjo tiek Kanadoje, tiek Ameri
koje. Jo dėka buvo suruoštos dvi 
meno parodos šiame pusiasalyje.

Tėvas Barnabas padėjo kurtis 
Tėvų pranciškonų vienuolynui St. 
Catharines mieste ir per eilę me
tų ši vienuolyną atnaujino, ypač 
koplyčią perstatė, pagražino iš 
vidaus ir iš lauko tuo padėdamas 
šiai lietuviškai dvasinei tvirtovei 
tvirtus pagrindus. Vienuolynas ir 
koplyčia savo gražia lietuviška 
išvaizda yra šios St. Catharines 
miesto dalies tikras papuošalas 
ir kartu visų lietuvių pasididžiavi
mas. čia, anot, kun. dr. P. Gaidos, 
lietuviai yra suradę savo dvasinę 
tėviškę.

Garbingo 25 kunigystės jubilė- 
jaus proga linkime Tėvui Barna
bui ištvermės, geros sveikatos ir 
daug šviesių ateities metų besi
darbuojant mūsų pavergtos tėvy
nės gerovei ir Dievo garbei.

Niagaros pusiasalio 
parapijos komitetas

Mokesčių inspektorius pralaimėjo
Kanados mokesčių apeliacijos 

komisija atmetė pajamų minis- 
terio patvarkymą apdėti mokes
čiais Delhi Vokiečių Namų ak
cinę bendrovę, kuri gavo dova
ną iš to rajono vokiečių moterų 
draugijos.

Vokiečių Namai turi panašu
mo i komercinę organizaciją, 
rašo R. S. W. Fordham, minė
tos mokesčių komisijos pirmi
ninko pavaduotojas, kuris, atro
do, stebisi, kodėl mokesčių rin
kėjas bandė apdėti juos mokes

čiais. Akcinė Vokiečių Namų 
bendrovė turi apie 500 akcinin
kų jr 400 narių. Visi yra atvy
kę iš Europos arba čia gimę jų 
vaikai. Moterų draugiją sudaro 
daugiausia akcininkų žmonos 
arba jų giminaitės, kurios yra 
narės Vokiečių Namų — pra
mogų centro. Moterų draugija 
parengimų metu patarnauja sa
lėje ir per ketverius metus gau
tąjį pelną $3.000-$5.000 perda
vė Vokiečių Namams. Pažymė-

(Nukelta | 6 psL)

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

ganj vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.RJH.N.PL

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

PS.D.RJH.N.PL


e blverctoje imo
LEIPCIGO MUGEI
Vilniaus modeliq namai Leipcigo 

mugėje atstovaus visos Sov. Sąjun
gos madoms. Nemažų sunkumų suda
rė, palyginti, labai trumpas laiko tar
pas pasiruošimui — vos keli mėne
siai. Daug vargo turėta parenkant 
įdomesnius audinius, derinant spal
vas. Vietinė komisija ir atstovai iŠ 
Maskvos Leipcigo mugei atrinko virš 
100 modelių.

NEVISKAS GRAŽU NIDOJE
Nidoje vasarojęs R. Cemnohmskis 

nusiskundžia, kad jam nusibodo sto
vėti eilėje prie vienintelio daržovių 
kiosko, kuriame dirba tik viena par
davėja. Apie maitinimosi problemą 
jis rašo: “O dabar apie valgyklą, ku
ri įsikūrusi restorano patalpose. Ma
čiau, kaip visuomeniniai kontrolie- 
lieriai tikrino ungurio porcijų svorį. 
Pasipiktinimo banga ūžtelėjo per vi. 
są poilsiautojų eilę, kai išvydome, 
jog kiekvieno ungurio gabalėlio svo
ris 20-30 g mažesnis už nustatytąjį. 
O kai žmona, atsipiovusi bifštekso 
gabalėlį, aptiko jame didžiulę musę, 
beliko pasukti durų link..Nidoje 
nėra ekskursijų biuro ir vadovų. 
Ekskursijų dalyviai išsimaudo jūro
je, ant vejos išsidėsto užkandžius 
ir... bonkas, nes juk daugiau jie ir 
nebeturi ką daryti- Prie Smiltynės ir 
Klaipėdos keltų susidaro ilga auto
mobilių eilė — sezono metu dirba 
tik du keltai, kurie pirmiausia aptar
nauja pėsčiuosius. R. Cemnolonskiui 
teko laukti su automobiliu 5 valan
das, ners jis buvo eilės pradžioje. Ki
ti, girdi, automobiliuose turėjo sė
dėti iki pirmadienio ryto.

SENAMIESČIŲ 
REKONSTRUKCIJA
Ministerių tarybos nutarimu, 1967 

m. turės būti rekonstruojami Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos ir Kėdainių 
senamiesčiai, šių miestų vykdomieji 
komitetai įpareigojami paruošti ati
tinkamus planus. Pagrindinis dėme
sys bus skiriamas architektūriniu at
žvilgiu vertingų pastatų apsaugai, 
kiemų sutvarkymui, sanitarinių sąly
gų pagerinimui, eismo sumažinimui. 
Kalbama taipgi ir apie vandentiekio, 
kanalizacijos įvedima, gyventojų ap
rūpinimą dujomis ir karštu vandeniu.

BIMBA LENINO PROSPEKTE
Lietuvoje viešintis A. Bimba “Tie

soje” paskelbė rašinį “Vilnius gali 
didžiuotis Lenino prospektu”. Savo 
įspūdžius jis pradeda nuo bankų Niu
jorko Wall Street ir baigia atsilan
kymu paveikslų galerijoje Vilniuje, 
kur dail. Laima Cieškaitė-Bredikienė 
ant katalogo jam pabrėžė savo auto
grafą. Vilniaus Lenino prospekte A. 
Bimba mato tik kultūrą — jam labai 
kultūringi atrodo rusiški Lenino 
prospekto, Lenino ir Černiachovskio 
aikščių pavadinimai senojoje Lietu
vos sostinėje, kultūriniu triumfu 
dvelkia senoji katedra, kurią sovie
tinė kompartija atėmė iš tikinčiųjų 
ir pavertė paveikslų galerija.

LENINGRADIEČIAI
VASAROJA IGNALINOJE
Apie Ignaliną “Tiesoj” rašoma: 

“Štai Lietuvos Šveicarija — Ignali
nos kraštas. Apie 180 ežerų, o kartu 
su jais — ir maudymasis, plaukymas 
laiveliais, žūklė — daugybė malonių 
dalykų. Kiekvieną vasara čia atosto
gauja 15-20 tūkstančių leningradie
čių...” Taigi, Ignaliną vasaros mė
nesiais užvaldo rusai. Pasirodo, gar
sas apie Ignalinos grožybes pasklido 
iš lūpų į lūpas, be jokios tiesioginės 
reklamos spaudoje. Apie Punią, Ka
čerginę, Kulautuvą, Kernavę, Plate
lius tie vasarotojai iš Leningrado 
nėra nė girdėję, nors šios vietovės 
nenusileidžia savuoju grožiu Igna
linai.

LIETUVIŠKAS ALUTIS
A. Marcinkevičius “Tiesoje” pa

skelbė ilgą rašinį apie dabartinį alų 
Lietuvoje. Jį gerdami žmonės rauko
si, nes gerti tenka dažniausiai šiltą, 
o ir savo kokybe jis perdaug negali 
pasigirti. Alaus gamyklos nusiskun
džia, kad Lietuvoje alui gaminti mie
žių parduodama tik 200 tonų, kitus 
13.000 tonų tenka įsivežti. Deja, ir 
jie nesą bravoriniai miežiai, bet pa
šariniai. Alaus daryklų salyklinės 
esančios permažos, neaprūpintos šal
dymo įrenginiais. Gamybos eigai pa
spartinti į alų tenka dėti iki 20% 
miežių miltų bei kitų nesalyklinių 
medžiagų. Vienas alaus gamybos 
specialistas iš Čekoslovakijos pasa
kęs: “Mūsų aludariams širdys susto- 

t tų, jeigu jie pamatytų, kaip jūs ga

“Tėviškės Žiburių” administracijoje 
gaunami šie leidiniai mokykloms:

KREGŽDUTĖ I d. IV laida, A. Rinkūno,----------------------  $ 2.50
KREGŽDUTĖ H d. IV laida, A. Rinkūno,------- ------  $ 3.00
KREGŽDUTĖ m d. II laida, A. Rinkūno,--------------------------------$ 3.50

Klasės dienynai, mokinio pažymėjimai ir mokyklos baigimo pažymė
jimai. Mokykloms, užsakančioms didesniais kiekiais, duodama nuolaida. 

DIEVO VAIKAS, maldaknygė vaikams, su spalvotom iliustraci
jom, kum. dr. J. Gutausko------------------------------------------------ $ 1-85
DIEVAS SUTEMOSE, kun. Stasio Ylos.------------------------------$ 3.00
Taip pat gaunamos kortelės: sveikinimų, padėkos ir kitoms progoms. 
Kaina: nuo 5 iki 15 et.

UŽSAKYMUS SIŲSTI: TŽ ADMINISTRACIJA, 
Ml DUNDAS ST. TORONTO 3, ONT.

dinate alų ..Apie Mažeikių alaus 
daryklą “Kibirkštis” A. Marcinkevi
čius rašo: “Žigulinis” alus — netin
kamas vartojimui. Alus — drumstas, 
menkai prisotintas angliarūgšte. Sko
nis — blogas, apynių — mažai. Dėl 
tų pačių priežasčių sulaikyta didelė 
partija “Baltijos” alaus. Priežastys? 
Gaminant salyklą, pažeidžiamas tem
peratūros režimas. Salyklas — su 
pelėsių kvapu. Nesilaikoma alaus iš
laikymo normų daryklos rūsiuose. 
Alus išpilstomas irgi nesilaikant nu
statytų temperatūros normų. Įmonė
je bloga sanitarinė būklė...” Bon
kas mašinos plauna tik iš viršaus — 
į vidų vanduo nepatenka. Panevėžio 
alaus darykloje “Kalnapilis” kontro
lieriai rado net 70% netinkamo gė
rimui alaus. Tiesa, parodose ir alu
darių konferencijose ragaujamas alus 
yra puikus, bet jo negauna eiliniai 
piliečiai. Prekybininkai nusiskun
džia, kad jie neturi priemonių alui 
atšaldyti, tačiau juos į ožio ragą su
mauna jau anksčiau minėtas čekas: 
“O gal jūs maža ledo turite žiemą?”

UŽDARYTAS
CUKRAUS FABRIKAS
Marijampolės cukraus gamyklai 

melioracijos ir vandens ūkio minis
terija nutraukė vandens tiekimą, 
įsakydama sutvarkyti nuleidžiamo 
vandens valymo įrenginius. Cukraus 
fabrikas buvo priverstas laikinai už
sidaryti. Jis yra pagrindinis Šešupės 
teršėjas, padaręs daug nuostolių žu
vims ir vandens augmenijai. Fabri
ko direktorius V. Pliuškus ir vyr. 
inž. V. Lapinskas nekartą turėjo su
mokėti pinigines baudas, bet nepa
darė reikiamų išvadų: “Paskutinį 
kartą 50 rublių bauda V. Pliuškus 
buvo nubaustas gegužės 20 dieną, o 
jau birželio 6-28 dienomis fabrikas 
vėl išleido į upę daug neapvalyto 
nutekamojo vandens ir kalkių pur
vo. žuvys gaišo net 20 kilometrų 
ruože. Kas gali užtikrinti, kad pa
našus atsitikimas vėl nepasikar
tos?”. .. Vandens valymo įrenginių 
projektai ruošiami nuo 1950 m. Už 
du projektus sumokėta jau 14.000 
rublių, o trečiasis kainuos 11.000 
rublių. Tuo tarpu vandens valymui 
vis dar naudojamos skandalingai ap
leistos ir jau visiškai neveiksmingos 
kalkių duobės.

A. A. MOKYT. KRAKAUSKAS
Marijampolėje širdies liga staiga 

mirė mokytojas Vincas Krakauskas, 
gimęs 1825 m. balandžio 15 d. Mocka- 
vos km., Punsko vaisč., Seinų apskri
tyje. Jis turėjo gražų balsą, mėgo 
dainas ir buvo mėgiamas mokinių bei 
jaunimo. Liūdesyje paliko duktė Li
na medicinos studentė, žmona Stasė, 
3 seserys ir broliai Lietuvoje, Si
bire, Vokietijoj ir Amerikoj. Tėvai 
1947 m. palaidoti Altajuje.

PRAEITIES SAUGOTOJAI
“Švyturio” žurnale K. Margevi- 

čius paskelbė rašinį “Kad nesiskųs
tų ateities poetai”, kuriame kalba
ma apie kultūrininkų, menininkų ir 
kitų žymių žmonių įamžinimą filmo 
bei magnetofono juostose, šis užda
vinys yra patikėtas valstybiniam ki- 
no-foto-fono archyvui, turinčiam du 
mokslinius bendradarbius ir kelis 
mėgėjiškus magnetofonus. Jo veikla 
priklauso nuo kitų įstaigų malonės. 
Daugiausia medžiagos yra sukaupta 
radijo ir televizijos komitete, bet čia 
jai neskiriama reikiamo dėmesio: 
"Daugelio dokumentų likimas pri
klauso nuo laidų redaktorių malo
nės. Vertinimo kriterijus vienas: ar 
įrašo prireiks radijo laidoms. Jei 
taip — gulės redakcijoje, jei ne — 
išmagnetinamas. Mokslinė bei prak
tinė išliekamoji dokumento vertė 
dažnai pamirštama. Tik dalis vertin
gos medžiagos tepatenka į fonotekos 
archyvą. Jo darbuotojai nesidomi, 
kokių laidų medžiagą reikia paim
ti; ką jiems duoda, tas gerai...” 
Dar liūdniau yra su televizijos lai
domis, nes ligi šiol neturima video
magnetofono — vaizdui į juostas įra
šyti aparato, kuris plačiai naudo
jamas Vakarų pasaulyje. Išlieka tik 
iš anksto nufilmuotos laidos, o tie
sioginės transliacijos išsisklaido ete
ryje. Žurnalo viršelyje redakcija 
primena skaudų faktą, kad 1932 m. 
mirusio poeto Maironio balsas taip 
ir liko neįamžintas juostoje. Kaltė 
verčiama anuometinei santvarkai, 
bet K. Margevičiaus rašinys liudija, 
kad ir dabar ši problema tebėra ne
išspręsta.

V. Kst.

Lietuvių kambarys Pitsburgo universitete — "Cathedral of Learning". Jis reikalingas atnaujinimo. 
Apie tai buvo rašyta š. m. "TŽ" 34 nr.

“GYVATARAS” KANADOS VAKARUOSEKINIJOS GRĖSMĖ
MASKVAI

Sovietų užsienio reikalų mi- 
nisterio Gromyko vizitas Japoni
jos vyriausybei atkreipė viso pa
saulio dėmesį. Prieš kelis metus 
buvo sunku įsivaizduoti tokį su
sitikimą. Einant taikos ir savitar
pio saugumo sutartimi, Japoni
ja yra stipriai susirišusi su JAV 
užsienio politikos srityje. Japo
nija daro svarbius sprendimus 
tik problemas perdiskutavus su 
Vašingtonu, bet nepaprastas ja
ponų pramonės kilimas ir 1964 
m. olimpijada parodė, kad Japo
nija gali' suvaidinti rimtą vaid
menį taikos stabilizavime Rytų 
Azijoje.

Gromyko važiavo į Tokijo, 
siekdamas Japonijos poziciją iš
naudoti Sov. Sąjungos-Kinijos ki
virče. Pekingas atvirai puola “ru
sų imperializmą”, kuris savo ran
kose laiko pusę Azijos. Jei iš R. 
Azijos pasitraukė anglai, pran
cūzai ir olandai, tai jau laikas ir 
rusams trauktis iki Uralo. Jei jie 
patys nesitrauks, turės būti iš
mesti. Silpnai apgyventas Sibi
ras sudaro gerą teritoriją Kini
jos kolonizacijai.

Sov. Sąjungos ministeris lankė
si Japonijoj konkrečiu tikslu: no
ri Japonijos pramonės žmones su
dominti Sibiro ekonomišku paki
limu. Japonai turi atliekamų ka
pitalų ir dairosi, kur juos inves
tuoti. Jei sovietai duoda geras są
lygas ir ypač garantijas, tad ko
dėl tuo nepasinaudoti. Maskva ti
kisi, jog bendromis jėgomis bū
sią galima greit Sibirą supramo
ninti ir tuo būdu pastatyti stip
rią užtvarą prieš teritorinius Ki
nijos kėslus. Aplamai, Gromyko 
organizuoja bloką prieš Kiniją 
ir nori į jį įjungti ir Japoniją.

Amerikiniu požiūriu reikia tą 
Maskvos posūki teigiamai ver
tinti, nes šiuo momentu laisva
jam pasauliui ir taikai didžiau
sią pavojų sudaro komunistinė 
Kinija. Iš amerikiečių daug aukų 
pareikalauja Vietnamas, kur Ki
nijos agresijai JAV pastoja kelią. 
Jei kitos valstybės tikrai nori

kritiką, kur autorė iškelia mūsų 
moterų darbo rankų puikius tau
tinius drabužius ir puikų šokių 
atlikimą “with glee and vigor”.

Dar platesnio atgarsio susilau
kė koncertas Winnipege rugpjū
čio 21 d., kur salė buvo perpil
dyta žiūrovų. Vietinė spauda 
“The Winnipeg Tribune”, “Win
nipeg Free Press”, “Ukrainskij 
Golos”, “Kanadyskij Farmer”, 
“Novyj šliach” koncertą plačiai 
aprašė.

Nepasitenkino “Gyvataras” vien 
tik tautiniais šokiais. Po koncer
tų surengtose vaišėse jie puikiai 
dainavo vasaros stovyklose iš
moktas lietuviškas dainas, užmez
gė pažintis su kitų tautinių gru- 

velbourg. “Gyvataras” šios Kana- pių atstovais, plačiau supažindin- 
dbs provincijos festivalyje buvo' darni juos su mūsų kraštu ir lie- 

........ Jtuvišku gyvenimu Kanadoje.
Be abejonės, didelę padėką ten

ka išreikšti Canadian Folk Art 
Council direktoriui L. Kossar, 
Ontario direktoriui K. Green ir 
Regina Folk Art Council direkto
riui dr. A. Vaidya, kurie išrū
pino kelionės išlaidų padengimą 
ir šio koncerto surengimą.

Dabar hamiltoniečiai laukia tau
tinės grupės iš Reginos, būdami 
Kanados plieno širdies mieste. 
“Gyvataras” bus jos globėjas.

K. Baronas

lėktuvu ir 
finansinės 
šio krašto 
įvyko š.m.

Penkiolikos metų “Gyvataro” 
veikloje turėta daug koncertų lie
tuvių ir svetimtaučių tarpe. Vie
nas didesnių pasirodymų, parei
kalavęs net kelionės 
Kanados vyriausybės 
paramos, ryšium su 
šimtmečio minėjimu, 
rugpjūčio 19 d. Reginos mieste. 
Rengėjais buvo Regina Folk Art 
Council, kuris be hamiltoniečių,' 
dar pakvietė šias tautines gru-t 
peš: lenkų šokėjus iš Reginos, 
rumunų solistus, Les Voyageurs 
iš Winnipeg©, ukrainiečių šokė
jus iš Reginos, Les Copines iš; 
Edmontono, Yevšan šokėjus iš' 
Saskatoon, vengrų solistus iš Re-‘ 
ginos, Chorale Thevenet iš Gra-' 

pagrindinis programos atlikėjas, 
supažindinęs apie tūkstantį žiū
rovų ne tik su mūsų tautiniu me
nu, bet ir su Lietuva. Apie mūšų 
kraštą angliškai kalbėjo S. Mar- 
tinkutė.

Lietuvių tautiniai šokiai pro
gramos užbaigoje susilaukė di
džiausio pasisekimo, apie kuri ra
šė vietos dienraštis “The Leader- 
Post”, įdėjęs prieš koncertą nuo
trauką ir platų straipsnį, o rug
pjūčio 20 d. muzikos skyriuje ir 
plačią recenzentės Ruth Wilson

g HAMILTON
ŠALPOS FONDO KOMITETAS ren-i paremti šalpos darbą. Išvykos sodyba 

gia rudens išvyką-gegužinę rugsėjo 11, | nuo Hamiltono — tik už 30 mylių, 
sekmadienį, A. Padolskio sodyboje!Iš Hamiltono važiuojama 2-ru- keliu 
prie Paris miestelio. Joje turėsime 
užkandžių, pieno, kavos, 1 ______
nių. Kainos bus kiek galint žemes
nės. Vaikams — pramogos, plokštelių 
muzika, 
motoras, 
lytas — 
dviračiu 
mas, bet ir senimas. Juo vežios paty
ręs asmuo. Tai nauja vandens sporto 
pramoga, kurią parūpins pats sodybos 
savininkas. Maloniai kviečiame pasi
naudoti paskutiniu parengimu gamto-

nu. egline! ir privažiavus 5-jį kelią niekur nesuk- 
vaisvande- į ti — važiuoti tiesiai iki sodybos (2-jo 

kelio gale pasukti į kairę ir tuoj bus 
. matyti sodyba su mūsų trispalve vė- 

Vandens dviračiui įrengtas jliava). Prie 5-jo kelio bus pritvirtinta 
pats tvenkinys gražiai išva-' * ' ’ ’:
tinka ir maudytis. Vandens 
galės naudotis ne tik jauni-

mūsų trispalvė juostelė. Už įvažiavi
mą skaitysime vieną dolerį nuo auto
mobilio. Lietaus ar šalto oro atveju 
parengimas neįvyks.

šalpos Komitetas

KLAUSYKITE liet, radijo progra
mos sekmadienių rytais 9-9.30 v.v. iš

Kiniją prilaikyti iš šiaurės ir je. Savo dalyvavimu iš visur prašome
rytų pusės, tai tuo jos paleng
vina amerikiečiams vykdyti sa
vo misiją Azijoje. Įsipareigojusi 
sutartimi su JAV ir turinti savo 
teritorijoje amerikiečių karo ba
zes, Japonija gali suvaidinti pa
grindinę rolę tvarkos palaikyme 
didžiausiame kontinente. J. Gs.

Sault S. Marie, Ont.
JUOZAS IR POVILAS PUTEIKIAI 

pasižymėjo savo augintomis gėlėmis ir 
šią vasarą gavo II premiją, apie kurią 
rašė ir vietinis angliškas laikraštis. 
Mieste yra apie 70.000 gyventojų, tad 
lietuvių paminėjimas gėlininkystės sri
tyje yra visiems malonus faktas. P. 
Puteikiai dirba fabrike ir šalia to už
siima gėlynu, kurį įrengė sklype prie 
savo namų. Kor.

Rochester, N.Y.
HAMILTONO TEATRAS “AUKU

RAS” pakviestas atvykti į Rochesterį 
rugsėjo 24 d. ir suvaidinti vertingą dr. 
Jono Griniaus premijuotą dramą “Gul
bės giesmė”. Ročesteriečiai nekantriai 
laukia šio pagarsėjusio veikalo. Pra
eityje hamiltoniečiai yra davę Ročes- 
teriui puikių programą, kurios praėjo 
su dideliu pasisekimu. Tikimės, kad ir 
šį kartą sulauks nemažesnio pasiseki
mo. B.

SUDBURY, Ont.

Hamiltono stoties CHIQ banga 1280.

Hamiltono ateitininkės stovykloje New Wasaga, Ont.
Nuotr. M. Borusienės

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos iš 7%% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokomas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadienies 9 vai. ryto — 3 vat 
po pietį}, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryta — 1 vol. po pietų ir S vai. 
— 8 vai. vok., ieftadienais 9 vai. ryto — 12 vai.

JUOZAS KASPERIUNAS, baigęs la
bai gerais pažymiais Sv. Karolio gim-
naziją, gavo Ontario valdžios skiriamą 
gabiems mokiniams stipendiją. Buvo 
įdėta ir jo nuotrauka vietiniame dien
raštyje. Krsp.

A. A. ONA KRIAUCELIUNIENĖ 
mirė rugpjūčio 28 d. Palaidota Sudbu- 
rio katalikų kapinėse, smulkiau — se
kančiame "Tž” nr.

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING 

Telef. 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
gas.
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@ LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

EDVARDAS KARNĖNAS staigiai 
mirė ištiktas širdies smūgio rugpjū
čio 28 <L Gimęs 1906 m. Vyšniavo 
miestelyje, Švenčionių apskr. Veiklus 
visuomenininkas, šaulių ir tautininkų 
organizacijų veikėjas, PLB valdybos 
reikalų vedėjas. Dalyvavo choruose 
ir bendradarbiavo spaudoje. Lietu
voje tarnavo pašto žinyboje.

M. IR J. LUKOŠEVIČIŲ, čikagiš- 
kių, sūnus yra išvykęs savanoriu į 
Vietnamą.

DAIL. LIUDAS VILIMAS, May Co 
display direktorius, sulaukęs 54 m. 
amžiaus, nuo širdies smūgio staiga 
mirė Klevelande rugpjūčio 22 (L Pa
laidotas rugpjūčio 25 d.

MOKYT. S. VAIŠVILIENE, Al. 
Montessori dr-jos Vaikų Namų orga
nizatorė ir jų vedėja nuo 1963 m., 
vasaros metu pradėjo studijas Roose- 
velto un-te, gilindama žinias psicho
logijoj, todėl iš vedėjos pareigų ir 
darbo Vaikų Namuose atsisakė. S. 
Vaišvilienė tęs studijas žiemos metu 
pusę dienos klausydama paskaitų, o 
kitą pusę dirbdama Near North 
Montessori mokykloje kaip auklėtoja.

ROMAS MISIŪNAS studijuoja is
toriją Yale un-te, siekdamas daktaro 
laipsnio. Neseniai jis lankėsi Pasau
lio Lietuvių Archyve Čikagoje, norė
damas susipažinti su toje įstaigoje 
esama istorine medžiaga.

ČIKAGOJE GAUTAME LAIŠKE iš 
Lietuvos rašoma: “Šv. Onos metiniai 
atlaidai buvo nukelti į sekmadienį. 
Ir šiais metais, kaip paprastai, suva
žiavo labai daug žmonių ir bažnyčio
je netilpo”. —

BALFO APYG. V-BOS NARIAI, 
susirinkę rugpjūčio 21 d. Marquette 
Parko lietuvių parapijos salėje, pri
ėmė suruoštos gegužinės apyskaitą. 
Per gegužinę, atskaičius išlaidas, 
gauta $800 pelno.

RAŠYT. ČESLOVAS GRINCEVI- 
ČIUS, praleidęs tris savaites atosto
gų Europoje, grįžo į Čikagą.

PLK. A. RĖKLAITIS IR ALBI
NAS DZIRVONAS, atostogaudami 
Mikučių yasarvietėje Harrisville, 
Vise., išjudino visus ten vasarojau- 
čius lietuvius rašyti laiškus senato
riui Fulbright ir kitiems, kad būtų 
pravesta rezoliucija Pabaltijo valsty
bių išlaisvinimo reikalu.

MAJ. JONAS TAPULIONIS, čika- 
giškis, ilgametis Lietuvos Karo Mo
kyklos pareigūnas, grįžo iš ligoninės 
į namus.

ŽURN. POVILUI ŽIČKUI padary
ta operacija.

SPAUDA RAŠO apie angliškuosius 
""kūtvėlas (beatles), apsilankiusius 
Bostone, kur Suffolk Downs arklių 
ir šunų lenktynėms skirtose patalpo
se buvo susirinkę apie 25.000 isteriš
ko jaunimo. Esą, toje tuščiagalvių 
minioje tekę pastebėti ir vieną geros 
šeimos lietuvaitę.

PUTNAMO N.P.M. SESELIŲ auk
lėtinės pradėjo naujuosius mokslo 
metus rugsėjo 7 d. Bendrabučio ad
resas: Immaculate Conception Con
vent RFD 2, Putnam, Conn., USA, 
tel. WA 8-9876.

Vokietija
STASYS MOTUZAS Vechtos sene

lių vardu parašė Prancūzijos prezi
dentui De Gaulle laišką ir prašė Sov. 
Sąjungoj priminti Kremliaus valdo

WINNIPEG, MAN.
JAUNIMO STOVYKLA veikė nuo 

liepos 1 iki 10 d. Ją suorganizavo kun. 
J. Bertašius, o jai vadovavo Ev. Fede- 
ras; šeimininkavo G. Stankevičienė ir 
Eug. Federienė. Stovyklavo 23 jaunuo
liai. Prie stovyklos vaikų mokesčio pri
sidėjo: M. Januška, M. Bukauskas ir 
H. Barkauskaitė. Buvo gauta iš K. Stri- 
kaičio $20, iš J. Demerecko $15; Bal
tų Federacijos valdybos narys T. Lu
kas pažadėjo nuo $20 iki $25 už at
vykstančius iš tolimesnės Vakarų Ka
nados. Dėl laiko stokos nebesuspėta 
susirašinėti, todėl tais pinigais niekas 
nepasinaudojo — jie palikti kitiems 
metams.

šių metų stovykla praėjo pakilioje 
nuotaikoje ir smagiai; pirmą sykį be
veik kasdien buvo išleidžiamas sieni
nis laikraštėlis, kuris įnešė daug gyvu
mo. Buvo suruošti su atskirų grupių 
pasirodymais 3 laužai ir “beisbolo” 
žaidynės su vietos komanda. E. Federo 
organizuojami žaidimai užpildė ištisas 
dienas ir net vėlyvus vakarus, kurie 
buvo labai kruopščiai paruošti.

Kas rytas buvo laikomos Mišios ir 
sakomas trumpas pamokslėlis. Pamal
dų metu buvo bandoma giedoti.

Stovykla baigta sekmadienio pamal
domis, po kurių buvo įteiktos stovyk
los personalui ir jaunimui dovanos. 
Sugiedojus Tautos himną ir nuleidus

OTTAWA, Ont.
TAUTOS ŠVENTĖS minėjimą Lie

tuvių B-nė ruošia sekmadienį, rugsėjo 
11 d., arkivyskupijos rūmų patalpose 
(Parent and Guigues gatvių kampas). 
Programa: 12 vai. Mišios ir pamoks
las. šioms pamaldoms atvyksta iš To
ronto kunigas pranciškonas Rafaelis. 
13 vai. — akademinė dalis. Be to, 
mūsų B-nė bus supažindinta su vė

vams, kad Lietuva nori būti laisva 
ir kad jinai turi teisę būti laisva. 
Kaip dovaną, pasiuntė lietuvišką 
kryžių su lietuvaite, vaizduojančia 
pavergtą Lietuvą.

Brazilija
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠE

FAS praneša, kad mirus konsului A. 
Polišaičiui ir nesant galimybės ki
tam konsului veikti, Lietuvos konsu
latas Sao Paulo yra uždarytas. Todėl 
visais reikalais, kurie buvo atliekami 
Sao Paulo konsulato, reikia kreiptis 
į Lietuvos pasiuntinybę Rio de Ja
neiro, Rua Mexico 98 s/708.

Venecuela
DANUTĖ STATKUTĖ, vertėja, labai 

populiari lietuvių tarpe, ištekėjo už 
inž. Ugo Rosales Garsia.

CENTRINIAM VENECUELOS un- 
te Beatrice (Mikalauskaitė) Domin
guez liepos 28 d. gavo civilinės inži
nerijos, o Povilas Dambrava — chi
rurgo diplomą.

Italija
KUN. MEČYS BURBA, pradėjęs 

lietuviškai stovyklai vadovauti ir tu
rėdamas pasiruošti palydėti Anglijon 
grįžtančiuosius stovyklautojus, iš 
Castelnuovo motociklu važiavo ap
skrities miestan Asti vizos gauti. Ar 
tai iš nuovargio, ar staigiai nualpęs, 
neišlaikė motociklo ir, perlėkęs ant- 
ron kelio pusėn, smogė pirmuoju ra
tu į pakelės akmenį ir apsivertė. Re
zultate — praskelta galva ir dviejo
se vietose lūžusi koja.

KUN. JONAS SVIRNELIS, dabar 
viešįs Italijoj, ruošdamasis pava
duoti į Angliją laikinai besiruošiantį 
vykti kun. M. Burbą, taip pat susir
go ir atsigulė ligoninėn.

Australija
MELBURNO PARAPIJOS lietuvių 

choras atšventė savo veiklos penkme
čio sukaktį. Choro vadovas — P. 
Morkūnas.

ADELAIDES LIETUVIŲ CHORAS 
""Lithuania” rugpjūčio 13 d. Lietuvių 
Namuose suruošė savo metinį balių. 
Anot ""Mūsų Pastogės” bendradarbio 
Ku-ka, žiemos metu koncertuoti esą 
sunku (mat, rugpjūtyje — pas juos 
""žiema” — Pr. Al.), nes eilė choris
tų, girdi, nuolat sloguoja ir čiaudo, 
betgi puotauti — tai esąs pats tinka
miausias laikas. ""Lithuania” choras 
savo metinį koncertą numatąs su
ruošti spalio mėnesį.

EKONOMISTAS ANSKIS REIS- 
GYS, iki šiol dirbęs International 
Harvest Company, pakeitė darbą ir 
pradėjo mokytojauti Granville ber
niukų gimnazijoj; dėsto ekonomiką 
ir geografiją.

INŽ. B. DAUKUS, pasitraukdamas 
į pensiją, Sydney Ęlectrition Com
mission vyr. inžinieriui padovanojo 
B. Armonienės knygą "Talik ašaras 
Maskvoje” anglų kalba. Toji knyga 
dabar tarnautojų tarpę einanti iš 
rankų į rankas.

TRYS LIETUVIAI DAILININKAI 
Australijoje verčiasi vien tik iš savo 
dailės darbų. Jie yra: portretistas 
Vladas Meškėnas, Leonas Urbonas 
(abu Sydnėjuje) ir L. žygas — Ade
laidėje.

Paruošė Pr. Al.

vėliavas, visi išsiskirstė į savo namus, 
tardami — iki pasimatymo sekančiais 
metais!

PARAPIJOS GEGUŽINĖ įvyko rug
pjūčio 7 d. Oak Point vasarvietėje. Iš 
ryto pamaldas laikė ir pamokslą pasa
kė iš Čikagos atvykęs kun. dr. A. Bal
tinis. Po pamaldų buvo atidarytas bu
fetas. Išalkusius pamaitino: J. Raman- 
čauskienė, T. Timmermanienė, H. ir 
J. Barkauskaitės. O. Demereckienė do
vanojo bufetui maisto ir parapijai nu
pirko 100 puodukų, automatinį kavinu
ką. Ištroškusius pagirdė P. Matveičiu- 
kas. Veikė ir loterija, kurią pravedė 
S. Dielininkaitienė. Saulei nuskendus 
ežero bangose, visi patraukė miesto 
link.

HAMILTONO IR WINNIPEGO BI
ČIULYSTĖ. — Rugpjūčio 21 d. Winni
peg© lietuviai išgyveno retą džiaugsmo 
dieną — Hamiltono “Gyvataro” vieš
nagę. Atvykusius hamiltoniečius win- 
nipegiečiai pasitiko aerodrome ir išsi
dalinę svečius išsivežė į savo namus.

Sekmadieni “Gyvataras” pasirodė su 
savo žavinga programa ukrainiečių au
ditorijoje, nes lietuvių salė permaža. 
Po programos parapijos salėje įvyko 
jaunimo pobūvis, kurį su ilgesiu win- 
nipegiečiai ilgai, ilgai minės. Jie ne
paprastai dėkingi Hamiltono “Gyvata- 
rui” už atskraidinimą lietuviško, jau
natviško džiaugsmo.

to, mūsų B-nė bus supažindinta su vė
liausiai pasirodžiusia prof. dr. A. Ra- 
mūno-Paplausko prancūzų kalba išleis
ta knyga “Dialogas tarp Romos ir 
Maskvos”. Pabaigoje — žodinio meno 
programa. Po minėjimo — ten pat su
neštinės vaišės-kavutė.

Visi esate maloniai kviečiami daly
vauti. Apylinkės valdyba



Jos kūryba dvelkia dabartine^Lietuva Ukrainiečių universitetui 45 metai 5 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. IX. 8 — Nr. 36 (867)

Dailininkė Vanda Pazukaitė, atvykusi iš Lietuvos 1965 m., rengia savo kūrinių paro •<?
Ontario Windsoras turės laimės kyklą, toliau tęsė studijas Vil

niaus Dailės Akademijoj.
Antrajam pasauliniam karui 

pasibaigus, V. Pazukaitė mokyto
javo Panevėžy, dėstydama mer- 
maičių gimnazijoje paišybą. 1947 
m. buvo suimta ir apkaltinta re
zistencine veikla bei ryšių palai
kymu su partizanais ir kalinta 
Lukiškių kalėjime Vilniuje. Kaip 
tokiai, buvo paskirta mirties baus
mė, kuri vėliau liko pakeista 25 
metais koncentracijos stovyklos 
Sibire, ir ji buvo išvežta į Vorku
tos sritį. Visai nusilpus sveikatai, 
1956 m. V. P. buvo grąžinta Lie
tuvon su susiaurintom pilietinėm 
teisėm. Gyvendama Panevėžy, vėl 
grįžo prie kūrybos ir intensyviai

pirmasis pamatyti dail. V. Pazu- 
kaitės paveikslų parodą nuo rug
sėjo 14 iki 29 dienos. Taip jau 
susiklostė sąlygos, kad giminai
čių kviečiama ir padedama, daili
ninkė ryžosi iš Toronto persiųsti 
43 savo kūrinius į Windsor© mies
to. Wllistead meno galeriją. Dau
gumas tų paveikslų dar neseniai 
tapyti okupuotoje Lietuvoje ir 
dvelkia dabarties Lietuva. Lietu
viams ateiviams tai bus miela pa
roda, nes joje atsiskleis jų tėvy
nė naujausiomis nuotaikomis. Pa-

įvyks rugsėjo 14 d., trečiadienį, 
7.30 v.v. minėtoje Wllistead Art 
Gallery of Windsor. Reikia tikė
tis, kad atidaryme dalyvaus ne
tik Windsor© tautiečiai, bet ir 
Detroito ir kitų artimesnių vie
tovių.

Kanadoje tai pirmoji dailinin
kės paroda, bet Lietuvoje ji yra 
dalyvavusi nevienoj grupinėj pa
rodoj. Jos kūrinius matė ir užsie
nis: Maskva, Leningradas, Varšu
va, Budapeštas, Praha ir kt. Jos 
kūrinių yra įsigijusios galerijos 
Lietuvoje, Maskvoje ir Varšuvoje.

Dailininkė V. Pazukaitė lai
minga buvo ta prasme, kad ji ga
lėjo 1965 m. atvykti Kanadon, 
čia apsigyventi pas savo gimines 
ir tęsti savo kūrybą, kurią pamė
go jau nuo gimnazijos suolo. Nau
jose sąlygose ji sukūrė visą eilę 
paveikslų, kurie taipgi bus išsta
tyti parodoje.

Nelengvas buvo V. Pazukaitės 
gyvenimo kelias. Iš prigimties 
silpnos sveikatos, ji sunkiai, ta
čiau ryžtingai skynėsi kelią į at
eitį ir anksti rodė palinkimą į 
meną. Jau pirmose Panevėžio 
gimnazijos klasėse, skulpt. J. Zi
karas, tuomet dėstęs paišybą, pa
stebėjo jos talentą ir per visą 
gimnazijos laiką rūpestingai ją 
ruošė tolimesnėms dailės studi
joms. Tokiu būdu, baigusi gimna
ziją, V. P. jau neabejojo kokią 
sritį toliau pasirinkti — ir įstojo 
į Kauno Meno Mokyklą, didžiau
siu ryžtu atsiduodama darbui, ku
riam vadovavo prof. A. Galdikas. 
1940 m. baigusi Kauno Meno Mo-

dirbo.
Šiuo metu dailininkė gyvena 

Toronte. Geroje globoje ji sustip
rėjo ir giedriu žvilgsniu žiūri į 
ateitį. Linkėtina, kad ji savo kū
ryba, alsuojančia Lietuvos žeme, 
atgaivintų ateivių tolstančias šir-

Išeivijos lietuviams dail. V. Pa- 
zukaitė dar mažai težinoma. Tik 
artimiausi bičiuliai turėjo progos 
matyti jos kūrinius. Ši paroda bus 
pirmas jos viešas žingsnis išeivi
jos gyvenime. Jis atskleis kūrybi
nį jos veidą ir prakalbės gyvais 
Lietuvos vaizdais. Tik būtų gera, 

paroda vėliau būtų su- 
Toronte ir kituose mies-

kad ši 
rengta 
'tuose.

Dail. Vanda Pazukaitė Senasis Vilnius (1957 m.)

Nedaug kas iš mūsų turbūt 
yra girdėjęs, kad ukrainiečiai 
laisvajame Vakarų pasaulyje tu
ri savo universitetą, kuris šie
met švenčia 45 metų mokslinės 
veiklos sukaktį. Jį 1921 m. Če
koslovakijos sostinėje Prahoje 
suorganizavo anuometiniai pabė
gėliai iš sovietinės vergijos — V. 
Kušnir, O. Oles ir prof. M. Hru- 
ševsky, pirmaujantis ukrainiečių 
istorikas. Mokslinis darbas buvo 
pradėtas 1921 m. spalio 23 d. su 
702 studentais, 12 profesorių ir 
4 pagalbiniais profesoriais.

Čekoslovakijai patekus į so
vietinio komunizmo įtaką, uni
versitetas 1945 m. buvo perkel
tas į Miuncheną, kur jis ir šian
dien tebeveikia, naudodamasis 
lygiomis teisėmis su visais ki
tais V. Vokietijos universitetais. 
Jame studijuoja ne tik ukrainie
čiai, bet ir kitų tautybių stu
dentai — vokiečiai, gudai, žydai, 
lenkai, turkai, gruzinai ir kt.

45-rių metų laikotarpyje lais
vasis ukrainiečių universitetas 
yra tapęs intelektualiniu šios 
tautybės centru išeivijoje. Stu
dijas jame baigė apie 13.000 
studentų, keli šimtai jų yra gavę 
doktoratus. Didžioji šių specia
listų dalis šiandien turi atsakin
gas vietas Vokietijos, JAV, Ka
nados bei kitų kraštų universi
tetų mokomojo personalo eilėse. 
Laisvojo ukrainiečių un-to pro
fesūros dabartines gretas sudaro 
trijų kartų šimtas mokslo žmo
nių. Tai gabiausieji ukrainiečių 
išeivijos atstovai.

Universiteto leidiniai, dokto
ratų disertacijos nesiriboja vien 
tik Ukrainos istorija, literatūra, 
bet apima ir daugelį kitų visai 
žmonijai rūpimų sričių, šis uni
versitetas šiandien yra galingas 
laisvųjų ukrainiečių simbolis, liu
dijąs jų gyvastingumą, minčių 
polėkius, nemirštantį troškimą 
iškovoti laisvę ir nepriklauso
mybę Ukrainai.

Universiteto vadovybė nėra 
užmiršusi savo tautinės pareigos. 
1965 m. vasarą ji buvo surengu
si specialius kursus studijuoti 
ukrainiečių kultūrai, literatūrai, 
kalbai ir istorijai. Tuo pačiu me
tu klausytojai buvo supažindin

ti su slavų ir sovietų politinėmis 
problemomis, šiemetiniam žie
mos semestrui mokomasis perso
nalas bus papildytas naujomis jė
gomis, o mokslo metų laikotar
pyje planuojama išleisti tris uni
versiteto leidinius.

Ukrainiečių žurnalo “The Uk
rainian Bulletin” redaktorių nuo
mone, laisvuoju ukrainiečių uni
versitetu turėtų susidomėti ir 
kitos tautybės, kurios puoselėja 
laisvos minties ir nevaržomos 
mokslinės pažangos didįjį turtą.

Atsiųsta paminėti
Antanas Rūkas, MANO TAUTOS IS

TORIJA, 118 didelio formato psl. Lie
tuvos istorija eilėmis nuo ledų slinki
mo gadynės ligi šių dienų. Knyga — 
drobės viršeliais, iliustruotą 35-kiais 
dail. Viktoro Petravičiaus medžio ir li
no raižiniais. Išleido penki skaitytojai 
300 egz. tiražu. Gaunama tik pas au
torių, atsiuntus $5 šiuo adresu: Mr. A 
Rūkas, 3346 W. 65th Place, Chicago, 
Illinois 60629, U.S.A.

Maironis, BALADĖS, Prano Lapės 
iliustruotas 102 psl., 1.500 egz. 1966 m. 
“Romuvos” leidinys. Kaina $6. Gau
namas pas platintojus ir “Romuvos” 
leidykloj, 84-20 Jamaica Ave., Woodha
ven, N.Y. 11421, USA.

Juozas Eretas, MAŽOSIOS TAUTOS 
IR VALSTYBĖS. Jų reikšmė Europai. 
Išleido Šaltinis 1966 m., 15 psl. Adre
sas: 16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, Britain.

Šaltinis, nr. 4, rugpjūtis, religinės ir 
tautinės minties žurnalas, leidžiamas 
Sv. Kazimiero S-gos Britanijoje. Adr.: 
The Spring, 16, Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham, England.

žvilgsnis atgal, moksleivių ateitinin
kų stovyklos New Wasaga, Ont., šapi- 
rografu išleistas laikraštėlis. Vyr. red. 
Gabija Juozapavičiūtė, 20 Kensington 
Ave. N., Hamilton, Ont. Iliustravo ir 
techninį darbą atliko Danguolė Pruns- 
kutė.

Vytis, Vol. 52 — No. 7, Lietuvos vy
čių žurnalas anglų ir lietuvių kalbo
mis. Red. Irene Šankus, 2520 W. 68th 
St., Chicago, Ill. 60629, USA. Metinė 
prenumerata $4.

Kun. dr. Juozapas Vaišnora, M.I.C., 
BANDYMAS ĮVESTI NEKALTAI 
PRADĖTOSIOS ORDINĄ LIETUVOS- 
LENKIJOS VALSTYBĖJE. Atspaudas 
iš L.K.M. Akademijos Metraščio II to
mo, 265-296 psl. Roma 1966.

U KIILTMEJE VEIKIOJE
KUN. P. CINIKAS IR DAIL. J. PI- 

LIPAUSKAS suredagavo Šiluvos kop
lyčios Vašingtone dedikacijai skirtą 
leidinį lietuvių ir anglų kalbomis.

KUN. K. PUGEVICIaUS straipsnis 
apie lietuvišką Šiluvos koplyčią Va
šingtono šventovėje išspausdintas Bal- 
timorės arkivyskupijos savaitraščio 
pirmam puslapy. Autorius šia proga 
ne tik supažindina su pačia koplyčia,* 
bet ir su Marijos apsireiškimu Šiluvoj, 1 
o taip pat ir su Lietuvos istorijos pa
grindiniais momentais bei dabarties, 
okupuota padėtimi.

“GIEDROS” KORPORACIJOS romą-j 
no konkurso komisija yra gavusi sla
pyvardžiais pasirašytus rankraščius: 
Mantas, Gailė, Giedra, Ragana, Pr. Ty- 
tuva. Pilnatie, Agarė ir Eglė Narūne.1 
Vertintojų komisiją sudaro: K. Bradū- 
nas, č. Grincevičius, D. Kučėnienė, I. 
Motekaitienė ir J. Vaičiūnienė. Jos na
riai šiuo metu skaito romanus.

JAUNIUTIS PUODŽIŪNAS, lietu
viams gerai žinomas baleto-šokėjas ir 
choreografas, nuo rugsėjo 6 d. atida
ro savo baleto studiją Marquette Par
ke, 2717 W. 71 St..

KOMPOZ. J. KARNAVICIAUS ketu 
rių veiksmų opera “Gražina” pirmą 
kartą JAV-bėse bus statoma kitų me
tų pavasarį Operos rūmuose Čikagoje. 
Pramatomi tik du spektakliai — gegu
žės 20 ir 21 d.d.

APIE RAŠYT. JUOZĄ ALBINĄ 
HERBACIAUSKĄ (1876—1944) J. Ri
mantas knygoj “Petras Rimša pasako
ja” rašo: “Iš viso krokuviečių būrelio 
savo ypatingu charakteriu bene labiau
siai išsiskyrė Juozas Albinas Herba- 
čiauskas. Buvo tai neįprastos dvasinės 
sandaros žmogus, kartais keistas, kar
tais nesuprantamas, šiaip kultūringas 
ir malonus, draugų mėgstamas. Savo 
kilme jis buvo Lankeliškių (Vilkaviš
kio apskrityje) zakristijono Gerba- 
čiausko (Garbuko) sūnus, J. Basanavi
čiaus pusbrolis. Jis mokėsi Marijam
polės gimnazijoj, kur iš šeštosios kla
sės buvo pašalintas, apkaltinus dėl 
pas tėvą rasto lietuviško kalendoriaus. 
Bijodamas arešto, Herbačiauskas iš
dūmė į Krokuvą, kur jau apie dešimt 
metų gyveno. Jis iš mūsų visų bene 
geriausiai buvo susipažinęs su lenkų 
kultūra, gilinosi į literatūrą ir pats 
ėmė rašyti lenkiškai”.

RAŠYT. VYTAUTAS ALANTAS lai-

DISKUSINĖM TEMOM

Lietuviškosios buities mitai ar tautos 
praeities niekinimas?

JONAS MATULIONIS
Sunku viską išvardinti

Laikraštinio straipsnio rėmuo
se neįmanoma išryškinti visu 
Lietuvos istorinių asmenybių ir 
įvykių. Betgi bent porą labai 
svarbių dar tenka suminėti. Tai 
valakų reforma, prasidėjusi 1533 
m. ir labai sustiprinusi bei pakė
lusi Lietuvos žemės ūkį. Antras, 
dar žymiai didesnės reikšmės tu
rėjęs faktas, tai Lietuvos statu
tai/išleisti 1529, 1566 ir 1588 m. 
Šis Statutas, net Lietuvai pate
kus okupacijon 1795 m., dar vei
kė ligi 1840 m. Gaila, kad lais
vosios Lietuvos universitetas ne
suspėjo jo apdoroti ir jo reikš
mės išryškinti. Kad jis buvo di
delis lietuviškosios valstybinės iš
minties kūrinys, tai matyti net 
ir iš dabartinės Lietuvos raštų. 
Šis Statutas turėjo didelės įtakos 
ne tik Lietuvai, bet ir visų kai
myninių kraštų teisės išugdymui: 
vokiškoj Prūsijoj, Lenkijoj, Mask
voj, Latvijoj, Estijoj ir ypač 
Ukrainoj. Okupuotos Lietuvos 
“Tiesa” netgi taip išsitaria: “Įsta
tymu koedifikacija feodalinėj Lie
tuvoj yra vienas iš reikšmingiau
sių mūsų praeities kultūros reiš
kinių ir juridinės minties bran
dos faktų”. Taigi, ar tai galėtų 
būti priskiriama prie mitų kate: 
gorijos?

Tai štai tik keli istoriniai fak
tai, kurie negali būti suvesti į 
nulį ar kaip kitaip paneigti. Oku
puotos Lietuvos istorikai pagal 
Maskvos instrukcijas rašo naują 
Lietuvos istoriją, bet ir jie faktų 
nepaneigia, tik juos iškreipia ar 
taip interpretuoja, kad būtų nau
dinga ir Maskvai. Dabartiniai 
okupantai, nors yra ir bolševikai 
ir komunistai, griežtai paiso ru
siškų interesų, stengdamiesi gar
bingą Lietuvos istoriją pakreipti 
taip, kad visos jos sukurtos ver
tybės įgautų rusišką atspalvį.

Gera, kas užsienietiška?
“Mes apsilenktume su tiesa, jei 

save mėgintumėme pastatyti ša
lia kitų Vakaru Europos tautų,” 
rašo F. Jucevičius toliau. Su ko
kia “tiesa” mes galėtume apsi
lenkti? Kam reikia save žeminti 
ir niekinti? Kodėl mes turim pa
siduoti menkumo kompleksui? 
Laikas būtų baigti su užsienie
tišku mitu, "čia tai tikras mitas, 
kuriam vieną kartą reikia pada
ryti galą. Kas tik užsienietiška, 
tai ir tobula, o kas tik sava, tai 
niekam verta.

Keliavom per pasaulį ir paži
notu visą eilę svetimų tautų. Mes 
galime joms visoms drąsiai žiū

rėti Į akis. Jos niekuo nėra pra
našesnės už mus- Kad mes ne
turim Šopeno, GOethes, Darvino 
ar Markso? Bet mes neturime nei 
Stalino, nei Hitlerio, nei kito pa
našaus tautžudžio. Turime pasau
linį garsą nusipelniusias Sibiro 
kankines/kurios yra parašiusios 
daugiau negu poemas-maldas už 
savo kankinius.

Savo tautą ir kitas reiktų ver
tinti ne pagal atskirus prasikišu- 
sius asmenis, o pagal visumą. 
Reikia pažiūrėti ir į sąlygas, ir 
Į paskutinių šimtmečių buitį, kurį 
Lietuvai buvo tokia žiauri, kaip 
niekam kitam. O šią buitį lietu
vių tauta ne pati sukūrė — jai 
buvo primesta tų tautų, kurių di
džiadvasiškumu F. Jucevičius gė
risi.

Taip! Daug skurdo buvo Lietu
voje, kai ji pateko Rusijos okupa
cijon. Prieš tai lietuvis gyveno 
nemenkiau už betkurį užsienietį. 
Labai didelis faktorius buvo mū
sų bajorijos ir augštuomenės nu
ėjimas pas kitas tautas. Viršūnės 
dingo ir reikėjo tautai leisti nau
jas atžalas. Ir išleido. Tik ir vėl 
trumpas laikotarpis ir vaisiai ne
spėjo nunokti — atėjo okupacija, 
ir tautos fizinis naikinimas. Kuo 
kalta tauta, kad ji pateko tokio 
nekultūringo ir fanatiško okupan
to valdžion, kuriam padėjo tau
tos, kaip vokiečiai, o kitos — su
tiko su ta okupacija.

Iš savo okupacinės, emigran
tinės bei bastūniškos patirties ga
lime drąsiai prisipažinti, ir tuo 
niekam nenusikalsime, kad lietu
vio kultūrinis ir moralinis nusi
teikimas nė kiek nežemesnis kaip 
kitataučių, o daugeliu atveju net 
augštesnis. O juk krikščionybė 
pas mus atkeliavo daugeliu šimt
mečių vėliau, negu pas kitas tau
tas.

Dvasinė kultūra
Savo dvasine kultūra mes ne

stovime nė vienu laipsniu žemiau 
už visas kitas tautas. Paimkim 
nors porą faktų iš nelabai senos 
praeities.

Atsiminkime santykius su len
kais po Vilniaus klastingo užėmi
mo 1920 m. ir negarbingo ulti
matumo įteikimo. Kai lenkams 
atėjo juodos dienos (Vokietijai jų 
valstybę sunaikinus 1939 m.), Lie
tuva juos priėmė taip, kaip nei 
viena kita kultūringiausia tauta 
su visais savo mocartais nebūtų 
priėmusi, štai netolimas faktas- 
Po paskutinės vokiečių okupaci
jos, kai Lietuvai nebuvo duota

jokių vilčių į geresnį gyvenimą, 
kai "Lietuva ir Rytprūsiai buvo 
ruso okupuoti ir kai vokiečiai ma
sėmis plūdo į Lietuvą duoneliau- 
ti, tai nė vienam iš jų nebuvo 
duonos atsakyta, nors naujo oku
panto buvo grasinta ir baudžiama 
už vokiečio sušelpimą. Vakarykš
tis priešas buvo priglaudžiamas 
ir pavalgydinamas.

Ir dar kartą iškyla Sibiro ver
gų stovyklose kankinamų lietu
vaičių siluetas. Jos siuntė savo 
maldas į Augščiausiąjį, gyvenda
mos tokiose sąlygose, kur gimsta 
tik žiauriauso keršto jausmai. Sa
kykite, kokioj pasaulinėj litera
tūroj jūs rasite panašų kūrinį, 
kaip šių eilinių mergaičių mal
dos? Jos peržengė “vidutinišku
mo ribas” ir ši knygelė plinta pa
saulyje, rodo pavyzdi “kultūrin
gom ir didžiadvasėm tautom”, 
kaip reikia krikščioniškai gyven
ti ir mirti.

Laisvė ir didžiadvasiškumas
F. Jucevičius toliau rašo: “Mes 

stokojame dar ir kitos savybės, 
kuri yra būdinga didžiadvasėms 
tautoms — meilės laisvei”, čia 
jis vienu sakiniu užgriebia dvi 
gilias sąvokas: “didžiadvasės tau
tos” ir “meilė laisvei”. Pirmiau
sia tos “didžiadvasės tautos”. Jos 
neišvardinamos ir “didžiadvasiš
kumas” neapibūdinamas. Dėlto 
šiuo klausimu teprabyla Leonar
das Andriekus iš “Saulės kry
žiuose”:

“Pavargėliui yra tenai 
vis duona atpjauta,
Keleiviui išneštas vandens ąsotis 
Kieme ant suolo,
Padegėliui vis grūdas atseikėtas.
Atsidėkodama Tau ši tauta
Už duonos kąsnj sotų 
Atvėrė savo klėtis.
Ten amžiais buvo ištiesta ranka
Pavargėliui,
Padegėliui
Keleiviui.
Net paukščiui buvo ji dosni:
Nerinko dirvoj paskutinės varpos, 
O per žiemos pusnis
Nesušlavė ji vakare iš kiemo
I jaują paskutinio šapo.”
Manyčiau, kad tai ir bus ge

riausia charakteristika didžia
dvasės tautos ir didžiadvasių 
žmonių. Bet čia kalbama apie... 
lietuvius.

Klampodami tremties keliais 
mes matėme ir kitokių vaizdų. 
Juk daugis tavęs ir į kiemą neįsi
leisdavo, o savo darbininkui už
kandį šeimininkas tik į tvartą 
atnešdavo neįsileisdamas jo į gy
venamąją trobą, kad jos nepri- 
terštų. Mes taip pat žinom, kad

“didžiadvasės tautos” mūsų bro
lius išdavinėjo mirčiai, atiduo
damos juos mūsų mirtiniems 
priešams. Jeigu, tad šioj tautoj 
ir bus atsiradęs žmogus, kuris 
yra žinomas pasaulinėj arenoj 
(parašęs knygą ar sukūręs kokią 
nors simfoniją), tai jis dar nebus 
padaręs savo tautos didžiadvase-

Meilės laisvei sąvoka yra relia
tyvi. F. Jucevičius pripažįsta tik 
tokią meilę laisvei, kai laisvės 
kovotojas kovoja ne už savo 
laisvę, bet pirmoj eilėj už kitų. 
Gaila. Mes tokių tautų nežinome. 
Mes žinom tik suktą politiką, kai 
kalbama apie laisvę, o praktikoj 
rengiamos kilpos vergijai. Kas 
po paskutinio karo pastūmėjo iš
tisą eilę tautų į komunistinę glo
bą? Kodėl lietuvių tauta jau 25 
metus tempia vergijos naštą? Su 
kieno palaiminimu pateko į bol
ševikų spąstus Lenkija, Jugosla
vija ir kitos satelitinės valsty-l 
bės? Taigi “didžiadvasių tautų” 
meilė laisvei slypi laužyme pa
žadų, sutarčių ir priesaikų, nu
traukime politinių santykių^ drau
gystės ryšių ir pagaliau užgrobi
me svetimų teritorijų, tautų ir 
jų turtų. Padorios tautos ir "pa
dorūs žmonės svetimomis verty
bėmis neprekiauja. Dėkui Die
vui, lietuvių tauta nėra prisidėju
si prie tokios prekybos, tik ji 
pati virto “didžiadvasių tautų” 
mainų ir prekybos objektu. Ji 
pati kenčia vergijos nedalią ir 
jai belieka vienintelė meilės lais
vei samprata: nenumaldoma ir 
nenuilstama kova su nelaisve — 
pačia didžiausia nuodėme iš di
džiųjų nuodėmių. Pasaulis kaip 
užburtas pikto raganiaus vis 
linksniuoja taikos šūkį. Bet ver
gui ne taika rūpi, o laisvė, lais
vė, laisvė!!!

Kad mes nemylime laisvės, F. 
Jucevičiui esą aišku iš mūsų ne
tolerantiškumo. Esą mes nepa
kenčiame skirtingos nuomonės. 
Natūralu turėti savo nuomonę ir 
ją ginti; tik diktatūrinėse vals
tybėse laikomasi vienos iš vir
šaus parašytos nuomonės. Mano 
išmanymu, mes, lietuviai, esame 
perdideli tolerantai ir perdaug 
nuolaidūs visokiems svieto per
ėjūnams. Paremdamas savo 
tvirtinimą, norėčiau priminti fak
tą iš nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo. Apsivalius nuo įsibro
vėlių kaimynų, atstačius krašte 
tvarką, buvo rengiamasi Steigia
mojo Seimo rinkimams. Rinki
mų laisvė buvo garantuota ir 
per pirmuosius šešis metus de
mokratiniai ir parlamentiniai eg
zaminai buvo išlaikyti. Laisvai 
rinkome, laisvai ginčijomės net 
su ekstremistais, komunistais ir 
per tą laiką niekas nenukentė
jo nei fiziškai, nei morališkai, 
nors mitinguose dalyvaudavo mi
nios žmonių. O juk tai vyko po 
žiauraus karo, po ilgamečių bai
sių rusų ir vokiečių okupacijų,

kuriose demokratinės laisvės są
voka buvo išplėšta iš liaudies są
monės ir jos vietoje buvo išug
dyta neapykantos aistra.

Ir dar, Lietuvoje, kaip ir vi
sur pasaulyje, buvo partijos, bet 
jos, reikalui esant, galėjo ir mo
kėjo susitarti ir dirbti kartu. O 
Vakaruose? Net ir mūsiškėje Ka
nadoje ar girdėjote ką nors apie 
koaliciją? čia partijos" negali su
daryti daugumos ir kartu dirbti. 
Tai kaip tai kvalifikuoti?

Vargšė “mergelė lelijėlė ..
Taigi kliuvo ir jai. Neketinu 

ginčyti, kad tauta, kaip ir pa
vienis žmogus, neturi stovėti vie
toje, o kurti vis naujesni, vis 
įdomesnį, vis prakilnesnį gyve
nimą. Betgi, bejieškant naujų 
gyvenimo formų ir turinio, ne
dera nuvertinti ir senųjų. Vieną 
kartą reiktų Įsitikinti," kad nau
jybės tiek etiniu, tiek estetiniu 
ir visais kitais atžvilgiais nevisa- 
da yra augštenės vertės, kaip se
nosios. ;

Nepritiko nupiginti ir senųjų 
mūsų kalbos lyčių, kaip mergelė 
lelijėlė, berželis svyruonėlis ir 
kt- Juk tokias subtilias išsireiš
kimo formas ir priemones gali 
turėti tik labai jautri ir kilnia- 
dvasė tauta. Juk labai lengva 
suprasti, kad tarp berno ir ber
nelio dobilėlio, tarp mergos ir 
mergelės lelijėlės, tarp motinos 
ir motulės sengalvėlės, pergyve
nimo prasme, yra didelis skirtu
mas. Daugelis ir kitų tautų tur
būt turi panašų pergyvenimą, 
bet neturi atitinkamų priemo
nių jam išreikšti. Dėlto daugelis 
svetimšalių mūsų kalba gėrisi. 
Kas neįsigilna į" mūsų kalbos 
dvasią ir yra persiėmęs sveti
momis kalbomis, tam visada to
kie dalykai atrodys anachroniz
mai ir niekam verti dalykai, tam 
ir Krėvės Mickevičiaus “Daina
vos šalies senų žmonių padavi
mai” bus neįdomi ir nepaskai
toma knyga.

Pabaigai tektų pasakyti, kad 
tokie straipsniai," kaip “Lietu
viškosios buities mitai”, ir dar 
mūsų jaunimo žurnale, yra tik
ras neapdairumas. Jei kas nori 
kritiškai peržvelgti mūsų tau
tos paskutinių laikų nusistovė
jusias nuomones tiek dėl tautos 
praeities, tiek dėl mūsų kultū
rinio ir kūrybinio nusiteikimo, 
manau, kad yra pakankamai 
tinkamų priemonių tokias pa
žiūras kelti bei jas diskutuoti. 
Bet ar šiandien tam tinkamas 
laikas? Juk mūsų tautai ir Lie
tuvoje, ir čia, išeivijoje, reikia 
įtempti visas jėgas už savo lais
vę ir egzistenciją. Todėl tokie 
šūkiai — šalin praeitis, šalin 
mitai, šalin nusipelniusių tautai 
vyrų pastangos — tvirtai tikiu, 

defetizmas (parsidavimas), 
visada yra žalingas, o ypač

šiuo metu.

mėjo “Dirvos” skelbtąjį novelės kon
kursą. Jam paskirta kasmetinė Simo 
Kašelionio piniginė premija už nove
lę “Viskas galėjo ir kitaip susiklosty
ti”. Premijos įteikimas — rugsėjo 24 
d. Klevelande. % -

DAIL. VIKTORAS VIZGIRDA, atsa
kydamas į “Keleivio” bendradarbio 
klausimą, ar paroda Vilniuje surengta 
su jo žinia, atsakė, jog bene 10 metu 
susirašinėjąs tik su savo sesute, gyve
nančia Kaune, ir tik asmeniškais bei 
šeimyniniais reikalais. Prieš porą mė
nesių gavęs iš savo draugu ir buvusių 
mokinių laišką, kuriame jis kviečiamas 
atsilankyti su ekskursija į Lietuvą ir 
pasižiūrėti, kaip jie gyvena bei kuria. 
Jie pasišovę surengti ir jo darbų paro
dą iš darbų, likusių Lietuvos muzėjuo- 
se, pas gimines ir privačiuose rinki
niuose., Kada jis į Lietuvą nuvažiuo
siąs, nežinąs, nes reikia atlikti daug 
formalumų. Į klausimą, ar atsimenąs, 
kad jo darbai tarybinėj enciklopedijoj 
buvę įvertinti neigiamai, dailininkas 
atsakė žinąs, kad užsienin pasitrauku
sių menininkų darbai tenai vertinami 
kaip formalistiniai, kaip buržuazinis ir 
hedonistinis menas, bet dabar pasigirs
tą ir kitokių balsų, nesiderinančių su 
tarybinės enciklopedijos nuomone.

FILATELISTŲ DRAUGIJA “LIE
TUVA” šiemet švenčia 20 metų gyva
vimo sukaktį JAV-bėse. Toji draugija 
leidžia ir savo biuletenį “Lietuva”, ku
rio šimtasis numeris taip pat išėjo iš 
spaudos š. m. pradžioj. Tų dviejų su
kakčių proga Filatelistų Dr-ja “Lietu
va” spalio 28, 29 ir 30 dienomis ruošia 
didelę pašto ženklų parodą — Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muzėjaus naujuose 
rūmuose, Čikagoje. Pr. AL

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ORNITOLOGŲ — paukščių tyrinėto- 

jų Pabaltijo konferencija buvo sušauk
ta Vilniuje. Ją atidarė Mokslų Akade
mijos viceprez. A. Žukauskas, praneši
mą padarė seniausias Lietuvos gamti
ninkas T. Ivanauskas. Konferencijoje 
dalyvavo sovietų atstovai ir svečiai iš 
Lenkijos, R. Vokietijos.

ŠIAULIŲ SIMFONINIS ORKEST
RAS, kuriam vadovauja P. Juodelė ir 
kuris yra sudarytas iš mėgėjų orkest
rantų, davė du koncertus Palangoje ir 
vieną Kretingoje. Kadangi šią vasarą 
Palangoje vyravo lengvosios muzikos 
žanras, šiauliečių koncertai buvo ma
loni staigmena vasarotojams. Progra
moje buvo pasaulinio garso kompozi
torių kūrinių, o lietuviškai daliai at
stovavo M. K. Čiurlionis ir V. Paketu- 
ras. Simfoninę muziką dainomis papil
dė Vilniaus operos solistai — E. Sau- 
levičiūtė ir H. Zabulėnas.

LEIDINĮ APIE KOMPOZ. ST. ŠIM
KŲ ruošia praeities kultūrinio paliki
mo tyrinėtojai, anksčiau paskelbę 
daug medžiagos apie M. K. Čiurlionį, 
Č. Sasnauską, M. Petrauską, J. Gruodį 
ir kt. Muzikologai šaukiasi visuomenės 
pagalbos: “Siame darbe ypač brangūs 
ir reikalingi vyresnės kartos žmonių 
atsiminimai, jų saugomi dokumen
tai ...” Asmenys, galintieji suteikti 
žinių apie St. Šimkų, raginami kreiptis 
į Lietuvos kultūros ministerijos muzi
kos skyrių.

JUOZAS KĖKŠTAS, iš P. Amerikos 
į Lenkiją grįžęs vilnietis poetas, vie
šėjo Vilniuje, kur “Vagos” leidykla 
ruošiasi išleisti jo antrą poezijos kny
gą. Jis, atrodo, jau yra įveikęs jį ka
mavusią ligą — vėl kuria ir verčia į 
lenkų kalbą lietuvių poetų eilėraščius. 
Žengdamas į penktą dešimtį, J. Kėkš
tas rašo:

“Ant pečių užsirito dar vienas akmuo.
O jubiliejus kaip jubiliejus:
Vietoj gedulo maršo
Ilgiausių metų daina. Bet nuo to 
Laikas visai neilgėja, 
Tik mintys galvoj susitaršo, 
Dienos vis daros trumpesnės 
Ir plaukia į kitą krantą nakties, 
Į galutinę gyvenimo esmę.”
RAŠYTOJĄ JONĄ ŠIMKŲ, praėjus 

keleriems metams nuo jo mirties, pri
siminė kompartija. Jo vardu nutarta
pavadinti Kretingos Darbėnų vidurinę 
mokyklą, Vilniaus miesto vykdomajam 
komitetui įsakyta pastatyti antkapį 
Rasų kapinėse, o spaudos komitetas 
įpareigotas išleisti raštų tritomį. Lig
šiolinė tyla ir visiškas nesirūpinimas 
J. Šimkaus atminimo įamžinimu sun
kiai besuprantamas — nebent jis prieš 
mirtį butų patekęs į kompartijos ne
malonę.

AKT. IR REŽ. KASTANTO GLINS
KIO 80-tąsias gimimo metines atsi
minimų pluoštu paminėjo aktorius S. 
Jukna, pabrėždamas jo nuopelnus lie
tuviškajam teatrui ir aktorių auklė
jimui. Velionis buvęs labai reiklus 
savo mokiniams, ragindavęs operos 
spektakliuose sekti Kiprą Petrauską 
ir iš jo mokytis plastiškumo. Apie 
patį K. Glinskį rašoma: “Kastanto 
Glinskio, plačios erudicijos žmogaus, 
bruožai atsispindėjo ir jo sukurtuose 
vaidmenyse. Jis turėjo tobulą dikci
ją, scenoje kalbėdavo labai sodriu 
balsu, stebino subtiliais dialogo niuan
sais ir sugebėjimu jį vesti (ypač ko- 
medijiniame žanre). Be to, jis buvo 
ir labai plastiškas. Pavyzdžiui, su no
sinaite, išimta iš švarko viršutinės 
kišenėlės, jis mokėdavo taip manipu
liuoti, kad atrodydavo, jog sukuria 
atskirą mizansceną ...” K. Glinskio 
palikimas saugomas teatro ir muzi
kos mažėjuje Vilniuje, čia tenka pa
brėžti, jog velionies scenoje dėvėtos 
aprangos išsaugojimu ypač rūpinosi 
šiuo metu Čikagoje gyvenantis dra
mos veteranas Stasys Pilka, paskuti
nėmis artėjančio fronto dienomis ją 
slėpdamas Kauno teatro rūsyje, nors 
pats jau buvo pasiruošęs pasitrauk
ti į užsienį. V. Kst.

ŠILUVOS ŠV. MARIJOS KOPLYČIOS
DEDIKACIJOS KNYGĄ

jau galima gauti.

Joje pavaizduotas visas koplyčios turinys ASTUO

NIUOSE SPALVOTUOSE PAVEIKSLUOSE su paaiškini

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.

Norj užsisakyti rašykite: COMMITTEE FOR THE 

CHAPEL OF OUR LADY OF ŠILUVA, 2701 W. 68th St., 

Chicago, III. 60629 USA, arba: "DRAUGAS", 4545 W. 

63rd St., Chicago, III. 60629, USA.
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Mann & Martel
REALTORS

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

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas 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.
BLOOK — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavima s 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka
NEW TORONTO,
$15.000 Įmokėti, 6 butų apartmenti- 

/nis paste tas, 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 įmosėti, 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.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame sfielbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

AUŠROS ŽINIOS
šį šeštadienį 12 vaL York Memorial 

stadijone (Keele ir Eglinton) įvyks Š. 
Amerikos lietuvių ir pabaltiečių leng
vosios atletikos pirmenybės prieaug
lio klasėms: 9-11, 12-13 ir 14-15 metų 
amžiaus. Aušros lengvaatlečiai prašo
mi susirinkti prie Prisikėlimo bažny
čios 11 vai. ryto. Tėveliai, kurie turi 
automobilius, prašomi atvežti vaiku
čius ir pagelbėti nuvežti neturinčius. 
Pirmenybės, atrodo, turėtų būt gausios 
ir sėkmingos. Vien iš Aušros dalyvaus 
virš 40 sportininkų. Šeimos, galinčios 
apnakvinti atvykstančius iš Amerikos 
jaunuosius sportininkus, prašomos pa
skambinti T. Pauliui: LE 3-0621 arba 
LE 3-0977. Pirmenybes rengia ŠAL 
FAS-gą ir praves Centro Valdyba ir 
Aušra. Visa lietuviška visuomenė ma
loniai prašoma atsilankyti pirmeny
bėse ir moraliai peremti mūsų jau
nuosius sportininkus.

Lengvosios atletikos treniruotės nu
traukiamos iki sekančio sezono. Nuo
širdus ačiū mūsų mielajam treneriui 
ir sekcijos vadovui Algiui Malinaus
kui, Algiui Žaliauskui ir Irenai Ma
linauskaitei už nenuilstamą darbą su 
jaunimu.

Krepšinio treniruotės vyresniesiems 
pradedamos ši sekmadienį, 5 v.v. Ki
toms grupėms treniruotės prasidės už 
poros savaičių. Berniukai ir mergaitės 
į treniruotes priimami nuo 9 m. am
žiaus.

Nuoširdžiai sveikiname mieluosius 
mūsų klubo narius, paskutiniu laiku 
sukūrusius šeimos židinius: Dalią Ta- 
mulionytę ir Algį Nausėdą, Ivonę Ro- 
manovaitę ir Riley Moyens, Albiną 
Grigaitę ir Dainių Lukoševičių. Jau
niesiems linkime laimingo vedybinio 
gyvenimo ir tikimės, kad jie ir to
liau pasiliks aktyvūs ŠALFAS-gos na
riai.

SPORTAS
Praėjusį savaitgalį Toronte įvyku

siose Kanados pabaltiečių lauko te
niso pirmenybėse O. Rautinš išsikovo
jo I v. vyrų vienete ir su J. Žuku — 

v. dvejete.
V. NEŠUKAITYTĖ — KANADOS 

MEISTERE
Kanados parodos metu įvykusiose 

Kanados stalo teniso pirmenybėse To
ronto Vyčio stalo tenisininkė V. Nešu
kaitytė antrus metus iš eilės tapo mo
terų vieneto meistere. Violeta baig
mės 5 susitikimų gražioje kovoje įvei
kė montrealietę D. Hunnius. Pusbaig- 
myje ji įveikė antrąją Vyčio stalo teni
sininkę E. Sabaliauskaitę. Violeta daly
vavo visose varžybose, bet geriausiai 
sekėsi komandinėse. Prieš Kvebeko

I

Ateitininkų žinios
Jaunimo veikla prasidės poros sa

vaičių laikotarpyje. Šiemet ateitinin
kų skaičius, atrodo, bus dar didesnis, 
nes daugumas tėvų supranta organi
zacijų reikšmę jaunimui.

Į jaunučius priimami iki 6 skyriaus, 
jaunesnieji yra 7 ir 8 skyriaus. Jau
nučiai ir jaunesnieji veikia atskirais 
būreliais berniukai ir mergaitės. Nuo 
9 skyriaus visi gimnazistai priklauso 
vyr. moksleiviams. Veikia kartu ir 
berniukai, ir mergaitės. Vyresniųjų 
moksleivių būrelis šiais metais bus ga
na didelis, todėl reikės jį skirti į dvi 
grupes. Visi 13-to skyriaus gimnazis
tai šiemet prisijungs prie studentų 
ateitininkų. Visi būreliai turi savo 
globėjus ir valdybas, išrinktas iš pa
čių narių. Kuopai, kurią sudaro visi

tas galimybes patyrinėti ir sudaryti bei būreliai, yra bendra valdyba — vy- 
paruošti reprezentacinį lietuvių skautų Į resniųjų moksleivių.

TORONTE
Lietuvių skautų veikla

• Dr. A Pacevičiui už leidimą laiky
ti burinę valtį jo sklype prie Humber 
upės Rambyno tunto jūrų skautai ir 
vadovai taria skautišką ačiū.

• A. a. s. Prano Čeponio laidotuvių 
vainikui, Mišioms ir užuojautoms To
ronte aukojo: Skautininkių Ramovė 
$20, Skautininkų Ramovė $20, Kuni
gaikštienės Birutės vyr. skaučių dr-vė 
$12, viso — $52. Išleista: vainikui — 
$26,25, dviem užuojautom $9. Likutis 
— $16.75.

• Ponams Pšedzeckams; padovanoju
siems 10 kėdučių ir įrengusiems vie
name Romuvos namuke lentynas, dėko
ja paukštytės, jų vadovės ir stovykla
vietės vadovybė. Būtų labai malonu, 
jei panašios paramos stovyklavietė su
lauktų ir daugiau.

• Romuvos stovyklavietės vadovybė 
dėkoja A. ir A. Svirpliams ir s. J. 
Dambarui už talką, tvarkant po visų 
stovyklų sanitarinius įrengimus bei 
atliekant kitus darbus.

• Paruošti Romuvos stovyklavietę 
žiemai bus vykstama dar kelis kartus 
savaitgaliais. Didžiausia iškyla numato-

ma Padėkos Dienos ilgąjį savaitgalį, 
spalio 8—10 d. d. Buvusieji jau žino, 
kad tuo metu Romuvoje yra nepapras
tai graži gamta. Kas dar nebuvo, tenu- 
važiuoja pasigrožėti ir patalkinti. Visi 
tą savaitgalį rezervuokime Romuvai.

• Ateinančiais metais prie Vancou- 
verio įvyks pasaulinė skautų džiambo- 
rė. Yra tiriamos galimybės, kaip į šią 
didžiąją tarptautinę stovyklą pasiųsti 
bent dvi reprezentacines lietuvių skau
tų skiltis. S. K. Batura, Toronto Ram- 
byno tunto tuntininkas, yra LS Broli
jos vyriausio skautininko paprašytas

vienetą, kuris būtų finansuotas LS 
Brolijos Džiamborės Fondo lėšomis.

• Skautų-čių veiklos metai pradeda
mi jau dabar. Į jaun. skautų-cių drau
goves priimami nauji nariai. Jų priėmi
mo reikalais kreipiamasi į drauginin
kus: A. Gotceitą tel. 766-0259, P. Re
giną tel. 274-2265, B. Pošką tel. 2-6684 
ir M. Stanionienę tel. 781-7861.

Atsiminkime, kad organizuotas jau
nimas yra geresnis jaunimas. Č. S.

“Pirmyn Jaunime” Toronto ateiti
ninkų moksleivių laikraštėlis, bus lei
džiamas ir šiais metais. Redakcinė ko
misija bus sudaryta iš pačių mokslei
vių.

Jaunimas ir tėvai prašomi sekti 
ateitininkų žinias “TŽ”, kur bus skel
biamos visos informacijos apie susi
rinkimus. Šiems metams sudaroma 
nauja ir įdomi veiklos programa.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

DIDŽIOJI LIETUVIŲ ŠVENTĖ TORONTE
V. Sidzikausko, vysk. V. Brizgio, 
Lietuvos atstovo Vašingtone J. 
Kajecko, generalinio konsulo Či
kagoje dr. P. Daužvardžio, konsu
lo Niujorke A. šimučio, Lietuvos 
įgalioto ministerio Anglijoje B. 
K. Balučio, KLB Winnipego apy
linkės ir žurnalo “Lietuvių Die
nos” redaktoriaus Bern. Braz
džionio.

Dr. A. Budreckio kalba
Vertingų minčių pluoštą pa

žėrė jaunosios kartos atstovas dr. 
Algirdas Budreckis, istorikas, 
VLIKo valdybos narys, vienas pa
grindinių Lapkričio 13-tos žygio 
organizatorių, Kalbėtojo tvirtini
mu, tauta primena medį: kamie
nas yra tauta, šaknys — praeities 
tautinis lobis, šakos — jaunoji 
karta, išeivija. Lietuvių tautos 
kamienas rodo didelį gyvastingu
mą, nes jo jaunosios kartos so
vietai neįstengė surusinti. Tai yra 
aiškus ir didelis komunizmo pra
laimėjimas. Kompartija dėjo

(Atkelta iš 1 psl.) 
lučių saugomais laužais Birutės 
kalne, Palangoje. Paklausta, ko
dėl ji sutiko kandidatuoti šiuose 
rinkimuose, šypsodamasi atsakė: 
“Todėl, kad visi prikalbėjo. Ne
galvoju, kad būsiu išrinkta, bet 
kadangi esu lietuvaitė, nutariau 
pabandyti...”

D. Girčytė yra baigusi gimna
ziją ir ruošiasi studijuoti humani
tarinių mokslų fakultete. Ji yra 
•ateitininkė ir “Varpo” choro na
rė, dvi vasaras buvo mergaičių 
vadovė Gerojo Ganytojo stovyk
loje. Pasikalbėjime su lietuviško
sios spaudos atstovais ji pabrėžė 
skirtumą tarp Kanados ir Lietu
vos, kuris ypač pastebimas turto 
ir laisvės klausimuose — čia aiš
kiai pirmauja Kanada. Buvo pa
liesta ir lietuvybės tema išeivijos 
jaunimo tarpe.” D. Girčytė nusi
skundė, kad daug i vasaros stovyk
las atvykusio lietuvių jaunimo ne
moka lietuviu kalbos ir kad dėl

Dr. V. Gaižauskas, senųjų atei
vių sūnus, dirbąs Otavos observa
torijoje kaip astronomas, yra ski
riamas naujoms pareigoms Br. 
Kolumbijoj. Ten statoma nauja 
observatorija, kuriai jis vadovaus. 
Pasiruošti būsimoms pareigoms 
dr. V. Gaižauskas yra siunčiamas 
i Arizoną, kur užtruks apie me
tus laiko.

Ontario turizmo departamento 
duomenimis, 1965 m. torontiečiai 
kelionėms išleido $270 mil., ku
rių 45% teko Ontario provinci
jai', o 55% — JAV. Apskaičiuo
jama, kad 12 išvykų iš miesto per 
metus torontiečiu šeimai atsieina 
$480.

2232 Bloor St. West ’
prie pat Ronnymede Rd.
PR. KERBERIS j

RO 7-5454 :
Namų teL LE 5-1584 Į 

SWANSEA, $10.000 įmokėti, 8 kam- j 
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- i 
mas; kvadratinis planas; dvi < 
prausyklos, gražus didelis kie- < 
mas, garažas; netoli Bloor. !

BLOOR - JANE, $6.000 įmokėti, < 
gražus 6 kambarių atskiras na- 1 
mas, naujas šildymas, garažas , 
su šoniniu įvažiavimu, namas ( 
be skolų. i

SWANSEA, $5.000 įmokėti, 6 kam- * 
su 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, 1 
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.

PASITEmaUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

P.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404 

Namų tel. LE 8-914 J 
ISLINGTON — REXDALE, $45.000 

įmokėti, modemus - 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 mortgičius.

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 mortgičius ir visas ki
tas išlaidas. Pilna kaina tik $ 
200000

RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
apartamentinis pastatąs. Apie 
$55.000 metinių pajamų. Dideli 
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.

A L G ARBENS

to dažniausiai yra kalti patys tė- daug vilčių, kad su senąja išeivi- 
provinciją laimėta 6:5, o iš tų šešių 3 ■ vaį- Jie su vaikais kalba angliš- jos karta pasibaigs pastangos 
laimėjimai priklausė jai. Prieš Ame- kai. netgi prie ^lietuvių parapijų Lietuvai vaduoti, tačiau ir čia jai 

—... — ~ ’ j.e]j0 nusivilti — Lapkričiol3-to- 
kiti lietuviai. Jos nuomone, jauni- sios žygi suorganizavo jaunieji, 
mui reikėtų duoti daugiau parei- parašus peticijai surinko ir JT 
gų KLB eilėse, surengti dažnes- atstovams įteikė jaunieji. Tai, ži- 
nius jaunimo susiburimus. ;noma, nereiškia, kad senieji jau 

Pobūvio metu J. R. Simanayi- turį pasitraukti, bet ši jaunimo

riką pralaimėta 6:2. Abu laimėjimus bažnyčių, kai tai mato ir girdi: 
pelnė V. Nešukaitytė.

Šiose pirmenybėse taip pat dalyvavo 
ir keletas jaunųjų vytiečių: F. Nešu
kaitytė, R. Stončiūtė, A. Krasauskas, 
A. Zabiela ir E. Stončius. Iš jų geriau
siai pasirodė F. Nešukaitytė, 15 m. 
grupėje pasiekusi pusbaigmį. Labai 
gražiai ir stropiai kovojo jaunasis E. 
Stončius. Nors šiais metais jis dar jo- riūną. Jam ir kitiems Broniams 
kių laimėjimų neatsiekė, tačiau yra vii-! buvo sugiedota “Ilgiausių metų” 

" ■ “ r ir sušukta trys kartus “valio”.
Pobūvis praėjo jaukioje nuotai-

;noma, nereiškia, kad senieji jau
čius vardinių proga prisiminė eilę 
Bronių, jų tarpe žymiausią šio 
vardo atstovą kompozitorių Bud-

čių ateičiai. A. S.

GOLFO PIRMENYBES
Lietuvių Dienos proga Toronte įvy

ko Š. A. lietuvių golfo pirmenybės, ku
rias vyrų klasėje laimėjo V. Astraus
kas (78), o jaunių — hamiltoniškis 
Panavas. Pirmenybėse dalyvavo 51 gol- 
fininkas iš Toronto, Čikagos, Montrea- 
lio, Hamiltono ir Oakvillės. Plačiau 
apie šias pirmenybes — sekantį kartą.

Z. Vizbaraitė vėl pagerino Lietuvos 
200 m bėgimo rekordą, nubėgdama šį 
nuotolį per 24,8 sek.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr.10-1.30

Ketv. 10 - L30 ir 4.30 - 7
Penkt.10-130 ir 4.30-8
Sešt9-12
Setam 930 -1

Kapitalas
1966 Birželio 30 d

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

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

THrifiansias pasirinkimas 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 atithikamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina, Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Mokesčiu inspekto
rius pralaimėjo

Atkelta iš 3-čio psl. 
tina, kad taip buvo daroma per 
10 metų ir valdžia nesikėsino ap
mokestinti to pelno. Be to, mo
terų draugija siuntė dovanas 
seneliams Simcoe mieste, vėžio 
ligos fondui, sekmadienio - mo
kyklai, gailestingųjų seserų kur
sams.

P. Fordham sako, kad mote
rų duota dovana giminingai or
ganizacijai yra tikra dovana ir 
niekad nebuvo pajamos. Apmo
kestinimas ketverių metų laiko
tarpio komisijos sprendimu, bu-paspirtis duoda daug vilčių atei

ties kovai už Lietuvos laisve.
■___ x

imigraciją į Kanadą, prelegentas, 
džiaugėsi, kad po JAV lietuviu x
Kanados lietuviai yra veikliausi i ronte nuskambėjusioje B. Budnu- 

- visame laisvame pasaulyje, nors;^0 ,^.aP^°Je Teviskes namai
koje, skambant V.. Babecko lie- juos skaičiumi pralenkia pvz. įžodžiai Bern. Brazdžionio), ku- 
tu visko orkestro melodijoms, Brszilijos lietuvis! Pagrindinė te~ atliko autoriaus diriguojamas 
ūžiant įsisiūbavusiai lietuvių jū-Jzė lietuviškoje veikloje turi būti: “V° ” o„tn.
rai Ontario ežero pakrantėje -— ■ ‘‘Vieningumas esminiuose daly- 

, puošnioje Kingsway klubo salėje., kuose, įvairumas atsitiktiniuose.”
Pamaldos buvo bažnyčiose Būtina yra kitų nuomonių tole- 
„ . x. . ,rTT T . i rancija. čia dr. A. Budreckis pa-
Sveikmtma naujove XII Lie- vyzdžiu nurOdė “NL” ir “TŽ” 

tuvių Dienos planuose tenka lai- sjęįitis. 
kyti rugsėjo 4, sekmadieniui, nu
matytas bendras pamaldas Šv. Jo
no lietuviškose kapinėse. Tai bū
tų buvęs savotiškas ryšys tarp 
gyvųjų šventės dalyvių ir tų, ku
riuos jau yra priglaudusi svetin
ga, bet visdėlto svetima Kanados 
žemė. Deja, ūkanotas dangus ir 
lietaus grėsmė šio gražaus suma
nymo neleido įgyvendinti. Teko 
pasitenkinti įprastinėmis pamal
domis abiejose katalikų bažnyčio
se 11 vai. ir evangelikų Alhambra 
bažnyčioje 9.30 vai. Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje Mišias atlai
kė T. Paulius Baltakis, pamokslą 
pasakė. T. Ambrozijos Prakapas, 
o šv. Jono Kr. bažnyčioje Mišių 
auką atnašavo klebonas kun. P. 
Ažubalis, šventei pritaikytą pa
mokslą pateikė svečias iš Delhi 
— šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. dr. J. Gutauskas.

V

Iškilmingoji LD dalis
Sekmadienio popietę lietuviai 

pradėjo plaukti į Harbord Colle
giate erdvią auditoriją, užpildy
dami ne tik pagrindinę salę, bet 
ir balkonus. Iškilmės čia buvo 
pradėtos karalienės himnu ir T. 
Pauliaus Baltakio, OFM, sukal
bėta invokacija, kurioje jis, be 
kitko, prašė Šiluvos Marijos pa
laimos iš Vašingtono, tuo sujung
damas abi didžiąsias Kanados ir 
JAV lietuvių iškilmes.

Atidarymo žodį tarė KLB To
ronto apyl. valdybos pirm. Aug. 
Kuolas, pabrėždamas, kad XII 
Lietuvių Diena vyksta Jaunimo 
Metais, kai yra jaučiamas platus 
jaunimo įsijungimas Į lietuviško 
darbo dirvonus.

šventės dalyvius žodžiu sveiki
no Lietuvos konsulas Toronte dr. 
J. Žmuidzinas ir KLB krašto val
dybos pirm. A. Rinkūnas, o Mont- 
realio Seimelio prezidiumo ir Ka
nados šimtmečio Lietuvių Dienos 
parodoje komiteto vardu — J. 
Kardelis, kuris ragino visus at
važiuoti j Lietuvių Diena Mont- 
realio pasaulinėje parodoje.

Raštu buvo gauti sveikinimai: 
PLB pirm. J. Račiūno, VLIKo ir 
Pavergtųjų Europos Tautų pirm.

Trumpai peržvelgęs lietuvių vo Panaikintas-
Canadian Scene

Varpo” choras. Kantatos auto
riui B. Budriūnui publika kėlė 
ovacijas. Jam teko teisintis: “Dau
giau neparašiau, bet pagalvosiu 
apie antrą dali...” Beliko viena 
išeitis — pakartoti pusę kantatos.

Iškilmės buvo baigtos Tautos 
himnu ir KLB Toronto apyl. 
pirm. Aug. Kuolo padėkos žodžiu, 
čia tenka pabrėžti, kad programą 
puikia lietuvių kalba pranešinėjo 

;LD karalaitė Dalia Girčytė. Per
traukos metu buvo Įteiktos taurės

&

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
BEWDLEY ONTARIO, 50 akru su trobesiais, prie pat Rice ežero ir mies
telio. Prašoma kaina viso $7.000.
BLOOR—DUNDAS, $18.500. Įmokėti apie $3.000, balansas atskiras morgi- 
čius, 6 kambariai per du augštus, garažas, greitas įėjimas.
BLOOR prie SUBWAY. $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

Kanados lietuvius prelegentas 
ragino veržtis i kanadiečių gre
tas ir jų tarpe jieškoti draugų. 
Kanadai yra parankiau Jungt. 
Tautose iškelti Lietuvos bylą, ne-1 
gu JAV, kurias varžo tarptauti-meiu taures
nės problemos. Jaunajai kartai jis j $PortimiĮ varžybų laimėtojams, 
patarė rašyti apie Lietuvą kana-' Bendniomenes taure —- golfo lai- 
diečių profesiniuose leidiniuose. V. Astrauskui (ją priėmė
Draugus reikia susirasti, jie pa- P: Krasauskas), dr. Yčo —- pnzi- 
tys pas mus neateis. Savokalbą WaletoJui Toronto
dr. A. Budreckis užbaigė pras- ^U^V1° kuopai, o trecią 
mingais žodžiais: “Būkite lojalūs uz lakštelių šaudymą gavo 
kanadiečiai, bet kartu visada bū
kite lietuviai!”

Lietuviškas šokis ir daina:
Muzikinę programos dalį pra

dėjo “Gintaras”, kuriam vadovau
ja J. Karasiejus, tautiniu šokiu 
“čigonėlis”. Didžiausio pasiseki
mo susilaukė jų antrasis šokis — 
“Aštuonytis”, paremtas ir lėtu 
žingsniu, ir greitų kojų miklumu, 
porų pozicijų sudėtingu ir gana 
komplikuotu keitimu.

Vakaro solistai padainavo tik 
dvi dainas: V. Verikaitis — K. V. 
Banaičio “Ant kelio pavasario 
mano”, J. Liustikaitė — J. Damb
rausko (tebėra gyvas Lietuvoje) 
“Už žaliųjų girių”. Daugiau pa
sireikšti jie gavo pirmą kartą To-

DUODAME 
mortgičius iš 6]/2% 
asm. paskolas iš 7%

Hamiltono medžiotojų ir meške
riotojų klubas “Giedraitis”.

Jaunimo sekcijos atstovė D. 
Augaitytė perskaitė premjerui L. 
B. Pearsonui skirtą rezoliuciją, 
dėkojančią už Baltijos kraštų 
teisini nepriklausomybės tęstinu
mą ir prašančią jų bylą iškelti 
Jungtinėse Tautose.

Tenka pasidžiaugti, kad visa 
programa užtruko tik truputį virš 
poros valandų. Už tai tenka svei
kinti jos rengėjus, sugebėjusius 
išvengti lietuviams beveik Įpras
to “pertempimo”. Iškilmių daly
viai iš salės skirstėsi pailsėję, at
sinaujinę kūnu ir dvasia, pasiryžę 
naujais Įspūdžiais skaidrinti savą
sias ateities dienas po svetinguo
ju Kanados dangumi. V. Kst.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE _______________ _______

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

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

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

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

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

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

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

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W

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

Tel. 533-4414

» Y^orinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

A. J. MORKIS
REAL ESTATE A- MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.į
Telefonai: LE. 4-8459: LF,. 4-8450 Namą telefonas; BE. 3-5996

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
TUVE, $4.900 pilna kaina, $1.000 
apyvartos į savaitę, prie pagrin
dinės gatvės, nebrangi nuoma, 3 ___________

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, batelių, motelių Įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

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 
mortgičius.

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

$1.500 ĮMOKĖTI, GERŲ PLYTŲ 
NAMAS, Bloor - Dufferin, 6 kam
bariai, 2 virtuvės, nauja krosnis, 
ilgas mortgičius 7%.
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41 DRAUDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

namų tel. 277-0814Tel. 251-4864,

FOUR SEASONS TRAVEL f* . f* J;*.
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT vreOIT

V n a >Ėkl A C Visais kelionių reikalais, visame pašau-
• DAGfcrlMj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

BE MUITO

Lietuvę, Latviją, Estiję, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir t.t

ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
.MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus fr apdraustas Įvairius siunti

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

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

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei 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 vai. ryto
Jki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

1 "IK ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

maloniai kviečia 
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 

\ ^7 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 Dandas St. W.

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 • s,,, r. uzbaiii

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

Bloor Autorite Garo 9 c 12 kKc<^ge)TreL^3i-^5

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6 -6100
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 

‘ namus. DARBAS GARANTUGTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PA3KEVICIUS

VALAU FOTELIUS
n jvabiub nuaus.

Automatinis eieasra valymas. Šutai-

Sav. R. Stasiulis

BALTIC MOVERS
VISŲ RCŠIŲ PERVEŽIMAS,

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

bing ir vandens apšildymo darbus.

Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191

© SKAITYTOJAI PASISAKO
KAS APLANKYS MUS?

Perskaitęs “Tėviškės žiburiuose” 
straipsnį “‘Gyvataro* išvykos į vaka
rus” nuliūdau, kodėl jie negalėjo ap
lankyti Calgario, Edmontono ir Van
kuverio? Argi čia ne vakarai? Kodėl 
Regina? Argi ten yra lietuvių? Man 
atrodo, čia mes esame daugiau reika
lingi dvasinio sustiprinimo, nes mūsų 
širdyse baigia gęsti tėvynės meilė. 
Mums neužtenka vien žodžių, reikia 
naujų veidų, kurie atvykę iš centro 
pusės su daina ar šokiu sustiprintų 
mūsų jėgas tėvynės labui.

P. Devenis,
KLB Calgario apyl. pirm.

VAŽIUOK J VAKARUS BROLAU, 
VAŽIUOK!

Paskaičius laikraščius bei pasikalbė
jus su kituose miestuose gyvenančiais, 
susidaro vaizdas, kad vis didėja skai
čius tų, kurie nepatenkinti kylančiais 
nuosavybės bei prekių mokesčiais, už
sikimšusiais keliais, nešvariu oru ir di
dėjančiais kriminaliniais nusikaltimais. 
Nors su kylančiu gyvenimo lygiu kar
tu didėja ir minėti vargai, bet ypatin
gai tai pasireiškia rytų Kanadoje, kur 
gyvena daugiausia lietuvių. Tai visiš
kai natūralu, nes juo daugiau žmonių 
gyvena vienoje vietoje, juo platesnių 
kelių reikia, juo daugiau civilinių įs
taigų ir tarnautojų. Be to, ir kitų iš
laidų susidaro, kurios turi būti ap
mokėtos ten gyvenančiųjų. Gi didesnė
je masėje žmonių didėja ir kriminali
niai nusikaltimai. Taip kad kartais 
tenka stebėtis, kodėl lietuviai, iš pri
gimties tykūs ir ramybę mylintys žmo
nės, tą viską perneša? Gal dėlto, kad 
jie yra kartu ir kantrūs?

Tuo tarpu centrinėje ir vakarų Ka
nadoje gyvenatys, atrodo, turi daug 
mažiau minėtų bėdų: kol kas nuosavy
bės mokesčiai pakenčiami, prekių mo
kesčių nėra (o Albertos provincija 
net primoka savo gyventojams iš gautų 
pinigų už parduotą alyvą), keliai atvi
ri, užtenka visiems gryno oro ir šva
raus vandens. Lietuvių kolonijos čia, 
tiesa, negausios, bet jose taip pat 
mažiau ginčų ir barnių. Todėl visiems, 
susigrūdusiems rytų Kanadoje, ir 
tiems, kuriems pradeda įgrįsti riaušės 
Amerikoje, kodėl nepagalvoti ar ne-

VIEŠA IR SLAPTA POLITINE KOVA
(Atkelta iš 1 psl.)

Komunistai pogrindyje
Netenka abejoti, kad V. Vo

kietijos kompartija, nors prieš 
10 metų uždaryta, slaptai veikia 
prieš kancleri Erhardą.

Klausimą uždaryti komunistų 
partiją iškėlė ano meto V. Vo
kietijos vyriausybė respublikos 
konstituciniame teisme. Tada ji 
nurodė šias priežastis: komunis
tų partijos nedemokratiškumą, 
jos veiklą prieš V. Vokietijos 
santvarką, siekimą pakeisti ją 
komunistine ir t.t. Gi visa tai 
esą prieštarauja valstybės kons
titucijai. Minėtas teismas pripa
žino. kad V. Vokietijos komu
nistų partijos tikslai ir jos veik
la prieštarauja konstitucijai.

Po uždarymo komunistų par
tija, aišku, veikia slaptai ir to
liau. Jos žmonės ir dabar, at
rodo, moką išnaudoti savo propa
gandai kiekvieną žymesnę aplin
kybę, žmonių nervuotumą gat
vėse, prie susigrūdimo autobusų, 
tramvajų, geležinkelių stotyse, 
darbovietėse ir kt. Jie pakeltu 
balsu kartais keikia tariamą ne
tvarką, nors tikrumoje tokios ir 
nėra. Jie kalba- apie mažus at- 
Ivginimus, primena ministerių 
algas, nors darbininkams jos 
irgi nėra mažos. Pagal statistiką, 
darbininkų didesnis procentas 
važinėja automobiliais nei tar
nautojų ar kaikurių kitų profe
sijų žmonių.

Agitacijai prieš JAV komu
nistai panaudoja karą Vietna
me. Prisidengę visokiais var-

AUKLĖJIMO SPRAGOS LIETUVOJE
(Atkelta iš 2 psl.) 

geriausieji mokiniai nukenčia, krinta 
mokytojo autoritetas.

Susirūpinome tėvų švietimu, konsul
taciniais pedagoginiais punktais, — 
kalbėjo V. Mikėnas, Vilniaus Pedago
ginio instituto pedagogikos katedros 
vedėjas, — o patys mokytojai pedago
ginių žinių negauna nė minimumo. Ar
gi ne paradoksas, kai muzikos septyn
metėje mokykloje pedagogikai skirta 
90 valandų, o pedagoginiame institu
te — 70. Palyginkime su kitomis šali
mis. Vokietijos Demokratinėje Respub
likoje aukštosios mokyklos pedagogi
kos klausimams skiria 300, Anglijos 
koledžai — 500 valandų. O mes? O psi
chologijos kursas dar mažesnis. Į mo
kyklą turi būti grąžinta psichologija, 
— sako V. Mikėnas. — Psichologijos 
žinių reikia duoti kiekvienam, tuo la
biau mokytojui.

šitos žinios praverstų ir gamyklų 
darbuotojams. Prisiminkime, kaip su-

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
TeL LE 7-2815

verta persikelti toliau — j Kanados va
karus? Gal daugelis yra girdėję apie 
“nepakenčiamas žiemas” čia, kurios, ti
kėkite, yra daug lengviau pergyvena
mos, negu dideli vasaros karščiai arba 
amžina oro drėgmė.

Kitas svarbus dalykas, tai butų lie
tuvybės išlaikymas vakarų Kanados 
kolonijose. Nepadarykime klaidų, ku
rias padarė prancūzai! Anglai, atva
žiavę į Kanadą keliavo skersai, išilgai, 
kūrėsi ir plėtėsi. Gi prancūzai — apsi
stojo pirmoje pasitaikiusioje provinci
joje ir dabar klausia: kodėl kanadie
čiai nieko nežino apie juos bei nemo
ka jų kalbos? Atsakymas aiškus. Pana
ši padėtis ir su lietuviais: susigrūdę 
keliuose miestuose vieni kitiems ant 
“mozolių lipa”, retkarčiais pasiskun
džia, bet nieko nedaro. Tuo tarpu Ka
nada didelė ir vietos yra užtenkamai.

Paimkime, kad ir Winnipegą, cent
rinės Kanados besiplečiantį miestą. 
Čia yra visi gyvenimo patogumai, o 
lietuvių kolonijoje — nuosava bažny
čia, ir tiems, kurie myli diskusijas — 
lietuvių klubas. Maudymosi vietovės ir 
slidinėjimo kalnai pasiekiami per va
landą. Medžiojimo ir žuvavimo vietos 
irgi netolimos. Namų ir butų pasirin
kimas prieinama kaina didelis. Tiesa, 
vasara čia trumpa, bet už tai ruduo il
gas ir pasakiškai gražus. Tas pat ir ki
tose vakarų lietuvių kolonijose. Tik 
visose lietuvių galėtų būti daugiau. Ne
atsirandant tokių, mūsų priaugantis 
jaunimas nueis su vietiniais, senimas 
išmirs; mūsų pastatytos bažnyčios, sa
lės, klubai ir prekybos įstaigos pereis 
į svetimų rankas. Po keliolikos metų 
klausime: kur dingo vakarų Kanados 
lietuviai?

Darbų dabar čia yra užtenkamai vi
sokių. Pagaliau, neradus darbo, visa
da galima eiti į amatų mokyklą moky
tis specialybės: tuo atveju vietos dar
bo įstaiga apmoka mokyklą ir dalį pra
gyvenimo išlaidų. Tie, kurie turi pro- 
fesijas, ypač jaunimas ir pradedantie
ji, gali čia rasti visokių galimybių. 
Daugiau žinių galima gauti iš čia gy
venančių pažįstamų arba per vietos K. 
L. B. valdybas. Pagaliau atvažiuokite, 
pasidairykite, o lietuviai laukia ir vie
tos yra nuo Manitobos iki Br. Kolum
bijos. Ev. f.

dais daro mitingus, rankioja pa
rašus po protesto rezoliucijo
mis ir t.t. Užmaskuota komunis 
tinė spauda dergia sau nepagei
daujamus, bet visuomenėje įta
kos turinčius politikus ir pan. 
Atrodo, ne be komunistų povei
kio turėjo atsisakyti ministerio 
vietos ir Franz Joseph Strauss, 
vienas stipriausių politikų po 
Konrado Adenauerio V. Vokie
tijoje.

Ar vertėjo uždaryti?
Suėjus 10 metų nuo V. Vo

kietijos komunistų partijos už
darymo, Vokietijoje buvo kilę 
abejojančių balsų, ar vertėjo už
daryti ją ir ar nevertėtų leisti 
vėl veikti jai laisvai? Motyvuo
ta dar ir tuo, kad vyriausybė pa
laiko net diplomatinius ryšius su 
kaikuriais komunistiniais kraš
tais ir kalba apie jų išplėtimą. 
Buvo nuomonių ir už tolimesnį 
uždarymo palikimą. Girdi, bent 
viešai nekalbės nerealių dalykų, 
mažiau klaidins neišmanėlius 
bei nekiršins visuomenės tiek, 
kiek kiršintų viešai veikdami. 
Pasirodo, pastarųjų galvosena 
yra teisinga. Tai patvirtina ir 
šia proga Maskvoje įvykęs mi
tingas, kuriame, be kitų aštrių 
kalbu, nukreiptų prieš V. Vo
kietiją, buvo protestuota prieš 
uždarymą komunistų partijos ir 
reikalauta, kad jai būtų vėl leis
ta viešai veikti. (Maskva tyli 
apie uždarymą bei persekio
jimą kitų partijų ir šiaip neko
munistiškai galvojančių Sov. Są
jungoje).

daromi vakarinių mokyklų kontingen
tai. Ne gamykla skatina mokytis, o 
mokytojas eina per cechus, kalbasi su 
kiekvienu darbininku, o tie atsikalbi
nėja:

— Aš baigiau kursus, ir man už
tenka.

— Aš esu savo darbo meistras, ir 
gana...

— Aš ir dabar gaunu daugiau, negu 
cecho meistras, negu tu, mokytojau...

“Tiesa” perteikė tik jos pa
rinktuosius klausimus. Daug kas 
nutylėta. Pranešėjai ir pasitari
mų dalyviai buvo įsprausti į rė
mus. Jie visi žino, kad esminė 
auklėjimo kliūtis — jo pajungi
mas Maskvos politikai. Tragiška 
ne tik lietuvių jaunimo, bet ir 
mokytojų padėtis, kai jie verčia
mi taikstytis Rusijos politiniams 
tikslams.

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST 8T„
teL WA 14225 arba WA 4-1M1

Margos įvairybės
• Bostone išeinąs dienraštis 

“The Christian Science Moni
tor” įdėjo laišką, kuriame įro
doma, jog lenkai dabar minėda
mi 1.000 metų krikščionybės. įve
dimo Lenkijon jubilėjų, kartoją 
tą patį jau antrą kartą. Girdi, 
tokia sukaktis jau buvusi pami
nėta 1863 m. popiežiaus Pijaus 
IX laikais, todėl dabartinis jubi- 
lėjus galįs būti tik 1.103 metų.

• Policija suėmė gaidžių kau
tynių 66 žiūrovus Kingston, 
Mich., JAV, ir konfiskavo 110 
gaidžių. Be to, policija rado 13 
negyvų gaidžių, kurie buvo žuvę 
kautynėse- Valstijos policijos 
lėktuvai skraidė gaidžių kauty
nių apylinkėje ir stebėjo iš vir
šaus sporto aikštę. Tam tikru 
sutartu momentu buvo duotas 
ženklas, ir pasirodė policija, ku
ri buvo pasislėpusi už medžių. 
Todėl beveik visi žiūrovai ir bu
vo susemti.

• Londone Britanijos statybos 
darbininkų unijos prezidento sū
nus parduodąs iš varžytinių laiš
kus, kuriuos jo tėvas gavo iš 
Churchillio. Sužinojęs, kad Wins- 
tonas mėgsta laisvalaikiu iš ply-

tas pasiūlė Churchilliui įstoti į 
mūrininku uniją. Churchillis at
sakęs, kad jis nesijaučiąs pakan
kamai kvalifikuotas būti tos uni
jos nariu. Tada unijos preziden
tas vistiek nusiuntė premjerui 
unijos nario kortelę, laiške paste
bėdamas, kad su laiku, reikia ma
nyti, Churchillio sugebėjimai 
mūrininko amate pagerėsią ...

• Vakaru Berlyne jaunave
džiai, jei yra Berlyno gyvento
jai, gauna paskolą 3.000 markių 
(750 dol.). Jei toji pora per 16 
metų susilaukia 3 vaikų, pasko
los visiškai nereikia grąžinti. Va
karų Berlyne yra 2,2 mil. gyven
tojų. Miesto biudžeto 45% duo
da Bonnos vyriausybė — 500 mil. 
DM.

• Plepėjimo čempione tapo
46 metų italė, kuri sugebėjo iš
kalbėti be sustojimo 55 valan
das. Amerikietė tame pat kong
rese sustojo plepėti po 49 va
landų. Pr. Al.

ras su draugu ėjo miesto gatve, 
pro juos slinko religinė procesija. 
Volteras nusiėmė skrybėlę. Tuo
met draugas labai nustebintas pa
klausė:

— Monsieur Voltaire, ar jūs 
au tapot tikinčiu?

— Ne, netapau, — atsakė Vol
teras, — bet kai Dievas ir aš susi
tinkam, visuomet sveikinamės, tik 
nekalbam vienas su kitu...

žiema atėjo?
— Kalbasi du Vilniaus parei

gūnai:
— Tai jau tikra žiema, — aima

nuoja vienas.
— Ką tu kalbi, dar netaip blo

gai, — atsako kitas.
— Ką sakai neblogai! Pas mus 

jau užšalo vandentiekio vamz
džiai.

— O, tai tikrai jau žiema...
Finansinė rodyklė

— Su Petraičiu kas nors nege
ro. Jo prekyba, matyt, slenka že
myn.

— Iš ko sprendi?

_ namus — ir ką gi pamačiau? Ne- 
tų mūryti sienas, unijos preziden- patikėsi. Prieita prie to, kad abi

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga.Tai 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

pataisyti sugadintas audinius.

SIŲSKITE PINI- 
GUS Į LIETUVĄ

TIESIOGIAI PER

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

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

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

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

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

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

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

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė itfaiga 691 A-.^ette St., 

Tol. R0 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
Tek LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswoflonals.

Pasisveikinant, tik nekalbam

$20,000 už $15.00!
NELAIMINGŲ ATVEJŲ MIRTIES APDRAUDA 

PRIEINAMA VISIEMS.
P. BARAUSKO AGENTŪRA

231 -2661 h3r.332l
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT.
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

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

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

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

W. A. LENCKI

Teisininkas — 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 6-4182
Toronto

George BEN, B.A.

Advokatas 
notaras

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

3

STANLEY WM. FROLICK. BJL 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST
• Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 94029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6 A0 vaL vak. Šeštadieniais nuo 

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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

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

769-4612
769-4131

jo dukros skambina vienu pia
ninu. ..

Paklydęs traukinys
Traukinio Paryžius - Nica kont

rolierius kreipiasi į patogiai įsitai
siusią ponią:

— Jūsų bilietas į Cannes, o šis 
traukinys eina į Nicą.

— Ach, šitaip! O ar jūsų maši
nistai dažnai taip apsirinka?..

Nedidelis skirtumas
Tėvas sako vaikui:
— Matai, kad ir tėtis tave gali 

išmaudyti, o tų galvoji, kad tik 
mama.

— Taip, tėti, gali ir tu! Tik 
mamytė maudydama visada man 
numaudavo batus...

Koks skirtumas?
Mokinys: Koks skirtumas tarp 

neurotiko, psichinio ligonio ir psi
chiatro?

Mokytojas: Neurotikas savo 
vaizduotėje stato pilis, psichinis 
ligonis jose gyvena, o psichiatras 
iš jų surenka nuomą...

Kada užaugsiu?
Sūnus: Tėveli, kada aš būsiu 

tiek užaugęs, kad galėsiu visur 
eiti mamos nepasiklausęs?

Tėvas: Sūnau, aš pats dar nesu 
tiek užaugęs... Parinko Pr. Al.

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

(prie Dundas')

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULI ONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmadieniais Ir trečiadieniais 2—9 v. ▼-< 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1373

DR. V. J. MEILUViENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENI 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14259
Priėmimo valandos: 9-12 ir J5 - 8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

OKULISTES
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.



< TORON T ®?,
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Maldininkų kelionė į Mid- 
landą — rugsėjo 18 d., sekma
dienį. Norintieji vykti autobusu 
□rašomi užsiregistruoti kleboni
joje.
' —Ateinantį sekmadienį Spring- 
hurste, Gerojo Ganytojo stovyk
lavietės koplyčioje, pamaldos bus 
11 vai.

— Parapijos bažnyčioje se
kančius du sekmadienius pamal
dos yyks 10 ir 11 vai. Šį sekma
dienį daroma antroji rinkliava 
Scarboro misijoms užsienyje pa
remti.

— Dėkojame kun. dr. J. Gu
tauskui, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonui Delhi, už pasakytą Ka
nados Liet. Dienų iškilmingų pa
maldų metu turiningą pamokslą.

— Skatiname visus parapijie
čius leisti savo vaikus į šeštadie- 
,ninę lietuvių mokyklą. Būtų ge
ra, kad ir toliau gyveną lietuviai 
jaustų tautinę pareigą vaikus at
vežti lietuvių mokyklon.

— Praėjusią savaitę lietuvių 
kapinėse palaidota a.a. Barbora 
Lukauskienė. Plačiai velionės gi
minei nuoširdi užuojauta.

— Ateinantį šeštadienį pamal
dos 7.45 vai. ir 11 vai. — jung
tuvės.

— Sutuokta: Tomas A. šiurna 
ir Nijolė L. Bilkšytė; Algimantas 
K. Margis ir Maria E. Martini.

— Pakrikštyta: Gintaras To
mas Arūnas Uleckas.

Ligoniai. — Praėjusią savaitę 
į Our Lady of Mercy ligoninę 
pergabentas Jonas Yokubynas. 
Iki šiol ligonį veik 10 metų na
muose slaugė jo žmona, bet svei
katai pablogėjus, jam buvo rei
kalinga didesnė gydytojų prie
žiūra. Kipling Acres senelių prie
glaudoje ilgesnį laiką gydosi p. 
Aušrotienė, Vyt. Aušroto mamy
tė. Ligonė dėkinga visiems ją 
aplankantiems.

Šv. Jono Pašalpinės Draugijos 
pirmasis susirinkimas po vasa
ros atostogų įvyks šį sekmadienį, 
rugsėjo 11 d., 3 vai. muzikos stu
dijoje virš “Tėv. Žiburių”.

A. a. Barbora Lukauskienė 
praėjusią savaitę palaidota iš Pri
sikėlimo par. bažnyčios. Velionė 
buvo žemaitė nuo Gargždų, 88 
metų amžiaus. Ilgesni laiką sir
guliavo, globojama savo arti
mųjų.

Lietuvių kapinėse vėl užsakyta 
keletui antkapių išliedinti pama
tus. Minėti darbai bus vykdomi 
rugsėjo mėnesio antroje pusėje.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Savaitgaliais vyksta buriavimas 

Ontario ežere “Neringos” tunto di
džiuoju pastatu, ir j. skautės-ai įsigy
ja vis daugiau praktiško patyrimo. No- 
rinčios-ieji buriuoti informacijų gali 
gauti pas j. b. v. v. V. Mašalą, tel. 762- 
6172.

— Čikagos jūrų skautijos suruošto
je vasaros stovykloje Wisconsine, prie 
gražaus Pewaukee ežero, nuo rugp. 6 
iki 13 d. dalyvavo grupė “Neringos” 
tunto j. skaučių-tų. J/sktn. R. Kupre- 
vičienė buvo pakviesta j. skaučių “Rus
nės” stovyklos vandens užsiėmimų ins
truktore, o j. ps. J. Kuprevičius j. skau
tų “Dangės” stovyklos viršininko pa
vaduotoju. J. s. V- Daulenskytė buvo 
pakelta į vairininkės laipsnį bei gavo 
teisę nešioti irkluotojos ir buriuotojos 
ženklelius. J. s. V. Kuprevičiūtė pakel
ta į valt. laipsnį su teise nešioti bu
riuotojos ir irkluotojos ženklelius. J.s. 
A. Valadka irgi gavo teisę nešioti bu
riuotojo bei irkluotojo ženklelius. Sto
vykla praėjo labai sėkmingai — pui
kus oras davė progos didelę laiko dalį 
praleisti užsiėmimuose ant vandens.

— Iš stovyklos grįžtanti torontiškių 
grupė Čikagoje kelias dienas buvo nuo
širdžiai globojama dr. ir ponios Bylų 
šeimos. Už tai nuoširdus ačiū. Be
sisvečiuojant teko paburiuoti Michiga- 
no ežere dr. K, Aglinsko burine jach
ta “Laumė ir’, šalia to turėta pasita
rimų su US VS j. sktn. A. Gasnerie- 
ne ir VS j. sktn. E. Vengiansku bei ki
tais vadovais jūrų skautijos reikalais.

— Rugp. 26 d. Prisikėlimo par. baž
nyčioje įvyko gint. vair. A. Grigaitės 
sutuoktuvės su D. Lukoševičium iš 
Montrealio. Vestuvių pobūvyje gint. A. 
Smilgytė įteikė jaunajai tradicinę jū
rų skaučių dovaną — laivelį. “Nerin
gos” tuntas linki sesei Albinai ir Dai
niui daug sėkmės, gražios ateities ir 
gero vėjo.

— Rugs. 10-11 d. įvyks buriavimo iš
kyla p. p. Ropių vasarvietėje prie Port 
Severin. Norintieji joje dalyvauti pra
neša vienetų vadovams.

Infliacijos pavojų Kanadai liu
dija šių metų pirmojo ketvirčio 
statistikos duomenys. Algos ir 
darbininkų atlyginimas, palygi
nus su tuo pačiu 1965 m. laiko
tarpiu, pakilo 12%, o gamybos 
apimtis padidėjo tik 6%. Taigi, 
algų kilimas jau du kartus pra
lenkia gamybos augimą. Pasku
tinieji streikai algas ir atlygini
mus pastums į dar augštesnius 
horizontus.

— Nuoširdi užuojauta p. Šle
kių šeimai, Lietuvoje mirus p. 
šlekienės motinai a.a. Elzbietai 
Barauskienei.

— Prašytos paskelbti Mišios: 
ketvirtadienį, 8 v.r. — už a.a. J. 
Akstiną, jo 2 m. mirties sukak
ties proga; penktadienį, 8 v.r. — 
už a.a. Oną Tamašauskienę; šeš
tadienį, 8 v.r. — už a.a. Barborą 
Treigienę ir 10 vai. — už a.a. 
Mariją Ciplijauskienę.

— Tretininkų mėnesiais susi
rinkimas — šį sekmadienį po Su
mos. Mišios tretininkų intencija 

19 vai.
— ši sekmadienį bus daroma 

■ antroji vyskupijos Įsakyta rink
liava popiežiaus ir Kanados vys
kupų labdaros veiklai paremti. 
Toronto arkivyskupas primena, 
kad pernai šiam reikalui daryta 
rinkliava buvo apgailėtinai maža. 
Jis tikisi, kad šiemet tikintieji 
dosniau atsilieps į šv. Tėvo pra
šymą pagelbėti pasaulio varg
šams. Prisimindami savo pačių 
karo metų vargą ir alkį, dosniai 
paremkime panašioje padėtyje 
esančius brolius.

— Lietuvių Kunigų Religinės 
šalpos Komiteto įgaliotinis kun. 
K. Kuzminskas nuoširdžiai dėko
ja Prisikėlimo parapijos parapi
jiečiams už suaukotą $392 auką 
persekiojamai Lietuvos Bažny
čiai ir rašo: “... esu įsitikinęs, 
kad Toronto lietuviai, suprasda
mi sunkią Lietuvos tikinčiųjų 
būklę, savo aukomis visada pa
gelbės persekiojamiems savo bro
liams ir sesėms Lietuvoje”.

— T. Placidas ir T. Tarcizijus 
atstovavo Prisikėlimo parapijai 
Vašingtone įvykusiame lietuvių 
religiniame kongrese.

— Šį sekmadienį mūsų para
pijos choras vėl renkasi giedoti 
per Sumą (11.15 vai.). Maloniai 
prašome visus choristus ir cho
ristes susirinkti prie vargonų.

— Vaikučių choras taip pat 
pradeda giedoti šį sekmadienį per 
10 vai. Mišias. Į vaikų chorą pri
imami berniukai ir mergaitės nuo 
8 m. amžiaus. Tėveliai naujus 
choristus gali pristatyti kun. B. 
Jurkšui po Mišių prie vargonų.

— Praeitą sezoną suorganizuo
tas ir jau gražiai pasireiškęs stu
denčių choras taip pat greitai pra
dės savo darbą. Į šį chorą priima
mos mergaitės nuo 16 m. am
žiaus.

Skulptoriaus Dagio ir tapytojo 
Pautieniaus kūrinių paroda (salė
je virš “TŽ” redakcijos) susilau
kė gražaus pasisekimo. Torontie- 
čiams tai buvo maloni staigmena, 
papildanti XII Kanados Lietuvių 
Dienos programą. Rugsėjo 3-5 
d.d. parodą aplankė gausus būrys 
meno mėgėjų, visuomenininkų, 
kultūrininkų, žurnalistų ir visuo
menės. Jų tarpe buvo gener. kon
sulas dr. J. žmuidzinas su ponia, 
“NL” red. J. Kardelis, kun. A. 
Sabas, sol. V. Verikaitis, p. Bliu
mas iš Bostono, kompoz. B. Bud- 
riūnas su ponia, mokytojas P. 
Turūta iš Grand Rapids. Taip pat 
parodą aplankė dr. A. Budreckis 
ir A. Zaparackas. Juos lydėjęs 
KLB Toronto apyl. pirm. Aug. 
Kuolas padėkojo dail. J. Pautie- 
niui už paaukotą tapybos kūrinį 
XII Kanados Lietuvių Dienos lo
terijai.

Meno kūrinius įsigijo: inž. V. 
Petruševičius iš Detroito, “The 
Globe and Mail” redaktorius 
McCullough su ponia, P. Torūta 
iš Grand Rapids, Mich., p. Va
liūnai, p. Krikščiūnienė, p. Ra- 
tinskienė, p. Jakštienė ir kt.

Meno paroda bus atidaryta šio
kiadieniais nuo 6 iki 8 v.v., o šeš
tadienį ir sekmadienį, rugsėjo 
10-11 d., nuo 10 v.r. iki 7 v.v. 
Įėjimas parodon — laisvas.

“Tž” aplankė Toronte viešė
jęs P. Torūta iš Grand Rapids, 
Mich. Jis pratęsė rėmėjo prenu
meratą ir įsigijo savo buv. mo
kytojo dail. J. Pautieniaus pa
veikslą. Lankėsi ir kun. J. Gau- 
dzė, “Tž” korespondentas Mont- 
realyje, dalyvavęs Spackenbergo 
gimnazijos mokinių ir mokytojų 
suvažiavime Toronte.

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

žvakių krautuvė už $600 į metus.
Pilna kaina — $45.000; vietoje įmo- 
kėjimo imtų ūki arti Ošavos. Vieta 
— prie 11 kelio, 5 mylios j šiaurę 
nuo Barrie. Teirautis: Mr. Roy N.

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

Pranešimas nukentėjusioms Vokietijoj
Iš Jungtinių Tautų komisaro kaip pabėgėliai gavo naują pilie- 

pabėgėlių reikalams gautas pra-Įtybę prieš 1953 m. saplio 1 d. As- 
nešknas, skatinąs nedelsiant re-'menys, kurie atitinka a, b ir c 
gistruotis tremtiniams, kurie sąlygas, turi teisę gauti kompen- 
yra nukentėję Vokietijoje, t.y.fsaciją pagal kompensacijų Įstaty- 
sužeisti ir dėlto likę invalidais mo VI paragrafą, Įsigaliojusį 
arba netekę sveikatos bei darbin-!1965 m. spalio 1 d. Laiškus siųs- 
gumo bent 25% dėl savo tauty- ti oro paštu šiuo adresu: Bundes- 
bės nacionalsocialistų valdymo verwaltungsamt, Rudolphplatz, 
metu. Tokiems asmenims yra nu- (5) Koeln, W. Germany, a. Įregist- 
matyta kompensacija. Prašymus ruojant savo jieškinį ir pareiš- 
paduoti iki 1966 m. rugsėjo 30 kiant savo teisinę būklę, kad 1953 
d. Pagal komisaro pranešimą, pra- m. spalio 1 d. buvote pabėgėlis, 
šymus gali paduoti: a. asmenys, b. prašant prašymo blanko, c. pa- 
kurie dar buvo pabėgėliai 1953 reiškiant priežastis, kodėl duoda- 
m. spalio 1 d. Ženevos konven-1 mas prašymas. Užpildyti prašymų 
cijos prasme; b. tapo pabėgėliais blankai turi būti grąžinti Į Koel- 
po 1953 m. spalio 1 d. arba c na kaip galint greičiau.

International Institute, apie ku 
rį telkiasi daugelio naujųjų atei
vių veikla, iš buvusių patalpų Col
lege gatvėje persikėlė Į moder
nesnes bei erdvesnes patalpas 321 
Davenport Road. Instituto pirmi
ninkė S. Gordon Isserstedt ta pro
ga pareiškė: “Persikėlimas iš Col
lege gatvės Į vėsinamas patalpas 
Davenport Rd. yra daugiau nei 
adreso pakeitimas. Jis išreiškia 
valdybos norą duoti naujiesiems 
ateiviams patogias, modernias pa
talpas ir kartu naujai pasiimtą už
davinį — išryškinti naujųjų atei
vių Įnašą Toronto bendruome
nei.” Oficialus naujų patalpų ati
darymas Įvyks rugsėjo pabaigoje. 
Numatoma pakviesti valdžios ir 
Toronto tautinių grupių atstovus. 
Šiuo metu institutas rengia naują 
rudens ir žiemos sezono progra
mą, kurioje šalia Įvairių paskaitų 
ir parengimų numatomi anglų 
kalbos kursai, organizuojami On
tario prov. sekretoriato ir pilie
tybės departamento. Tam tikslui 
Įrengiama speciali laboratorija.

P. Anysienė grižo iš Varšuvos, 
kur praleido vasaros atostogas. 
Savo įspūdžius žadėjo parašyti 
“TŽ”.

Jonė Tumosaitė iš Toronto rug
pjūčio 14 d. tam tikromis iškilmė
mis priimta postulante į Nek. Pr. 
M. seserų vienuolyną Putname, 
Conn., JAV. Būdama postulante, 
sesuo Jonė lankys gimnazijos pas
kutiniąją klasę. Postulanto laiko
tarpis trunka metus ar mažiau.

BENEDIKTUI CVIRKAI ir žmonai,

j ° BROLIUI mirus, reiškiame gilią užuojautą —

J. S. Juodikaičiai

Mylimai MAMYTEI atsiskyrus su šiuo pasauliu 
Suvalkų trikampyje, 

dukrą VERONIKĄ ALEKNAVIČIENĘ, 
sūnus KAZĮ ir JUOZĄ PAJAUJUS 

liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame —
E. S. Tolvaišas Bronius Agurkis
Sudbury, Ont. Edwardsville, Pa., JAV.

Muz. Br. Budriūnas, kantatos 
“Tėviškės namai” autorius, pats 
dirigavęs ją Kanados Lietuvių 
Dienoje, aplankė “Tž” redakciją 
drauge su Ponia ir Aug. Kuolui 
apylinkės pirmininku. Kompozito
rius atvyko iš Los Angeles auto
mobiliu rugsėjo 1 d ir su “Varpo” 
choru turėjo keletą repeticijų. 
Seniau kompozitorius yra gyve
nęs Detroite, ir Torontas jam yra 
pažįstamas. Paklaustas apie savo 
kantatą, autorius pareiškė, kad ją 
kūrė maždaug pustrečių metų, 
glaudžiai bendradarbiaudamas su 
teksto autoriumi poetu B. Braz
džioniu. Pastarasis jau anksčiau 
turėjo parašęs ta tema baladę, ku
rią pritaikė kantatai. Antrojoj 
dainų šventėj buvo norėta turėti 
kantatą, jai parašyti buvo pa
skelbtas ir konkursas, bet tada 
komisija neradusi nė vienos pre- 
mijuotinos. Trečiajai dainų šven
tei kantata buvusi užsakyta, ir Į 
ją muz. Br. Budriūnas sudėjęs 
ilgas kūrybines valandas. Be
sikalbant buvo iškeltas klausimas, 
ar kantata neturi slaviškos Įta
kos? Autorius pareiškė, kad joje 
nesą jokios slaviškos Įtakos, kad 
jis pats nėra brendęs slaviškoje 
kultūroje ir ją kūręs atsirem
damas į lietuviškas tradicijas.

— Kaip vertinat praėjusią dai
nų šventę? — paklausiau. Svečias 
išreiškė teigiamą Įspūdį, tik ap
gailestavo, kad paprastai su dai
nų šventėmis susiejami pašali
niai dalykai, varginą klausytojus, 
ši kartą kalbų nebuvę, bet labai 
daug laiko užėmęs svečių prista
tymas ir kiti pašaliniai reikalai, 
kurie išvargino klausytojus. .— 
Svečias dar būtų ir daugiau pa
sakojęs, deja, jo palydovai pasi
skubino išgabenti jį kitur, kur 
laukė nauji įsipareigojimai. Rug
sėjo 4 d. Br. Budriūnas dirigavo kreiptis į ponią D. Rautinš tel. 
kantatai, o sekančią dieną vėl’'"' ~ m-
automobiliu pasileido kelionėn i 
Los Angeles.

Queen - Gladstone rajone išnuomojama 
kambarys ir virtuvė su baldais vienam 
asmeniui $8 savaitei. Pageidaujama vy
resnio amžiaus moteris • pensininkė. 
Skambinti vakarais po 4 v.v. 534-7328.

8 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. IX. 8 — Nr. 36 (867)Toronto Lietuvių Akademikų 
Draugija trejų metų laikotarpy
je surengė 14 paskaitų, kuriose 
dalyvavo gana didelis skaičius 
klausytojų. Draugija torontiečius 
supažindina su įvairiais mokslo, 
meno, literatūros bei visuome
niniais klausimais akademinėje 
plotmėje. Taipgi ji sudaro pro
gą lietuviškam jaunimui akivaiz-j 
džiai pažinti iškiliausius mūsų in-' 
telektualus.

Į naują 1966/67 m. valdybą 
išrinktas E. —-  _ ' - ■ j.
Butkevičienė. Kadangi trečio vai-men. 11, 12jr 13 dienomis, 
dybos asmens susirinkimo metu' .
nesurasta, M. Sinkienė sutiko lai- sideda nauji mokslo metai įyai- reaivįe ir ia iki xiol ffa
kinai eiti savo buvusias iždinin- riose mokyklose, o lietuviu sės- te r1?-’? “J* a- ?■ ®avę^aKinai eiu savo Buvusias izainin mnkvkla darha nrariės ‘ rytojai: Jonas Aistis, Jonas Me-kes pareigas iki rudens. jtadienine moK/kia darną praaes . M h Katiliškis Vincas r?-Draugija, baigusi trejų metų keletą savaičių vėliau. Mieli te- Manus: Katiliškis, v incas Ra
veiklą, nori padėkoti visiems pre- vaį> nedelskite užregistruoti savo 
legentams, dalyvavusiems su pa- vaikučius pas mokyklų vedėjus. IiteratQr:nAS nremiios vertintoiu 
skaitomis Prisikėlimo Daraoiiail — Netrukus prasidės vakarie- “X ■ M P n U JU SKaiiomis, rrisiKenmo parapijai 1ailra_ p;rrnnii cv Ka7imipm komisiją sudaro: dr. Ilona Gra- uz patalpas, spaudai bei jų bend-.mų laiKas. rirmoji sy. Kazimiero ... Vvtautas * jonvnas Kazvs 
radarbiams, svečiams, nariams parapijos giybų vakariene bus Bart’ežka <Liet \kacf Sambūrio 
bei kitiems asmenims nrisidpiu- spalio 1 d. Visi mieli grybauto- caxiesiya (Liei. AKaa. bamouno 
siems prie šio kilnaus dlrto. Val-!>‘. “al0.ni?.i Pr.aJo”‘ nepamiršti BenZ'men^^tstovas)3 ir^dr 
dyba tikisi pamatyti daug daugiau' -
Toronto akademiku ir svečiu mu- auKOU parapijos vaKarienei. laip nraimiios atstovas) Prpmiins itpil su tarpe ateinančioje paskeltoje,įPat prasoma^paaukof lotenja. kimoSįoga‘ ,°yg' 
Tiayprrao«a7anmaa pridėti”SdI Antrą vakirfenę suruoš švJ “eninėie d^ef Bos-

sja £r°£a;g„r Onns D-ia snalio 22 d. Ros rii. tono vyrų sekstetas, šokiams gros

MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios Literatūrinė premija. — Rug- 

3426 Parthenais St Montreal 24, Que. sėjo 24 d. Montrealyje bus Įteikta 
___Klebonas nuoširdžiai prašo šeštoji Vinco Krėvės literatūrinė 

visus parapijiečius grąžinti išpla- premija už 1963, 1964 ir 1965 
____  ___ j tintas bazaro knygutes. Parapijos metais išleistas grožinės litera- 
Čuplinskas ir S. didysis bazaras įvyks lapkričio knygas. Vinco Krėvės litera-

— Po atostogų mokiniams pra- tūrinė Premija yra Įsteigta Lietu- 
ipria nairii mokslo metai ivai- vių Akademinio Sambūrio Mont-

radarbiams, svečiams, nariams

su 
kuri yra numatyta spalio mėn

monas ir Algimantas Mackus. Da
bartinės, šeštosios, Vinco Krėvės

Važiuodami j 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.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
II augšte su galimybe naudotis virtuve. 

Tel LE 3-6198.

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti: 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

Mokytoja Adelė Abromaitienė 
labai sėkmingai dirba rankdarbių 
ir modernių mokymo priemonių 
srityje' Jos darbus labai gerai 
Įvertina žurnalas “The Instruc
tor”, leidžiamas JAV (F. A. Pub
lishing Co, Dansville, N. Y. 
14437, USA, metinė prenumera
ta $7). Š. m. balandžio ir rugpjū
čio-rugsėjo numeriuose atspaus
dinti jos paruošti darbai: Įvai
rių pavidalų kepuraitės parengi
mams, iš medžių lapų padarytos 
figūros — peteliškės, žmogaus, 
lokio, voveraitės, grybų, augalų 
ir pan. žurnale pažymėta, kad 
tų darbelių autorė yra “Adela 
Abromaitis, second-grade teacher 
at the Toronto Lithuanian Sa
turday School.”

Kanados valstybinis muzėjus 
ryšium su krašto šimtmečio su
kaktimi renka įvairių tautybių 
Kanadon atsivežtą tautosaką, mu
zikos instrumentus, rankdarbius, 
valgių receptus ir pan. Muzėjaus 
Įgaliotinė lietuvių reikalams yra 
muzikė Danutė Rautinš (lietuvai
tė). Ji jau daug įdomių dalykų yra 
surinkusi, bet dar yra didelių 
spragų, ypač liaudies dainų ir 
muzikos srityje. Ji įieško asme
nų, mokančių liaudies dainų ir 
sutinkančių Įdainuoti magnetofo
no juoston. Taipgi reikia kank
lių, skudučių ir panašių instru
mentų. Visa medžiaga turi būti 
surinkta iki lapkričio 1 d. Jeigu 
jos bus pakankamai, muzėjus pa
naudos specialiam leidiniui. Ka-

ir pavėluotai, kad Draugijos na
rių susirinkimas įvyko prieš va
saros atostogas — gegužės 30 d. 
Prisikėlimo naujojoj salėj. Tada 
ir buvo išrinkta nauja valdyba. 
Pranešimą apie Draugijos veik
lą padarė buvęs pirm. p. Šukys 
ir ižd. M. Sinkienė. Pirmasis pa
stebėjo, kad Dr-jos narių skaičius 
žymiai mažesnis už paskaitų lan
kytojų skaičių. Valdyba

Spackenbergo Tumo Vaižganto 
gimnazijos buv. mokytojų ir mo
kinių suvažiavimas praėjo labai 

i sėkmingai ir pakilioje nuotaikoje.
Anelė Vyšniauskaitė, Punsko 

Į lietuvaitė, atskrido lėktuvu į Ka
nadą iškviesta Jono Žakevičiaus. 
Jungtuvės numatomos artimoje 
ateityje. Sėkmingo gyvenimo nau
jame krašte!

Britų skulptoriaus Henry Moo
re moderniam menui atstovau
janti skulptūra į Torontą bus at
vežta spalio 21 d. Savo laiku bur
mistras P. Givens norėjo, kad ji 
būtų nupirkta miesto lėšomis 
naujosios rotušės aikštei papuoš
ti, bet savivaldybės nariai jo su
manymą atmetė. Už šią kontro
versinę skulptūrą $1QO.OOO yra 
pasižadėję sumokėti kaikurie to- 
rontiečiai laisvomis aukomis. Tam 
tikslui buvo suorganizuotas spe
cialus fondas, kuriam vadovauja 
buvęs Ontario gubernatorius Keil- 
ler Mackay.

Amerikiečių karo laivyno gar
siąją “Blue Angels” lakūnų gru
pę ištiko skaudi nelaimė — ruo
šiantis aviacijos šventei Kanados 
parodoje žuvo Itn. komand. Oli
ver. Jis ir kitas lakūnas 500 my
lių greičiu 50 pėdų augštyje tu
rėjo praskristi pro viens kitą, pa
darydami tris “bačkutes”. Oliver 
lėktuvas šių manevrų metu atsi
daužė į ežero vandeni ir buvo už
mestas ant salos aerodromo pa
kilimo takų pakraščio. Nelaimė 
galėjo būti dar didesnė, nes prieš 
keletą minučių toje vietoje sto
vėjo didoka žmonių minia, kurią 
išsklaidė prasidėjęs lietus. Ne
žymiai sužeisti buvo tik du as
menys. Dėl nelaimės įvyko diplo
matinių nesklandumų — ameri
kiečiai į tą vietą neleido kana
diečių žurnalistų, paskelbdami ją 
JAV teritorija. Nelaimės prie
žastis tyrinėję amerikiečių spe
cialistai vėliau buvo paprašyti šį 
darbą perduoti Kanados karališ
kosios aviacijos atstovams. Teisi
namasi, kad įvyko nesusiprati
mas, nes buvo norėta tik apsau
goti lėktuvo liekanas,

Edmundas Vaštokas, 17 mėn. 
amžiaus, Virginijos ir Stasio Vaš- 
tokų sūnus, Kanados krašto paro
dos rengtame vaikų grožio kon
kurse laimėjo pirmą vietą bemin
tų klasėje ir gavo sidabrinę taurę.

Onos D-ja spalio 22 d. Bus di
delė loterija ir daug šiltų valgių.

— Artinasi 40 dienų atlaidai, 
kurie bus spalio 29-30 d. Visi pa
rapijiečiai kviečiami kuo gausiau
siai dalyvauti .budėjimuose ir 
maldose. Nepamirškime, kad pa
saulyje sparčiau plečiasi blogi 
įpročiai ir neteisybės, o geri dar
bai ir tiesus gyvenimas silpniau.

— Parapijiečius prašome pra
nešti į kleboniją apie sergančius 
ligonius.

— Kun. J. Gaudzė rugsėjo 3 d. 
dalyvavo Spackenbergo lietuvių 
Tumo Vaižganto gimnazijos buvu
sių mokinių ir mokytojų suvažia
vime Toronte. Tai buvo labai įdo
mus visų susitikimas po 20 me
tų. Suvažiavimo rengimu rūpino
si Tėv. Rafaelis šakalys, Antanas 
Sutkaitis ir Paškauskas. Visi jau
tėsi tikrai šeimyniškoje nuotai
koje. K. J. G.

puikus orkestras ir veiks Įvairus 
bufetas. Kadangi Lietuvių Aka
deminis Sambūris yra negausi or
ganizacija, kiekviena finansinė 
parama bus mielai priimta. Nuo 
visuomenės paramos ir pritarimo 
priklausys ar šią premiją bus ga
lima ateityje ir vėl Įteikti kas 
antri metai. Aukas siųsti: V. hi
pelis, 11215 Pasteur Ave. Mont
real, P. Q., Canada.

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.) ~~

Amerikiečių aviacija išėmė iš 
požeminių bazių 158 Atlas ir Ti
tan I raketas. Jos buvo pakeistos 
greičiau iššaunamomis Minute
man ir Titan II raketomis. Ato
minius užtaisus aviacija grąžino 
Atominės Energijos Komisijai, o 
raketas ketina panaudoti erdvių 
tyrimui. Ddžiausia problema., yra 
žemėje išbetonuoti urvai, kurie 
dabar niekam netinka. Savo lai
ku minėtųjų raketų pagaminimas 
ir- bazių Įrengimas pareikalavo 
bilijono dolerių. Tai buvo pada
ryta 1960-62 in-, kai JAV vy
ravo nuomonė, kad raketų sri
tyje amerikiečiai yra atsilikę 
nuo sovietų.

Jau paskelbti galutiniai duo
menys sutarties, kurią pasirašė 
italų automobilių gamykla Fiat 
ir Šov. Sąjunga. Italai Įsiparei
gojo už $800 mil. pastayti auto
mobilių gamybos Įmonę Togliatti 
mieste prie Volgos. Iš Italijos 
bus atgabenti Įrenginiai verti 
$300 mil. Investuotus pinigus 
Sov. Sąjunga pasižadėjo grąžinti 
Italijai per 10 metų. Naujoji Įmo
nė pagamins 400.000 Fiat-124 au
tomobilių per metus, o 200.000 
automobilių bus kitokios markės 
— suprojektuoti sovietų ir italų 
inžinierių bendromis jėgomis.

Amerikiečių žvalgybos duome
nimis, kiekvieną mėnesi iš š. 
Vietnamo per Laos i P. Vietna
mo džiungles atvyksta apie 5.000 
karių. Kautynių metu rasti doku
mentai skelbia, kad tie atvykėliai 
būna apgailėtinoje būklėje: 50% 
serga maliarija, 22% — vidurių 
sutrikimais, o 10% turi išsigydyti 
amerikiečių bombardavimų pada
rytas žaizdas.

(Atkelta iš 1 psl.)
Kanados parodoje Toronte 

įvyko susikirtimas tarp lenkų ir 
vokiečių. V. Vokietijos skyrius 
buvo iškabinęs žemėlapį, kuria
me lenkų užimtos Vokietijos sri
tys paženklintos kitokia spalva 
nei Lenkijos teritorija. Atspaus
tas užrašas skelbė, jog tai esan
ti lenkų administruojama Vokie
tijos dalis. Į ginčą buvo pri
versta Įsikišti parodos vadovy
bė — ji prikalbino vokiečius 
žemėlapi nukabinti.

Augščiausio teismo teisėją Leo 
Landreville pripažino kaltu Ivan 
C. Rand komisija. Jis buvo kal
tinamas pasipinigavimu Sudbu- 
ryje. Būdamas šio miesto bur
mistru, L. Landreville iš North
ern Natural Gas bendrovės ne
mokamai gavo stamboką šėrų 
skaičių. Toks bendrovės mostas, 
aišku, tegalėjo turėti vieną tiks
lą — norą atsilyginti už bur
mistro užkulisines paslaugas. 
Teisėją L. Landreville buvo pa
sišaukęs teisingumo ministeris 
L. Cardin. Atrodo, jam daromas 
spaudimas pasitraukti iš užima
mų pareigų.

Bendroji Kanados karinių pa
jėgų uniforma turės klevo lapo 
ženklelį. Didesnę problemą su
daro bendrasis visų trijų gink
lo rūšių karių vardas. Buvo pla
nuojama karius vadinti Kanados 
karališkais marinais, bet tai bū
tų didesnis ar mažesnis skoli
nys iš amerikiečių. Šiuo metu 
svarstomas kitas pavadinimas — 
Canadian Rangers, nors ir jis 
gerokai primena kaubojų fil
muose ir televizijų ekranuose 
matomus Texas Rangers.

Kanados specialus ryšininkas 
su Š. Vienamo vyriausybe Hanoi 
Chester Ronning Banff Įvykusio
je konferencijoje Kanados ir 
Pacifiko reikalams ragino Otavą 
užmegzti diplomatinius santy
kius su komunistine Kinija ir 
siekti, kad ji būtų Įsileista į 
Jungtines Tautas. Ūžš. reikalų 
min. Paul Martin pritarė Ch. 
Ronning mintims, bet nusiskun
dė, kad šiuo metu neįmanoma 
surasti visiems priimtinos for
mulės, kuri Kinijai atidarytų du
ris Į JT organizaciją.

D R. A. VALADKA
1080 BLOOR ST. W.

KABINETAS UŽDARYTAS 

nuo rugsėjo 11 iki spalio 7 d. 

Tel. 531-2933

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

dangi tai visiems Kanados lietu- Lietuviška baldų 
viams svarbus dalykas, niekas ri;rhtirvA 
neturėtų atsisakyti ateiti talkon. Ir *,MVC 
Surinkta Kanados lietuvių tauto
dailė bei tautosaka kalbės apie 
visus lietuvius ir jų tėvynę Lie
tuvą Kanados muzėjuje. Galin
tieji kuo nors prisidėti, prašomi

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

RO 2-5186 (179 Keele St., To
ronto 9, Ont.).

Kanadiečių komunistų festivaly
je, kuris buvo surengtas rugpjū
čio 27 d. ukrainiečių vasarvietėje 
Palerme, dalyvavo ir keletas ko
munistinio “Liaudies Balso” žmo
nių. A. Maigienė vadovavo jauni
mo lenktynėms. Agitacines kalbas 
pasakė Kanados komunistų vadas 
W. Kashtan ir australietis M. Ro
bertson. Festivalis buvo skirtas 
kompartijos veiklai paremti. La
bai apgailėtina, kad dar yra ne
susipratusių lietuvių, kurie savo 
centus neša komunistams, kurie 
tebelaiko Lietuvą sovietinėje ver
gijoje.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

— sunkvežimių tarnyba.
Perkraustymas bei 

' pervežimą*. 
ŽEMIAUSIOS KAINOS.

Skambinkite JOE 
tel. 248-8217

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

Pasų Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina kaina
1 dienos $ 2.00 $ 2.50 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 1.25
7 dienų $ 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $17.50 $11JJ5

"LITAS" Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., teL 766-5827

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

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 1030 iki 12.30 
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 8d 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.




