
Mokytis ar gyventi?
Ryšium su jaunimo kongresu spaudoje ir veikloje buvo 

keliamos įvairios lietuvių jaunimo problemos. Praėjus kongresui, 
pakilo gausūs kritikos balsai kongreso rengėjams, bet aptilo esmi
nių jaunimo problemų gvildenimas. Atrodo, lyg kongresas viską 
būtų išsprendęs. Deja, tai klaidingas įspūdis. Kongresas iškėlė 
jaunimo problemas, nurodė vieną kitą gairę, bet praktinius spren
dimus bei asmeninį apsisprendimą paliko pačiam jaunimui. Ki
taip juk ir būti negalėjo. Kongresas nėra magikų telkinys, kuris 
viską galėtų padaryti. Kongresas drauge su dainų švente paža
dino lietuviškąjį entuziazmą, atkreipė dėmesį į Lietuvos laisvi
nimą ir lietuvybės ugdymą išeivijoje. Bet tai labai bendro po
būdžio dalykai. Šalia jų ir jaunimui, ir tėvams kyla konkretūs 
klausimai, kaip visa tai įgyvendinti. Vienas tokių klausimų, kuris 
labai ryškiai iškilo Š. Amerikoje, yra šis: mokytis ar gyventi? 
•Kitaip tariant, kas svarbiau: mokslas ar geras bei lengvas gyve
nimas? Bendroji amerikinė linkmė labai aiškiai suka antruoju 
keliu, būtent, gero bei lengvo gyvenimo. Lietuviškasis jaunimas 
nesudaro išimties ir yra veikiamas bendrosios linkmės, viliojan
čios šūkiu: kam mokytis, jeigu lengvai gyventi galima ir be 
mokslo.

★ ★ ★

Tai klausimas, kuris iš tolo žiūrint, atrodo neturi jokio ryšio 
su lietuvybe. Pažvelgus betgi iš arčiau matyti, kad bendroji ame
rikinė linkmė lietuvybei yra žalinga. Mūsų jaunimas, kuris auga 
tokioje atmosferoje, nejučiomis ja užsikrečia. Jis mato, kaip daug 
kanadiečių ir amerikiečių lengvapėdiškai žiūri į mokslą, kaip 
dažnai meta mokyklas jų nebaigę ir pereina į praktinį gyvenimą, 
kur labai lengvai verčiasi. Jaunuolis, pamatęs kaip nesunkiai 
ateina doleriai jo kišenėn, nebenori žiūrėti Į augštesnį mokslą. 
Ir kam džiovinti smegenis, vargti mokykloje, jeigu galima neblo
giau susitvarkyti ir be jo — galvoja jis. Be to, aplinkiniai pa
vyzdžiai rodo, kad augščiausią materialinę gerovę pasiekia ne 
mokslo, o pramonės, prekybos, technikos žmonės. Dėl šitokios 
linkmės kenčia ir JAV, ir Kanada. Tie kraštai, ypač JAV, turi 
pasijieškoti mokslo žmonių užsieniuose. Amerikiečiai siunčia net 
specialias komisijas jieškoti įvairių specialistų Prancūzijoje, Vo
kietijoje ir kituose kraštuose. Juk pavojinga kraštui turėti dide
lius raumenis, bet menkas smegenis. Juo labiau pavojinga lietu
viškajai išeivijai, kurios jaunimas yra grasomas tokios ameriki
nės linkmės bei nuotaikos. Juk išeivija, nepajėgianti prisiugdyti 
išmokslintų asmenybių, yra pasmerkta dvasiniam sunykimui.

★ ★ ★ .
Ką iškentėjo senoji mūsų išeivija, neturėjusi arba mažai 

teturėjusi šviesių vadų, aiškiai matome šiandieną. Šiuo metu, 
kai nestokojame" inteligentijos, laikas žvelgti ateitin ir savąjį 
prieauglį dar ryškiau kreipti mokslo linkme. Naujieji ateiviai, 
išsimokslinę savame krašte, gerai patyrė, ką reiškia neturėti 
mokslo. Jie tebegyvena tuo senuoju entuziazmu, skatinančiu vi
somis jėgomis veržtis į mokslą, ir savo vaikus taipgi kreipia 
mokslo linkme. Deja, jų pastangos išeivijoje nevisuomet laimi, 
nes tenka spirtis prieš plačią priešingą linkmę. Dažnai jų vai
kai patenka į tokius kanadiečių ar amerikiečių būrius, vadina
mas “genges”, ir suklumpa moksle. Kanadoje neretas atvejis, 
kad lietuviai studentai, Įsirašę nariais i vietines korporacijas — 
“fraternities”, klupo studijose. Kodėl? Ten vyrauja nuotaika: 
reikia daugiau gyventi, mažiau studijuoti. Tokio “gyvenimo” re
zultatai, žinoma, daugeliui būna liūdni. Lietuviams ypač svarbu, 
kad visa moksleivija ir studentija veržtųsi į mokslo viršūnes, jieš- 
kotų gyvenimo vertybių ne doleriniame, o moksliniame gyvenime. 
Pasiektas mokslas daro ne tik paties žmogaus gyvenimą šviesesnį, 
bet ir kitiems nušviečia kelius. Pr. G.

Šiluvos Madona, sukurta skulpt. Vyt. Kašubos, paminklinėje liet, koplyčioje Vašingtone. 
Statula yra pagaminta iš nenudailinto Trani marmuro, pjedestalas — iš granito, alto
riaus viršutinė dalis — iš botticino marmuro. Ši statula yra įderinta j skliautus. Virš jos 
Įrašas angliškai: “Marija, paguoski vaikus krašto, apšlakstyto krauju ir ašaromis"

Pasaulio įvykiai
PIETŲ AFRIKOS PREMJERĄ HENDRIK VERWOERD PEI

LIU NUDŪRĖ PARLAMENTO TARNAUTOJAS DIMITRI TSA
FENDAS. žmogžudystė buvo įvykdyta parlamento rūmuose posė
džio metu. H. Verwoerd buvo garsiosios rasistinės “apartheid” po
litikos šulas, laikęs atskirtus nuo baltųjų 12 milijonų Bantų kilmės 
negrų ir skelbęs pasauliui, kad jiems ateityje bus leista sudaryti 
atskirą valstybę. Praktikoje, žinoma, reikalai atrodo kiek kitaip —■ 
3,5 mil. baltųjų valdo 86% visų P. Afrikos žemių, o negrams pa
likta tik 14%. Jie dirba miestuose, bet gyventi turi už miestų ribų, 
dieną ir naktį privalo nešiotis baltųjų policijos antspauduotus lei
dimus. Apartheido politiką bene tiksliausiai apibūdina savo kny
goje “Verk, mano mylimas krašte” P. Afrikos rašytojas Alan 
Paton: “Tai yra gražiausias žiau-«

Žvakė iš Lietuvos Amerikos sostinėje
Lietuvių koplyčios pašventinimas * Neužmirštamos iškilmės • Gausūs dalyviai • Nevisi galėjo 

patekti i banketą • Iškili meninė programa

GRESIA INFLIACIJOS PAVOJUS
Kanados finansų ministeris 

M. Sharp pranešė federaciniam 
parlamentui, kad pajamų mo
kesčiai bus padidinti $300 mili
jonų. ši žingsnį privertė pada
ryti infliacijos pavojus ir au
gančios išlaidos. Algų padidini
mas kariuomenei, pensijos karo 
veteranams pareikalaus $150 
mil. daugiau, negu buvo numa
tyta pavasarį priimtame biudže
te. Pensijų papildymas kanadie
čiams iki $105 mėnesiui vyriau
sybei atsieis $225 mil. Ryšium 
su šiomis išlaidomis L. B. Pear- 
sono vyriausybė yra priversta 
atidėti vieneriems metams vi
suotine sveikatos apdraudą ir at
sisakyti nuo 10.000 stipendijų 
studentams po $1.000. Kainų ir 
algų kontrolės įvedimą M. Sharp 
laiko nepageidaujamu — jis ti
ki, kad mokesčių padidinimas 
sustabdys infliacijos pavojų. 
Smulkesni duomenys biudžetui 
padidinti bus paskelbti spalio 
mėn. Tenka pastebėti, kad in
fliacijos pavojus jau senokai pir
šo mintį padidinti pajamų mo
kesčius. bet sprendimą, matyt, 
privertė padaryti besiplečianti 
streikų banga ir logikos ribas 
praradę kaikurių uniju reikala
vimai. Mokesčių padidinimą, 
kaip jau būna tokiais atvejais, 
turės padengti ne tik streikuo
tojai, išsikovoję išpūstas algas, 
bet ir didžioji dauguma kanadie
čiu. kurių algos nepadidėjo.

Rinkimus į New Foundland 
parlamentą šeštą kartą iš eilės 
laimėjo premjero J. Smallwood 
liberalai. Naujojo parlamento 
sudėtis: 39 liberalai ir 3 konser
vatoriai. Senajame parlamente 
buvo 34 liberalai, 7 konservato
riai ir 1 partijoms nepriklau
sęs atstovas. Premjeras J. Small
wood. pakeitęs rinkiminę apylin
kę, įveikė naujųjų demokratų 
vada C. Normorė. Už liberalus 
pasisakė 55.054 balsuotojai, už 
konservatorius — 35.421, už 
naujuosius demokratus —1.401, 
už kitus kandidatus — 668.

Rugsėjo 3—5 dienos Vašingto-'lo klausimas, kaip ji čia atsirado? 
ne buvo lietuvių dienos. Bene Apie ją JAV lietuviai pradėjo gal- 
pirmas kartas lietuvių istorijoj, voti jau seniai, bet taip ilgai gal- 

Saskačevano provincinis par- kad tiek daug jų suvažiavo .į JAV, vojo, kad vos nepasivėlino, 
lamentas priėmė įstatymą, ku- snstinp .Tuns čia sutrankė dn na-1 lietuviu dvasininku atstovai 
ris R. Tatcher vyriausybei duo
da teisę priverstiniu būdu nu
statyti algų padidinimus elekt
ros jėgainių, ligoninių bei kitų 
viešojo gyvenimo įmonių tar
nautojams ir darbininkams. Įsta
tymą iššaukė streikuojantieji 
valstybei priklausančios elektros 
jėgainės darbininkai, kurie rei
kalauja algas padidinti 8%. o 
jiems siūlomas 4% pakėlimas. 
Unijos nariai prie parlamento 
atnešė karsta su užrašu: “Kolek
tyvinės derybos viešųjų įmonių 
tarnautojams, nužudytos įstaty
mo nr. 2. 22 metu amžiaus.
1944—1966.”

Remiantis statistikos duome
nimis. vienerių metų laikotar
pyje 51.272 Kanados studentai 
gavo $35.946.935 paskolų studi
jų išlaidoms padengti. Paskolas 
Kanados bankuose parūpina va
dinamasis* Studentų Paskolų 
Fondas, veikiąs federacinės vy
riausybės finansų ministerijos 
priežiūroje. Jas tenka grąžinti 
bankams, užbaigus studijas, per 
9j/2 metų, mokant po 5% % pa
lūkanų į metus.

Užs.* reikalų min. Paul Martin 
lapkričio mėn. žada aplankyti 
Lenkiją, Sov. Sąjungą ir susi
tikti su popiežium Paulium VI 
Vatikane.

Sov. Sąjunga nupirko Kana
doje tris kultūrinio pobūdžio 
filmus apie oktopų gaudymą 
Britu Kolumbijoje, Št. Laurent 
dviratininkų lenktynes ir kelio
nę po Kanadą, šiuos filmus pa
rodys sovietinė televizija ir kino 
teatrai. Sovietai taipgi sutiko šią 
žiema Maskvoje suorganizuoti 
kanadišku filmų festivali, kuria
me kanadiečiai turės progą so
vietinei publikai parodyti filmą 
anie Kanados šimtmetį. Susita
rimas kanadiečiams duoda teisę 
pasiųsti režisorius į Sov. Sąjun
gą ir ten sukti filmus, filmavimo 
darbus atliekant sovietų filmuo- 
tojams. (Nukelta i 8 psl.)

džlojo bazilikos altoriaus, kur vys
kupas V. Brizgys atnašavo ponti- 
f įkalinės Mišias, asistuojamas 
prel. J. Miliausko, kun. J. Stane
vičiaus ir kun. D. Pociaus. Apei- 

. goms vadovavo kun. K. Pūga-Pū-

• Kai 
sostinę. Juos čia sutraukė du pa-j lietuvių dvasininkų atstovai 1962 
raleliniai įvykiai — paminklinės m. kreipėsi į Vašingtono bazilikos. 6v,uu xx. xv,&x.xxx
lietuvių koplyčios šventinimas ir vadovybę, sužinojo, kad jau mažai į gevičius. Tuo pačiu metu Mišias 
religinis kongresas. Abu įvykiai kas belikę, nes paėmė kitos tauti- atnašavo vysk. C. Slatka žemuti- 
buvo rengiami dviejų komitetų, I nes grupės. Laimė, kad ukrainie- nėję bazilikoje, o vysk. Pr. Bra- 
tačiau sutartinai. Lietuvių koply- čiai atsisakė nuo anksčiau užimtos ■ zys, MIC, — Memorial Hali. Svei- 
čios komitetui vadovavo vysk. V. koplyčios ir perleido lietuviams, o kinimo žodi tarė arkiv. O’Boyle, 
Brizgys, o religinio kongreso — patys suplanavo statyti kitur at- o popiežiaus Pauliaus VI raštą 

skirą šventovę. Sutartis įrengti perskaitė Vatikano apašt. delega- 
lietuvių koplyčiai buvo pasirašyta tūros sekretorius mons. dr. P. Sil- 

j vyskupo V. Brizgio 1963 m. vasa- vinskas. Pamokslą lietuvių ir ang- 
Rugsėjo 3 d., 5 v. p. p., buvo rio 12 d. Ja buvo įsipareigota su- lų kalbomis pasakė prel. L. Men- 

konsekruojamas lietuvių koply-' mokėti Vašingtono bazilikos vado- delis. Jo žodis buvo poetiškas, teo- 
čios altorius. Apeigas atliko ir vybei $325.000 trimis dalimis iki logiškas. Dalyviai, išklausę žodžio 
šioje koplyčioje pirmąsias Mišias 1966 m. pradžios. Ta suma paden- liturgiją, sekė tolimesnę Mišių ei- 
atlaikė vysk. V. Brizgys, dalyvau- gė visas įrengimo išlaidas. įskai- 
jant vysk. Pr. Braziui, MIC, vysk, tant ir menininkų honorarą. Su- 
C. Salatkai, protonotarams - prel. I tarta suma buvo surinkta be di- 
Pr. Jurui ir prel. L. Tulabai, ba- delio triukšmo, ir šiandieną visi 
zilikos rektoriui prelatui Grady, gėrisi religiniu paminklu, kuris 
daugeliui kunigų ir pasauliečių, 
kurių ten galėjo būti apie 2.500. 
Pačioje bazilikoje pamaldas lietu- 
tuvių kalba atlaikė kun. Stankevi
čius, o prel. L. Tulaba pasakė pa
mokslą.

Nors vyko apeigos, tačiau visų 
dėmesys krypo į lietuviškumu 
dvelkiančios koplyčios vidų, ku
rios centre stovi dail. Vyt. Kašu
bos sukurta šiluvės Marijos statu
la, iš sienų žvelgia dvi didžiulės V. 
K. Jonyno mozaikos, o nuo lubų 
šviečia Alb. Elskaus Madonos — 
Aušros Vartų, Pažaislio, žemaičių 
Kalvarijos ir Trakų. Aukso fonas* 
gražiai suderintos spalvos nutei
kia žmogų maldai už Lietuvą, ku
rios vardas įrašytas aiškiai mato
moje altoriaus vietoje. Jis pride
rintas prie kryžių piešiniais nu
ženklintos priekinės altoriaus sie
nos, primenančios kryžių Lietuvą. 
Visa tai įderinta i milžinišką bazi
liką, kurią kasdien lanko tūks
tančiai maldininkų, ypač vasaros 
mėnesiais. Vieno tik galima pa
geidauti — grakštesnės Šiluvos 
Marijos statulos. Dabartinė yra 
perdaug masyvi, ypač jos viršu
tinė dalis.

Lietuviai vos nepasivėlino
Besigėrint lietuvių koplyčia, ki-

prel. J. Balkūnas.
Šventinimo išvakarėse

čia atstovaus Lietuvai ištisus šimt
mečius.

žvelgdamas nuo Šiluvos Mado
nos į kitą bazilikos sieną, pastebi 
lenkų koplyčią su čenstakavos 
Madonos paveikslu. Taip jau susi
klostė, kad abi Madonos liko su
statytos kaimynystėje, kaip ir 
abi tautos. Lenkų koplyčios cent
re įderinta čenstakavos stebuk
lingojo paveikslo kopija, o šoninė
se sienose — gobelenai, vaizduoją 

į istorines lenkų gyvenimo ištrau
kas.

Centrinės iškilmės
Pagrindinės iškilmės įvyko rug

sėjo 4, sekmadienį, 2 v. p.p. Pir
miausia susirinko chorai rezer
vuotose vietose, įvairūs atstovai, 
pareigūnai. Nors bazilika milži
niška, tačiau visų lietuvių maldi
ninkų nesutalpino. Manoma, kad 
jų buvo 6000—7000, o gal ir dau
giau. Iškilmės prasidėjo vyskupų 
ir kunigų procesija į lietuvių kop
lyčią, giedant “Dainavos” chorui 
“Ecce sacerdos”, sukurtą muz. J. 
Bertulio. Koplyčios šventinimo 
apeigas atliko Vašingtono arki
vyskupas P. O’Boyle. Po to visa 
procesija, vedama Vatikano, JAV 
ir Lietuvos vėliavų, atėjo prie di-

gą. kurios iškilmingumą ryškiai 
didino “Dainavos” choras, talki
namas solistų — Pr. Bičkienės ir 
J. Vaznelio; giedojo J. Naujalio 
Mišias “Vulnerum Christi”, diri
guojant muz. P. Armonui, vargo
nais palydint Marijai Mondeikai- 
tei-Kutz. Populiariąsias giesmes, 
kaip “Pulkim ant kelių” ir kt., 
giedojo jungtinis choras* sudary
tas iš daugelio vietovių. Jam va
dovavo muz. J. Petkaitiš. Visą gie
dojimą tvarkė kun. VI. Budreckas. 
Gana įspūdingas momentas buvo 
Mišių aukos dovanų — duonos ir 
vyno atnešimas. Tas dovanas iš 
bazilikos vidurio visų dalyvių var
du atnešė prie altoriaus: sesuo 
pranciškonė Adorata, Lietuvos 
atstovas J. Kajeckas, visuomenės 
veikėja E. Paurazienė, ALTos pir
mininkas A. Rudis, R. Milašiūtė 
ir red. L. šimutis.

Iškilmingumo nuotaiką taipgi 
didino dalyvavimas kardinolo 
Shehan, arkiv. J. Cody, kelių vys
kupų, daugybės kunigų ir vienuo
liu seserų.

JNors nedaug kas pastebėjo, iš
kilmių metu lietuvių koplyčioje 
buvo uždegta žvakė, gauta šiam 
tikslui iš Lietuvos. Ji simboliškai 
išreiškė lietuvių išeivijos jungtį 
su pavergta Tėvyne ir pastarosios 
ilgesį laisvės, kurioje gali šviesti 
tikėjimas.

(Nukelta į 2-rą psl.)

rūmo ir idealizmo mišinys, su
kurtas istorijos tėkmėje.” Nepa
tenkinti buvo ne tik negrai, bet 
ir dalis baltųjų. 1960 m. šūviais į 
galvą H. Verwoerdą mėgino nu
žudyti baltasis ūkininkas. Bandy
mas buvo nesėkmingas — H. Ver- 
woerd pasveiko, o ūkininkas pasi
korė bepročių ligoninėje. Dabar
tinis žudikas D. Tsafendas yra ki
lęs iš portugalų kolonijos Mo
zambique. Skelbiama, kad jo tė
vas buvo graikas, o motina mu
latė. Nužudymo motyvai tebėra 
neaiškūs. Amerikiečių spaudos 
pranešimu, D. Tsafendas karo ir 
pokario metais dirbęs jūrininku 
ir per Kanadą kelis kartus atsi
dūręs JAV beprotnamiuose. Kraš
to valdymą laikinai perėmė fi
nansų ministeris T. Donges, bet 
rimčiausias kandidatas į nužudy
tojo vietą yra teisingumo minis
teris J. B. Vorster, žinomas ra
sistas, kurį britai už Hitlerio gar
binimą buvo internavę karo me
tais.

Britų Bendruomenės kraštų 
premjerų konferencija Londone 
vėl svarstė maištaujančios Rode- 
zijos klausimą, kuris gali palai
doti minėtųjų kraštų vienybę. 
Afrikos ir Azijos valstybių atsto
vai reikalauja griežtų veiksmų 
prieš Rodeziją. Singapūro prem
jeras L. K. Yew pasiūlė bombar
duoti iš anksto parinktus taiki
nius Rodezijoje ir pradėti Viet
namo stiliaus karą. Kanados L. 
B. Pearsonas mėgino jieškoti vi
siems priimtino kompromiso. Jis 
siūlo duoti nepriklausomybę Ro- 
dezijai, bet pastatyti sąlygą, kad 
didesnis negrų skaičius galėtų 
tartį žodį krašto valdymo reika
luose, nors daugumą sudarytų 
baltieji. Palaipsniui valdžia turė
tų pereiti į negrų rankas. Jeigu 
Rodezijos premjeras I. Smith su 
tuo nesutiktų, L. B. Pearsonas 
pataria kreiptis į Jungtines Tau
tas, kad -jos pasauliniu mastu 
pradėtų taikyti sankcijas Rode
zijos importui ir eksportui. •

Indonezijos karinė vyriausybė 
įieško priemonių diktatoriui Su
karno sukompromituoti. Tai liu
dija centrinio banko buv. minis- 
terio J. M. Dalam byla, kurios 
metu kaltinamasis prisipažino 
ėmęs kyšius ir jų dalį atidavęs 
Sukamo fondui. Jis taip pat tvir

kino, kad Sukamo jam įsakė pa
dovanoti namą vienai filmų gra
žuolei. “Newsweek” pranešimu. 
Djakartos kalėjime teismo laukia 
geras Sukamo draugas Suband- 
rio, vadovavęs Indonezijos posū
kiui į komunizmą. Jam taikomas 
griežtas režimas — neįleidžiami 
lankytojai ir maisto siuntiniai.

Jugoslavijos prez. Tito nusi
skundė. kad jo komunistų parti
ja yra praradusi įtaką gyventojų 
masėse. Lig šiol, girdi, perdaug 
dėmesio buvo skirta komunistų 
skaičiui ir permažai jų kokybei, 

j “Time” žurnalo tvirtinimu, prez. 
Tito posūkį prieš slaptąją poli
ciją iššaukė jo paties miegama- 

jjame surastas mikrofonas. 
Valymo metu paaiškėjo ir dau- 

į giau gražių dalykų: slaptosios po- 
jlicijos agentai už $200 Italijoje 
i pirkdavo pavogtus “Fiat” auto- 
i mobilius, juos atsigabendavo į 
į Jugoslaviją ir čia parduodavo už 
($1.250. Savo žinioje slaptoji po
licija turėjo keletą laivų, kuriais 
buvo vykdoma nelegali prekyba 
su užsieniu jos naudai. Esama 
įrodymų, kad policijos atstovai 
netgi prekiavo narkotikais ir Či
kagos gangsterių pavyzdžiu “par
davinėjo” apsaugą piliečiams. Jie 
taip pat už pinigą “patvarkyda
vo” bylas kaltinamojo naudai. 
Per porą mėnesių iš slaptosios 
policijos eilių buvo atleista 1.500 
pareigūnų.

Prez. L. B. Johnsonas atmetė 
prez. De Gaulle Kambodijoje iš
keltą pasiūlymą atitraukti ameri-' 
kiečių dalinius iš P. Vietnamo. 
Amerikiečių spaudos duomeni

mis,- Hanoi specialus pasiuntinys 
N. Tuong pasitarimuose su prez. 
De Gaulle rodė nemažų nuolaidų, 
netgi nereikalavo, kad JAV ati
trauktų kariuomenę prieš taikos 
derybų pradžią, kaip kad buvo 
daroma ligi šiol, bet De Gaulle 
šio diplomatinio posūkio neišnau
dojo. Jis užėmė griežtą liniją 
prieš JAV, matyt, tikėdamasis 
patraukti Azijos tautas į savo pu
sę. Kaikurie komentatoriai ma
no, jog De Gaulle siekia pakeisti 
mirusį Indijos premjerą Nehru
— nori tapti neutralių kraštų 
vadu.

Sov. Sąjunga uždraudė ameri
kiečių pasiuntinybei platinti ru
sų kalba išleistą Warreno komi
sijos pranešimą apie J. F. Ken- 
nedžio nužudymą. Užsienio rei
kalų ministerija pareiškė, kad 
pranešimas šmeižia sovietus, čia, 
atrodo, buvo turimos galvoje tos 
vietos, kuriose aprašoma Oswal- 
do viešnagė Sov. Sąjungoje ir jo 
nusivylimas komunizmu. Laik
raštis “Trud” paskelbė rašinį, 
kuriame pateikiama sovietinė J. 
F. Kennedžio nužudymo versija 
ir netgi tvirtinama, kad prie 
Kennedžio nužudymo pirštus bu
vo prikišęs ir dabartinis prez. L. 
B. Johnsonas,

JAV turi 41 atominį povande
ninį laivą, aprūpintą “Polaris” 
raketomis. Britų knyga “Jane’s 
Fighting Ships” spėja, jog 1965 
m. pabaigoje sovietai turėjo 35 
atominius povandeninius laivus, 
kurie raketas iššauti gali tik iš
kilę į vandens paviršių. Sovietų 
povandeninis laivynas iš viso tu
ri virš 400 laivų. Amerikiečių ka
ro laivyno duomenimis, 30 sovie
tų povandeninių laivų nuolat 
patruliuoja Atlante ir Ramiaja
me vandenyne, o kaikurie yra 
užėmę pozicijas rytinėje ir va
karinėje JAV pakrantėje.

Tasso žinių agentūros prane
šimu, šiemetinis derlius Sov. Są
jungoje gerokai prašoka pasta
rųjų 5 metų vidurkį — 130 mil. 
tonų. Vakariečių specialistų nuo
mone, jis gali siekti 140 mil. to
nų ir tuo būdu prilygti 1964 m. 
rekordiniam derliui. Sov. Sąjun
ga šiemet pirko Kanadoje kvie
čių už $800 mil., Prancūzijoje
— už $200 mil. Dalį jų teks ati
duoti komunistų kraštams ir 
Jungtinei Arabų Respublikai, bet 
šiaip jau šiuos importuotus kvie-. 
čius šį kartą galima bus pasidė
ti juodai dienai.

Kubos diktatoriui F. Castro 
ateina liūdnos dienos. Sakoma, 
kad Kuboje dirbantys lenkai, če- 
koslovakai ir kitų R. Europos sa
telitinių kraštų atstovai rugpjū
čio 30 d. pasiūlė Sov. Sąjungai 
diktatorių Castro pakeisti kitu 
komunistu, sugebančiu geriau at
likti dabarties diktuojamus užda
vinius. F. Castro mėginimas kel
ti revoliuciją P. Amerikos kraš
tuose priėjo liepto galą. Ten pir
muoju smuiku jau pradeda gro
ti pati Sov. Sąjunga. Su Brazili
jos antikomunistine vyriausybe 
sovietai pasirašė sutartį pristaty
ti alyvą ir mašinas, kurių metinė 
vertė gali siekti iki $100 mil. 
šiuo metu deramasi dėl elektros 
jėgainės statybos pietinėje Brazi
lijoje. Rio de Janeiro ir Sao Pau
lo miestuose Sov. Sąjunga jau 
atidarė atstovybes prekybos rei
kalams. Pagyvėję ryšiai taipgi 
pastebimi tarp Maskvos ir Čilės 
sostinės Santiago, kur tvirtai lai
kosi Frei krikščionių demokratų 
vyriausybė.

Indonezijos prez. Sukamo pa
reiškė esąs marksistas bei komu
nizmo šalininkas ir savo kalboje 
kvietė indoneziečius remti jo po
litiką. Komunizmas Indonezijoj, 
pasak jo, gali būti įvestas tiktai 
taikiu būdu, nekeliant revoliuci
jos. Amerikos saugumo organi
zacija Centre Intelligence Agen
cy esą norinti pašalinti jį iš pre
zidento pareigų ir iš valdžios.
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Kai vagystė pelningesne už darbą
Šiurpi nusiskundimų banga 

praūžė Lietuvoje: apsaugokite 
mus nuo girtų valkatų! Pasta
rųjų dauguma buvo rusai, pada
rę įvairius nusikaltimus ir net 
žmogžudystes. Netrukus buvo iš
keptas įstatymas, kuriame nu
matytos bausmės ne tik jaunuo
liams, bet ir jų tėvams.

V. Stankevičius straipsnyje 
“Piktžaizdė” (Tiesa, VIII. 25,

RIMAS GINTAUTAS
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RELIGINIO KONGRESO ŽODIS

Mūsų kelias aiškus, pasiryžimas tvirtas
Laisvojo pasaulio lietuviai ka

talikai, susirinkę į religinį kon
gresą Vašingtone, 1966 - siais 
Viešpaties ir 25-siais Tautos su
kilimo metais, rugsėjo 3-ją, pa
reikšti savo meilės Šiluvos ir 
Aušros Vartų Dievo Motinai, da
lyvauti Jos vardo koplyčios šven
tinime Nekalto Prasidėjimo tau
tinėje šventovėje ir maldauti 
Viešpaties laisvės savo paverg
tai Tėvynei, skelbia viso pasau
lio lietuviams šią

DEKLARACIJA:
I. Mes didžiuojamės būdami 

garbingos ir nemirštančios lietu
vių tautos vaikais. Galybių Vieš
pats leido tapti lietuviais ir 
Įspaudė mūsų širdyse lietuvybės 
ženklą. Tėvynės meilė, yra at
spindys dieviškosios meilės. Tos 
meilės, kuri Kristaus veidą su
vilgė ašaromis dėl jo mylimos 
Jeruzalės likimo. Mes su pagar
ba lenkiame galvas prieš savo 
brolių Sibiro ir kalėjimų kanki
nių, karių ir partizanų, vyskupų 
ir jaunuolių, tėvų ir motinų ka
pus, kurie paaukojo savo gyvy
bes už Dievą, šventąją mūsų Mo
tiną Bažnyčią ir mylimą Tėvy
nę. Mes kviečiame visus lietuvių 
tautos vaikus į besąlyginę kovą 
už pavergtosios Lietuvos laisvę.

II. Mes esame liudininkais 25 
metų (1940-1965) Lietuvos Baž
nyčios ir krikščioniškos lietuvių 
tautos kryžiaus kelio. Kristus 
pavergtoje Lietuvoje juo iš nau
jo eina i Kalvarijos kalną, šis 
kelias nuklotas Lietuvos bažny
čių griuvėsiais ir Rūpintojėlių 
skeveldromis. Jis prisisunkęs lie
tuvių vyskupų, kunigų ir tikin
čiųjų kraujo ir motinų ašarų. 
Juo eina su kenčiančiu Kristumi 
ir pavergta, bet nenugalėta ka-1 
talikiškoji lietuvių tauta. Jokia 
jėga niekad neišplėš iš lietuvių 
širdies meilės Dievui ir Tėvy
nei.

III. Mes kreipiamės i kiekvie
ną lietuvį:

1. Tebūna mūsų bažnyčios ne 
tik religiniais, bet ir tautiniais 
mūsų namais. - ‘

2. Teskamba jose mūsų mal
dos ir giesmės gimtąja lietuvių 
kalba.

3. Tebūna mūsų parapijos tie 
židiniai, kuriuose degtų neužge

sinama lietuvybės ugnis.
4. Tebūna mūsų katalikiškos 

organizacijos įrankiais, sklei
džiančiais Viešpaties taiką ir 
meilę aplinkai.

5. Tebūna kiekvienas lietuvis 
katalikas kovotojas už savo Tė
vynės ir Bažnyčios laisvę.

6. Tenelieka nė vienos progos 
neišnaudotos kovai prieš ateisti
ni ir materialistinį Bažnyčios ir 
lietuvių tautos didžiausią priešą 
— bolševikinį komunizmą.

7. Tenebūna nė vienos vals
tybės ir tautos, kuri nežinotų 
apie Lietuvos kančias ir kovą už 
laisvę.

8. Tenelieka nė vieno lietuvio 
vaiko, kuris nesimelstų savo pro
tėvių kalba.

9. Tenelieka nė vieno lietuvio, 
kurio širdis neatsivertų paverg
tųjų brolių kančiai ir kurio ran
kos nedirbtų jo laisvei.

IV. Mes skelbiame krikščioniš
kos Lietuvos viziją. Mūsų kelias 
yra su Kristumi. Kovokime už 
Lietuvą, kuri gerbtų Visatos Kū
rėją. Planuokime Valstybę, ku
rios Įstatymai atšviestų nemirš
tančias Kalno Pamokslo tiesas. 
Iš Evangelijos išaugusiais princi
pais pagriskime savo politines or
ganizacijas ir institucijas. Krikš
čioniškosios kultūros turtais gris- 
kime savo raštą, dailę, muziką. 
Artimo meilės dvasia persunki
me savo tarpusavio santykius. 
Kas išskirta, tebūna sujungta. 
Kas paklydęs; tebūna išvestas Į 
tiesų ir teisingą kelią. Krikščio
niška meile atverkime akis ir šir
dis tų, kurie kovoja prieš Dievą 
ir krikščionybę. Mums nėra vis- 
tiek, kokia yra lietuvių bendri
ja ir kokia bus Lietuva, nes mū
sų kelių pradžioj ir pabaigoj yra 
Kristus. Bė Jo nėra laisvės, su 
Juo nėra vergijos.

V. Mes kviečiame visus lietu
vius i maldą ir darbą už paverg
tą Tėvynę, kenčiančią jos Baž
nyčią ir kovojančius savo bro
lius. Be darbo ir kovos veltui 
bus mūsų troškimas laisvės, be 
maldos sunkus bus mūsų darbas 
ir kova. Mūsų širdvs atviros vi
siems broliams lietuviams, mū
sų kelias aiškus; mūsų pasiryži
mas tvirtas, nes mūsų tikslas 
šventas: Visa Lietuvai, Lietuva 
Kristui!

da buvusį savo bendradarbį, kuzis, 
nors ir dirbdamas eiliniu darbinin
ku pieno kombinate prie tuščių dė
žių pakrovimo, kasdien “sukombinuo
davo” po kelis pakelius fasuoto 
sviesto ar po kelis stiklainiukus 
grietinės. Savo “grobio” jis neneš- 
davo namo, bet parduodavo ir pas
kui už gautus pinigus kone kasdien 
pasigerdavo. Po kurio laiko iš darbo 
Kauno pieno kombinate jis buvo at
leistas, tačiau ne už grobstymą (jis 
niekada nebuvo pagautas), bet, ro
dos, dėl etatų mažinimo. Šiandien 
tas žmogus dirba kitur, ten, kur 
“sausa”. Nors ir dabar jis neatsi
žada stikliuko, labiau išgeria tik ret- 

sukombinuoti atlieka
mų” neturi sąlygų.

Santvarka skatina vogti
V. Stankevičius aimanuoja, 

kad net tuo metu, kai uiš socia
lizmo žygiuojama į komuniz
mą”, kompartija nepajėgia va
gių suvaldyti:

Grobstymas klesti todėl, kad prieš 
jį kovojama toli gražu nepakanka
mai tiek administracinio, tiek visuo
meninio poveikio priemonėmis. Aš 
pažįstu Kaune nemaža tokių žmonių, 
kurie pagauti su nedideliu- produk
cijos kiekiu vienoje įmonėje ir už 
tai atleisti iš darbo, vėliau įsidarbi
no kitoje Įmonėje ir ten vėl “su
degė” už panašų nusikaltimą. Dabar 
jie dirba jau trečioje ar ketvirtoje 
Įmonėje ir vėl reguliariai po trupu
ti “pasiima”. Jeigu ir vėl pagaus, 
nėra ko nusiminti, — optimistiškai 
kalba tokie žmonės, — girdi, “rie
bių” vietelių jiems užteksią iki gy
venimo pabaigos. Ir, deja, jie teisūs.

Yra įstatymas, kuris draudžia i ma
terialiai atsakingas pareigas priimti 
susikompromitavusius žmones. O kur 
Įstatymas tokiems žmonėms, kurie 
grobsto -visuomenini turtą, dirbami 
materialiai neatsakingose pareigose? 
Kai nutveriamas už rankos materia
liai atsakingas darbuotojas, atlieka
ma jo “veiklos” revizija, suskaičiuo
jamas trūkumas, už kuri grobstyto
jas turi atsilyginti. O kas tada, kai 
sučiumpamas “neatsakingas” grobsty
tojas? Atimama iš jo “prekė”, pagal 

ir ■ kurios vertę nustatomas jam taiky- 
vis dėlto kiekvieną pusmėnesį šeimai tinos administracinės priemonės dy- 
parneša visą algą. Iš kur gi tas jų d is; liaudies teismas, 
sugebėjimas? Atsakymas trumpas ir ■ darbo, draugiškasis teismas, 
aiškus: jie sistematingai grobsto tos | mas. papeikimas ir t.t. O materiali- 
įmonės. kurioje dirba, produkciją ir ! nė atsakomybė? Deja, toks “neatsa-

I kingasis” atsako tik už tai. kas ran
dama pagrobto. Tokia tvarka labai

nr. 198) jaudinasi ne dėl chu- 
liganų-valkatų nusikaltimų ar 
Lietuvoje paplitusio girtuoklia
vimo, bet dėl vagysčių, kurios 
yra neatskiriama sovietinės san
tvarkos dalis.

Po revoliucijos Sov. Sąjungoj 
atsiradęs priežodis — “grobk iš karčiais, nes 
grobiko” ir šiandieną tebeturi 
seną prasmę. Kompartija iš ta
vęs pagrobė, o tu grobk iš jos 
įmonių. Vieni vagia, kad pasi
gertų, kaip V. Stankevičius aiš
kina, tačiau kiti iš vargo. Atly
ginimai -maži, o pragyvenimas 
brangus, todėl pasipildoma vagys
tėmis, kurios Sov. Sąjungoj va
dinamos “kombinacijomis”, šiuo 
metu anoji patarlė jau turi 
kitą išraišką, būtent, “nekombi
nuosi — negyvensi”.

Vagystės ir stikleliai
V. Stankevičius, augštas pa

reigūnas, nekalba apie įvairių 
vadovų vagystes, daromas šiuo 
pagrindu: “aš tau duosiu, bet 
tu ir manęs nepamiršk”, šiuos 
mainus jis, matyti laiko dorybe, 
nes kalba tik apie vargo peles, 
kurioms nevalia patekti Į atsa
kingųjų pareigas. Antra jo klai
da— esą žmonės vagia tik dėl 
stikliuko, nes šavo atlyginimą 
parsineša į namus. Nežiūrint iš- 
išsisukinėjimų, jo pateiktoji me
džiaga puikiai vaizduoja sovieti
nę santvarką:

Didžiausias šiuolaikinis mūsų prie
šas yra girtuokliavimas, žinoma, daž
nas ir besaikis alkoholio vartojimas 
daro didžiule žalą, bet mums reikia 
gilintis ir į jo priežastis.

Tokių žmonių, kurie prageria sa
vo uždarbį, yra ne tiek daug. Kur 
kas daugiau mūsų visuomenėje yra 
žmonių, kurie dažnai pasigeria

atleidimas iš 
jspėji-

KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Kanados Lietuvių Bendruome

nės krašto valdyba šaukia metinį 
ir kartu specialų krašto tarybos 
narių suvažiavimą š. m. spalio 8-
9 dienomis Toronto Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje 1021 Col
lege St. Suvažiavimas prasidės
10 v.r. registracija, o 11 vai. — 
posėdžiu, kuris, kaip numatoma, 
užtruks iki 3 v. p.p. Po įprastinės 
suvažiavimo Įžangos, pranešimus 
padarys: krašto valdybos pirmi
ninkas, kultūros, švietimo ir jau
nimo sekcijų pirmininkai, politi
nio komiteto, Baltiečių Federaci
jos ir šalpos Fondo pirmininkai, 
iždininkas, apylinkių atstovai, re
vizijos komisija, garbės teimas. 
Visi šie pranešimai lies krašto 
valdybos veiklą. Taip pat pada
rys atskirus pranešimus ir kiti 
vienetai, kaip Tautos Fondas, Lie
tuvių Fondas, Kanados šimtmečio

lietuvių komisija. Specialus kr. 
tarybos suvažiavimas įvyks spalio 
8 d., 4-7 v.v. Jame bus svarsto
mas konstitucijos (čarterio) ir sta
tuto keitimas.

Kadangi suvažiavimas svarstys 
svarbius Kanados lietuvių reika
lus, tikimasi, kad jame dalyvaus 
ne tik krašto tarybos bei valdy
bos nariai, bet ir šiaip visuome
nės veikėjai, kurie sielojasi bend
raisiais lietuvių reikalais.

šiame suvažiavime, atrodo, dau
giausia dėmesio ir diskusijų pa
reikalaus trys dalykai: statuto kei
timas, Lietuvių Fondas ir busi
moji Lietuvių Diena Montrealyje 
pasaulinės parodos meau. Ligšio
linis Bendruomenės statutas, nes 
buvo nekartą keičiamas, bet, gy
venimo sąlygoms besikeičiant, vėl 
šaukiasi pritaikymo. LF, dar ne
įregistruotas valdžioje, taipgi lau
kia aiškesnio tarybos sprendimo.
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Tautinės grupės Kanados parodoje
Kasmetinė Kanados paroda įviso įsisiūbavimo sulaikymas su 

šiais metais uždaryta, berods, iš ryškiu tautiniu atspalviu, išreiš- 
eilės ketvirtuoju tautų festivaliu, I kiančiu gražiai išbaigtais ir grakš- 
sutraukusiu rugsėjo 5 d., pasak čiais judesiais lietuvio būdą ir 
“The Telegram”, 19,000 žiūrovų temperamentą. O ir tautinių dra- 
ir didžiausion Kanados scenon iš- bužių švelnus margumynas šiek 
vedusiu 1,000 įvairiaspalvių 20 tiek atmiešė kitų tautų spalvų ryš- 
tautybių dainininkų bei šokėjų.! kūmą, blizgėjimą ir žvangesį. Gal 
Spektaklis pradėtas “O, Canada” i tik pati mūsiškė grupė šalia kitų 
himnu, kurį sugrojo keliasdešim- tautų ansamblių, siekiančių šimti- 
ties i n s t rumentalistų orkestras, nes, rodėsi itin mažytė toje milži- 
Koncerto tema buvo—keturi me- niškoje scenoje. Bet “Gyvataras” 
tų laikai, kurių kiekvieną pristatė žiūrovų buvo įvertintas vienodai 
britiškomis dainelėmis gitaristas šiltai, apie jį parašė ir “The Te- 
G. Winkfield. Programa pradėta ’ 
estų ritminės gimnastikos garsią
ja “Kalev” mergaičių grupe, ku
rios savo judesių precizišku vie
nodumu, ritmika ir išraiška ne
abejotinai pasirodė kaip geros 
mokyklos atstovės, nors su visais 
kitais pasirodymais, turinčiais 
grynai tautinį charakterį, ta estai- 
čių gimnastika nesiderino. Vokie
čių vyrų “Harmonie” chorui dai
nuojantį per visą ilgą sceną išsiri
kiavo visų tautybių atstovų poros, 
apsirengusios t a u t i niais drabu
žiais. Sekė tolimesni pasirodymai 
— slovakų, airių, japonų, graikų, 
ukrainiečių, slovėnų, filipiniečių, 
lietuvių, kroatų, austrų, kiniečių, 
rusų, serbų, lenkų, vengrų. Tarp 
triukšmingų, impozantiškų slavų 
tautų chorų ir šokių, tarp tempe- i 
ramento ir pretenzingo masinio 
prasikišimo mūsų hamiltoniškio
“Gyvataro”, v a d o y aujamo G. tautiniais šokiais ir dainomis. Be 
Breichmanienės, lyriška, subtili ir to, neviena grupė dalyvaus ir tau- 
mielai monotoniška “Sadutė” — tybių pasirodymų šventėje Pasau- 
buvo kaip nepamainoma atgaiva, liriėje parodoje Montrealyje. C. S.

Ilgi sargų pirštai
Jauni vyrai eina sargų parei

gas, nes jie “riebiose vietose” 
daugiau uždirba už specialistus:

Kovai su smulkiais grobstytojais, 
matyt, dar ilgą laiką bus reikalinga 
sargų užkarda. Kauno nežinybinės 
apsaugos sargai yra nutvėrę arba pa
dėję išaiškinti ne vieną .stambaus 
masto grobstytoją, surašę nemaža su
laikymo aktų vidutiniams ir smul
kiems grobstytojams. Į šių sargų 
garbės fondą įeina ir tai, kad jie, ne
retai parodydami didelės drąsos pa
vyzdžius, yra sulaikę ne vieną besi
veržiantį į valstybės turtą “išorinį” 
vagį. Atiduodant tą pelnytą garbę, 
deja, reikia pasakyti, kad jų užkardos 
dar netapo aklinai uždarytos. Neži
nybinės apsaugos sargams “nepaste
bint”, dalis darbininkų po kiekvie
nos pamainos išsineša tam tikrą pro
dukcijos kiekį ir, suprantama, už šią 
“nematymo” paslaugą sargams pe
riodiškai atsilygina.

Juk negalima laikyti atsitiktinu
mu tokį faktą, kai į “riebių” įmonių 
kontrolines būdeles yra įsisėdę svei
ki, neseno amžiaus vyrai ir moterys, 
o “sausas” įmones ir parduotuves 
saugo į kuprą sulinkę senukai ir bo
butės ar invalidai. į “riebias” vie
teles sveiki žmonės eina sargauti to
dėl. kad ten jie “padaro” pinigo dau
giau, negu uždirbtų prie statybų ar 
prie staklių. '

Kauno nežinybinėje apsaugoje, kiek 
žinau, neteko girdėti tokio atsitiki
mo, kad sargas, saugojęs, pavyzdžiui, 
mėsos ar pieno kombinatą ir ten su
sikompromitavęs, nueitų, kaip jam 
buvo siūloma, saugoti parduotuvę ar 
kitą “sausą” vieta. Tokie žmonės pa
lieka apsaugos sistemą ir įsidarbina 
kitur.

Siekiant' pagerinti šios grandies 
darbą, iškyla ir sargų atlyginimo 
klausimas.

Įmonių administracijos ir profsą
junginės organizacijos, norėdamos iš
gelbėti grobstytoją nuo sunkesnės 
bausmės, pristato teismams geras 
charakteristikas, piestu stoja už nu
sikaltusio žmogaus “gerumą”.

Lygiagrečiai su administracinio po
veikio priemonėmis jau seniai prieš 
grobstytojus taikomos visuomeninio 
poveikio priemonės. Ne vienas ne
didelio masto grobstytojas, paraudo
navęs kolektyvo susirinkime ar drau
giškajame teisme, išbartas sieninėje 
spaudoje,, visam laikui pasitraukia iš 
“kombinacijos” šunkelio. Tačiau ar 
visuomet ir visur visuomeninis po
veikis yra veiksmingas? Deja, ne.

Sovietinė santvarka paruošė 
tinkamą dirvą vagystėms. “Kom-

už tą “papildomą uždarbį” girtuok
liauja. Daugelis bylų už grobstymą i 
liaudies teismą nepatenkina, nes per- naudinga smulkiems grobstytojams. 
nelyg maža pagrobto turto vertė. ’ T -- - ................... -

šiuo metu pagrindinį grobstytojo t___ _______ ....____  ___  ______ , . _ .
tipą sudaro tie silpnos valios ir ne- ' “pasiima” po 2—3 pakelius cigarečių. | binavimas yra kasdieninio gyve- 
grynos sąžinės žmonės. ---- ---- 1-----  4:- -:-1—- —:-:i— ■
lat “pasiima" iš įmonių po truputį, j ja. jeigu, žinoma, nekalbėsime apie I 
atseit, tik savo reikalams, visai nuo- . jo paties garbę. Tokia “i____
širdžiai nelaikydami savęs grobsty-; žuvelė' 
tojais. Tačiau argi tai valstybei ne
padaro didžiulių nuostolių? Skėrys, 
jeigu nutupia ant pasėlių šiaudo vie
nas, lieka net nepastebėtas. Na, o liai drąsi, jeigu reikėtų atsiskaityti 
jeigu užpuola ištisas skėrių pulkas? su kolektyvu už pagrobtos produkci-

Pažįstu vieną žmogų, beje, kažka- jos vertę.

Pavyzdžiui. tabako fabrikuose pasi
taiko darbininkų, kurie kone kasdien

Vernus 11 lit:- | pctMUIlct pu ----- U pdNLUUS CCių. ---------------------- ---------- OV

, kurie nuo- Tai darydamas, jis niekuo nerizikuo- i nimo neatskiriamas palydovas.
Maži kombinatoriai yra lyg skė- 

garbę. Tokia "smuikiniai, kurie pjauna ne jų sėtą 
paprastai nesibaimina būti I 

pagaunama, nes ją vis vien reikės pa- ' 
leisti, tegul ir pabarus ar Įrašius ko
ki papeikimą. Nebūtu ji tokia įžū-

derlių.
Nors kompartija šankia: “ne

dirbsi — nevalgysi”, tačiau ne
maža jos dalis ir vagys nedirb
dami geriau valgo ir lengviau 
jyvena už darbininkus, ypač 
žemdirbius.

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE

Lietuviai
(Tęsinys iš pr. numerio)

Lietuviai neparodė 
ryžtingumo
Svetimtaučių mokykloms užda

ryti akstinas atsirado tuomet, kai 
vokiečiai išėjo į karą su fašistine 
Italija. Be to, ir anksčiau, kaip 
minėjau, vokiečiai su italais gau
davo Įspėjimų. Mūsų būklė buvo 
skirtinga. Mano supratimu, rei
kėjo tik neatlaidžių žygių, pasitel
kus tokius lietuvių draugus, kaip 
dr. Synesio Rangel-Pestana ir vi
są eilę kitų Lietuvos bei lietuvių 
bičiulių. To, deja, laiku nepada-

Dr. Synesio Rangel-Pestana 
vardas čia paminėtas dar ir dėlto, 
kad jo tiesioginio įsikišimo dėka 
S. Paulo miesto valdyba mūsų 
mokyklų pastatus atleido nuo ne- 
judomo turto mokesčių kaip ne
pelno Įstaigas. Tas pats R-Pesta- 
na, dalyvavęs mūsų trečiojo nau
jo mokyklai pastato pašventini
me, savo įtakos bei turimų plačių 
pažinčių dėka miesto šeiminin
kams pakišo mintį pakeisti gatvės 
(rua Coxipo) vardą į rua Lituania, 
nes joje, girdi, stovi gražus lietu
viškos mokyklos pastatas. Miesto 
valdyba jo pasiūlymą priėmė.

Iš čia suminėtų faktų aišku, 
kad dr. Synesio Rangel-Pestana 
nebūtų atsisakęs žygio ir pas gu
bernatorių ar net augščiau, kad 
lietuviškoms mokykloms būtų pa
likta teisė veikti, kaip ligi tolei 
veikė.

Parduotos mokyklos,
Mokyklas uždarius, buvusieji 

mokytojai lietuviai, susitarę su A. 
Polišaičiu, dviejų mokyklų pasta
tus pardavė, o už gautas sumas 
pasiskirstė sau kompensacijas 
kaip netekusiems darbo!

Nesigilinant į tokią buvusių 
mokytojų etiką, turiu pareikšti, 
kad tam darbui mano priimti as
menys — V. Nalivaika, L. Majie-

- I

žaliojo aukso^krašte
DR. PETRAS MAČIULIS

nė, Ed. Pažėra ir L. Gaigalas, iš
skiriant E. Pažėrą, Lietuvoje mo
kytojavo, bet buvo becenziai. Ki
ta vertus, jie visi sutiko dirbti už 
250 milreisų mėnesinės algos- 
To meto kursu tai buvo virš 300 
litų. Todėl jie nebuvo nuskriaus
ti, o svarbiausia, kad jie visi buvo 
laisvai samdomi. O teisiniu požiū
riu kiekvienas laisvai samdomas 
darbininkas lieka be privilegijos 
kompensacijai gauti.

Prie Saracobana geležinkelio 
stoties Bom Retiro rajone parduo
tasis pastatas šiandien būtų mili
joninės vertės, nekalbant apie ki
tą St. Andrea miestelyje pastaty
tą naują mokyklai pastatą “Mai
ronio” vardu.

Ponio Mačiulienė, konsulo žmo
na, dalyvavusi tuometinėje mo
kyklinėje ir visuomeninėje veik
loje. Nuotr. K. Vosyliaus

legram”, išleidęs nevieną tautybę 
savo trumpame aprašyme.

Festivalio pabaigoje buvo pri
statyti ten dalyvavę augštieji To
ronto miesto ir Ontario provinci
jos pareigūnai, kaip burmistras P. 
G. Givens, min. J. Yaremko, 
CNE prezidentas W. H. Evans 
The Community Folk Art Council 
of Toronto pirm. L. Kossar, vado
vavęs šio festivalio rengimui, ir 
kt.

Toks tautinių grupių pasikarto- 
jąs ir solidarus pasirodymas pa
brėžiamas kaip įnašas į Kanados 
kultūros kūrimą bei puoselėjimą. 
Tai pareiškė nevienas augštas pa
reigūnas sveikinimuose, atspaus
dintuose gražioje 24 psl. festivalio 
programoje, pavadintoje “Nation
builders ’66”. Yra žinių, kad atei
nančių metų Kanados parodą ati
daryti teks tautinėm grupėm savo

Žvakė iš Lietuvos Amerikos sostinėje
Br. Markąičio, S.J., “Nenuženk 
nuo akmens” (ž. EI. Tumėnienės) 
ir kt. Daugiausia publikos katu-

(Atkelta iš 1 psl.)
Vakaro banketas
^idži2j°n Vašingtono viešbučio ūų7ul^uTė&ZTode^T“šiau“rės 

I Statler-Hilton salen susirinko -
1200 dalyvių, iš anksto pasirūpi
nusių bilietais. Daugybė negalėjo 
patekti i banketą, nes salėje ne
buvo vietos. Banketą atidarė Va
šingtono talkos komiteto vardu J. 
A. Vasaitis ir jo vadovavimą per
davė kun. Ant. Zakarauskui. Mal
das lietuviškai sukalbėjo vysk. 
C. Salatka. Lietuviškais žodžiais 
“Brangūs lietuviai” prabilo ir Či
kagos arkiv. J. Cody. Jis skatino: 
“Keep together and keep your 
tradition”. Esą tautai brėkšta nau
ja viltis. Savo kalbą užbaigė irgi 
lietuviškai: “Tegyvuoja Lietuva. 
Ačiū!” Buvo perskaitytas nuošir
dus sveikinimas iš augšto Vati
kano pareigūno arkiv. A. Samore, 
kurio dalvvavimo anksčiau buvo,--------- v
tikėtasi, tema “Kai Šiluva tvli,įleidžia penjodim iliustruotą laik- 
prabyla Amerikos lietuviai” kai-1 rašteli “Mary’s Shrine”. Rugpju- 

Ibėjo Lietuvos atstovas Vašingto-|čio mėn. laidoje plačiai aprašyta 
Ine J. Kajeckas. Prezidiumo daly- Į Šiluvos koplyčiai Įdėta keletas 
Ivių tarpe buvo p. Jenkins-Jan- iliustracijU- Ant viršelio pažymė- 
kauskas, Valstybės Departamento ta: ‘‘Our Lady of, Šiluva Patro- 

: pareigūnas, Bolivijos atstovas, ku- ness of Lithuania ’.
Kanadiečiu įnašas
Koplyčios pašventinimo iškil

mėse dalyvavo nemažai ir Kana-

pašvaistė” (ž. B. Brazdžionio). So
listai ir choras, nežiūrint dienos 
nuovargio, darė labai gerą įspūdį 
ir atgaivino savo iškiliu menu 
gausius kalusytojus.

Rytojaus dieną daugelis lietu
vių pirko vietinius laikraščius, ku
riuose jieškojo savo iškilmių apra
šymo. Deja, juose nebuvo nė ma
žiausios žinutės apie tas iškilmes. 
Vėliau teko patirti, kad Baltimo- 
rės “The Sun” ir kiti laikraščiai 
paminėjo lietuvių iškilmes ir reli
ginio kongreso deklaraciją. Iškil
mės buvo nufilmuotos ir kun. K. 
Pūgos rūpesčiu bus pagamintas 
filmas.

JAV katalikų Nekaltai Pradėto
sios Marijos šventovė Vašingtone

Kai 1953 jn. gale mane pasiekė 
tikros žinios, kad einąs konsulo

rio žmona lietuvaitė ir kt.
Vysk. V. Brizgys, kaip lietuvių 

koplyčios komisijos pirmininkas, 
pasakė nuoširdžią kalbą, dėkoda-i , . ...
mas pirmiausia popiežiui Pauliui d°s lietuvių. Jų dalyvavimas butų 
VI, JAV hierarchijai, visiems au- buvęs žymiai gausesnis, jeigu ne 
kotojams ir dalyviams. Kalbėtojui Lietuvių Diena, kuri įvyko To- 
buvo sukeltos ovacijos po jo žo- ronte tuo pačiu metu. Gausiausia 
džių: “Iškilmės baigėsi, mūsų mi- grupė dalyvavo iš Hamiltono — 
sija prasideda, šūkis Dievui ir Tė- atvyko autobusu. Iš kitų vie- 
vynei tevirsta darbu ir gyveni- tovių dalyvavo mažesnės grupės 

bei paskiri asmenys, atvykę lėk
tuvais ir automobiliais. Dalyvavo 
visa eilė kunigų iš Kanados: PI.

mu .

Meninė programa
pareigas S Paulo A. Polišaitis Banketui buvo paruošta iškili Barius, OFM, J. Bertašius, Pr. 
pardavė minėtu dvieju mokyklų i meninė programa, kurią atliko Gaida, T. Garbukas, OFM, L. Ke- 
pastatus, pasakiau tuo klausimu “Dainavos” choras, talkinamas mėšis, G. Kijauskas, St. Kulbis, B. 
viešai savo nuomonę. Vyčių ir A. Stephens choristų; Mikalauskas, mons. J. Tadaraus-

Iškėlus viešumon nati fakta solistai: Pr. Bickienė, R. Mastie- kas, J. Venckus, S.J. Kanados lie-Iškėlus viešumon patį faktą, 
kad Sao Paulo (Brazilijoje) dvie
jų lietuviškų mokyklų pastatai 
parduoti su A. Polišaičio žinia ir 
jam pritariant, jis atsiliepė ir sa
vo rašte nr. 156-167 iš 1954 m- 
vasario 24 d. to nepaneigė.

Mano apgailestavimas tokio pa
sielgimo buvo ir tebėra ne asme
ninio pobūdžio: tokius dalykus ga
lima ir reikia kelti viešumon, nes 
jie liečia mūsų visų lietuvišką rei
kalą. Mano noras buvo, kad kas 
nors į tą reikalą įsikištų ir jį pa
tikrintų, kuria teise ir titulu tos 
dvi mokyklos buvo parduotos.

A. Polišaitis buvo parašęs, kad 
ne jis, bet Lietuvių Sąjunga tas 
mokyklas pardavusi. Bet vieno 
dalyko jis nepasakė: kada ir kie
no patvarkymu Liet. Sąjungos 
įstatai buvo pakeisti, nes pereina
muose tų įstatų nuostatuose buvo 
aiškiai pasakyta, kad be Lietuvos 
konsulo žinios turtas negali būti 
niekam perleistas ar kaip kitaip 
patvarkytas.

Kad ir pati Lietuvos vyriausybė 
nelaikė Lietuvos Sąjungos S. Pau
lo tų pastatų pilnateise adminis
tratore, rodo šis faktas: 1938 m. 
ji buvo nutarusi šį turtą užhypote- 
kuoti žemės Banko vardu. Be to, 
tuo reikalu buvo išvykęs i P. 
Ameriką pats DURL pirm. Rap. 
Skipitis.

Neviskas išsiaiškinta
Nebuvo man reikalo 1935 m. tą 

turtą užrašyti Liet. Sąjungai, nes 
jau 1932 ar 1933 m. aš atsisakiau 
savo ir savo įpėdinių vardu viso
kiu teisių į tą turtą, pervesdamas 
jį Lietuvos vyriausybės dispozici
jon. Jei A. Polišaitis būtų panorė
jęs, būtų galėjęs konsulato archy-

solistai: Pr. Bičkienė, R. Mastie- 
nė, J. Vaznelis, A. Pavasaris. Di
rigavo muz. P. Armonas, akompo- 
navo A. Mrozinskas. Programa 
buvo įvairi išpildomų kūrinių po
būdžiu: šalia tradicinių dalykų, 
kaip “Jau žirgelis pabalnotas” J. 
Dambrausko, buvo ir modernios 
kūrybos dalykų, sukurtų šiai pro
gai. Tai J. Bertulio “Juodbruvė 
mergaitė” (žodžiai A. Jasmanto),

tuvių parapijos bei paskiri asme
nys prisidėjo prie lietuvių koply
čios Įrengimo Vašingtone ir auko
mis. Deja, jų įnašas neminimas 
popiežiaus rašte. Ir kituose oficia
liuose padėkos pareiškimuose jis 
nevisur minimas. Būtų gera, kad 
ir kanadiečių įnašas, nors ir žy
miai mažesnis už JAV lietuvių, 
nebūtu užmirštamas.

ve tą mano teisių atsisakymo do
kumentą surasti/

Kodėl mokyklai pastatyti Vila 
Belloj dovanotą sklypą, o taip pat 
Sao Paulo miesto valdybai pateik
tą mokyklos projektą pasirašiau 
savo vardu? Kiekvienam gi aišku, 
kad 1929 m., nesant jokios teisi
nės lietuvių organizacijos, reikė
jo teisinio asmens dovanojamam 
sklypui priimti ir miesto statybos 
skyriuje pasiimti atsakomybę už 
patvirtinto plano įvykdymą. Lie
tuvių Sąjunga buvo vėliau įsteigta 
ir teisiškai įregistruota, kad būtų 
galima jai pavesti turtą adminis
truoti.

A. Polišaitis nutylėjo faktus, 
dėl kurių Vila Bellos rajone lietu
vių mokykla ilgą laiką stovėjo 
tuščia, nors atsikėlusios į S. Pau
lo lietuvės seserys pranciškietės 
siūlė ir nuomą mokėti už patal
pas, bet jis vienuolių neįsileido!

Miestas be savos ligoninės
Gabendamos į kavos plantaci

jas darbininkus, laivų agentūros 
nelabai tepaisė jų sveikatos — 
užteko, jei darbininkas atrodė 
sveikas. Buvo daug vargo su 
emigrantų vaikais iki trejų metų 
amžiaus. Neviena šeima vėliau

skundėsi, kad jų vaikai nepakė
lė jūrų kelionės ar pusiau tropi- 
kinio klimato ir beveik visi iš
mirę. Tų pačių tėvų vaikai, jau 
Brazilijoje gimę, augo sveikučiai 
su savo vyresniais broliukais ir 
sesutėmis. Suaugusiems, kaip vi
sur ir visuomet; teko pasisaugoti 
darbo metu, gatvėje bei šiaip lai
kytis tvarkos. Didžioji emigrantų 
yda — besaikis alkoholio varto 
jimas. Alus labai menkos koky
bės, bet blogiausia buvo cukrinu 
nendrių alkoholis, tenykščių pin
ga vadinamas, apie pusantro li
to už bonką! Kai trys-keturi su
simeta krūvon, tai už 4-5 milrei- 
sus gali pasigerti, o įsigėrusiems 
niekad neatrodo, kad jie jau 
girti...

S. Paulo miestas, kaip toks, sa
vo ligoninės neturėjo, o kariuo
menės įgulai ligoninė tuomet bu
vo tik pradėta statyti. Kiekviena 
stambesnė tautinė grupė turėjo 
savo ligonines: anglai, italai, por
tugalai, vokiečiai. Suprantama, 
tai buvo privačios ligoninės sa
vos kolonijos reikalams, o paša
laitis. ten patekęs, turėjo mokėti 
stambias sumas, kurių joks dar* 
bininkas neturėjo.

(Bus daugiau)
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JIE STATO DIENĄ /R NAKTĮ

ŽMOGUS IR JO PASAULIS
Į mokyklą

Jau, mamyt, broliukas šaukia, 
Į mokyklą tuoj skubu — 
Net šešis metus aš laukiau, 
Kad keliautume abu.

Uodų kovo
Miega, knarkia mūs mergaitės, 
Uodai skrenda iš kampų — 
Nori kąsti į nosytę, 
Ir pabudint iš sapnų.

Jis jau lanko trečią skyrių, 
Jis didesnis už mane, 
Jo gudrumą aš patyriau 
Sekant pasakas kieme.
Jis pažįsta visą raštą, 
Susuka raides gražias 
Ir taip rašo tetai laišką, 
Parašysiu greit ir aš!
Tad sudiev, mama ir tėti, 
Ei sudiev, mieli namai, 
Į mokyklą taip skubėti 
Aš svajojau gi seniai. A. Abr.

| nosytę, j veiduką 
Uodai kanda vis daugiau, 
O mergaitės vis juos varo, 
Muša, baido nuo savęs.
Kova vyko visą naktį, 
Uodai krito be jėgų, 
Linksmos buvo mūs mergaitės, 
Visos juokės iš uodų.

Vilija Malciūtė, 
Dr. Vinco Kudirkos 

mokykla, 
Montrealis, P. Q.

Tokią temą pasirinko 1967 m. 
pasaulinė paroda Montrealyje, 
kuri prasidės sekančių metų 
ankstyvą pavasarį ir truks 6 
mėnesius.

Kitais metais Montrealio ne- 
bepažinsime — bus nauji keliai, 
pats moderniausias požeminis 
susisiekimas “Metro”. Tai nuo
pelnas miesto burmistro Jean 
Drapeau, kuris ir mums buvo 
palankus rengiant Lietuvių Die

džios apmokestinami, taigi nuos
toliai bus padengti net&sioginiu 
būdu. Be to, Kanadai paroda 
plačiau pavers langą į pasaulį 
— nebebus tik meškų ir eski
mų žemė, čia statomas specia
lus paviljonas, kur susitiks viso 
pasaulio didieji pramonininkai 
bei prekybininkai. Tuo būdu, 
manoma, Kanada gaus naujų in- 
vestacijų.

Parodos statybos darbai einaną. Kitas nusipelnęs vyras - diena ir nakti čia dirba 70(j0 
t o i llnmiio IznriC' .

Mama, aš bijau pasivėlinti į mokykla !
Vytukas su džiaugsmu deda Į 

naują portfelį reikalingus moks
lui dalykus ir galvoja: — Jau 
atėjo seniai laukiama diena. Ry
toj pirmą kartą eisiu į lietuviš
ką mokyklą. Ten susitiksiu daug 
draugu, bus smagu žaisti ir dai
nuoti drauge su jais. Mokytojos 
tai nėra ko bijoti — juk aš jau 
daug raidžių pažįstu. Nusibliz-- 
ginęs batukus, susirūpinęs krei
piasi Vytukas į mamytę:

— Mamyte, aš bijau, kad ry
toj nepavėluočiau į mokyklą, 
gal užsuksi man tėčio žadintuvą.

— Sūneli, — šypsodamasi ta
rė mamytė,.— nebijok, aš visa
da atsibundu laiku ir pažadin
siu tave. Tu tikrai nepramie
gosi. ’

— Mamyte, bet aš noriu būti 
pirmas mokykloje. Tik žadintu
vas gali taip anksti pažadinti.

Mamytė, paglosčiusi Vytuką, 
tarė:

— Atsigulk į lovutę ir ramiai 
miegok, aš atnešiu tėčio žadin
tuvą, tegu jis tave pirmą rytą 
prižadina į mokyklą.

pažins tėvų gimtąjį kraštą.
— O aš vadinuosi pieštukas. 

Tik pažiūrėkit, kokią smailią ke
puraitę aš turiu. Aš mokysiu Vy
tuką rašyti raides.

— Tik ne mano knygoj, — at
kirto “Kregždutė”. — Aš noriu 
visą laiką būti tokia švari, kaip 
kad dabar esu.

Tuo laiku tik srikt — iš port
felio iššoko mėlynas sąsiuvinis:

— Aš vadinuosi Maironio šeš
tadieninės mokyklos sąsiuvinis. 
Nesirūpink “Kregždute”, pieštu
kas bus mano geriausias drau
gas. Jis mokys Vytuką rašyti 
raides tik mano sulinijuotuose 
puslapiuose. Pamatysit, rytoj 
mano pirmame puslapyje bus 
parašyta jo pirmoji raidė A.

Iš už sąsiuvinio išlindo parau
dęs trintukas:

— Vadinuosi trintukas. Ar 
žinote, kad ir aš būsiu jūsų 
draugystėje? Jei Vytukas para
šys kreivai raidę, aš tuoj ištrin
siu; noriu, kad jis išmoktų tie
siai rašyti ir kad gautų' kuo 
daugiau penketukų.

Vyskupas V. Brizgys (pirmasis iš dešinės su mitra) ir Vašingtono arkivyskupas O'Boyle, 
nigų eina į lietuvių koplyčios šventinimo iškilmes rugsėjo 4 d. Nuotr.

Vytukas linksmas atsigulė į 
lovutę, bet dar ilgai, ilgai ne
užmigo — galvojo apie mokyklą.

Vidurnaktį, kai visur buvo ty
lų ir Vytukas saldžiai miegojo, 
sukrutėjo Vyto portfelis ir at
sidaręs prabilo:

— Ei, nauji draugai, lyskit 
lauk, aš noriu su jumis arčiau 
susipažinti. Kaipgi aš jus nešio
siu per visus mokslo metus ne
pažinęs jūsų? — Pirma iššoko 
knygutė ant stalo. Apsisukusi 
du kartus aplinkui tarė:

— Vadinuosi “Kregždutė”. Tik . 
pažiūrėk, kaip gražiai Vytukas 
mane aplenkė. Aš mokysiu jį 
pažinti raides ir skaityti. Jis per 
mane išmoks daug pasakėlių ir

Pagaliau atsidarė spalvų dė
žutė ir visos spalvos iškišusios 
galvas choru šaukė:

— Mes, sesutės spalvos, mo
kysime Vytuką paišyti. Aš pai
šysiu mėlyną jūrą, aš geltoną 
gintarą, aš žalią mišką, aš Ge
dimino pilį, o aš rudą vilką...

Portfelis tai išgirdęs nusilen
kė visiems sakydamas: “Man bu
vo labai malonu susipažinti su 
Jumis ir su Jūsų svarbiais už
daviniais. Aš didžiuojuos, kad 
galėsiu jus nešioti per ištisus 
mokslo metus į mokyklą. Tegu 
Vytukas siekia mokslo! Na, da
bar visi atgal į savo senas vie
tas, pailsėkite iki aušros, o ry
toj visi džiaugsimės drauge su 
Vytuku.” Portfelis tyliai užsida
rė. Kambary buvo tylu, tik Vy
to lova sugirgždėjo. Jis tyliai 
atsikėlęs tikrino laikrodį, ar jis 
dar eina, ar kartais nesustojo. 
Vytui naktis buvo ilga. “Kregž
dutė” tyliai prašnibždėjo portfe
lio kišenėje: “Aš manau, kad 
Vytas bus labai rūpestingas ir 
darbštus mokinys.' Labanaktis 
visiems iki rvtdienos ...”

A. Abr.

Į mokykla? Ne, aš nenoriu, aš neisiu... Taip daro tik ožiukai, 
bet ne mokinukai

Sesutės laiškas iš kaimo
Gyveni mieste, sesyt, 
Gal tu nori paklausyt, 
Kaip aš kaime gyvenu, 
Paukščius, žvėris auginu.
Katinėlis miau-miau-miau — 
Nori pieno lakt daugiau, 
Su ilgais aštriais nagais 
Gaudo pelytes rytais.
Karvė baubia mū-mū-mū, 
Į lankas bėgs iš namų, 
Dobilų kai prisiraus, 
Mums* pienučio duos saldaus.
Margis loja au-au-au, 
Pasislėps būdoj tuojau — 
Saugo namą nuo vagių, 
Nuo plėšriųjų vanagų.
O vištelė kud-ku-dak 
Kudakuoja visada, 
Lesa grūdus tik skanius, . 
Deda baltus kiaušinius.
Ožka bliauna me-me-me, 
Su baltute liemene, 
Ji didžiuojasi ragais — 
Nori grumtis su visais.
Kiaulė kriuksi kriu-kriu-kriu,
Bulvių jai šiltų turiu. 
Lašinių Kalėdoms duos, 
O dešras mama parduos.

O gaidys ka-ka-ri-kū — 
Gieda iš visų jėgų, 
Žadina rytais visus, 
Jis peštynėms tai narsus.
Avinėlis be-be-be, 
Apsirengęs Vilnele, 
Glaudžias prie visų ramus, 
Myli pievas ir laukus.
žąsinėlis ge-ge-ge,
Man gegena dar sapne, 
Pagalvėlėms duos pūkų, 
Gardžią mėsą ir taukų.
Antys kvaksi py-py-py, 
Mėgsta praustis paupy, 
Su snapučiais geltonais 
Slepia galvą po sparnais.
O arkliukas i-ha-ha — 
žvengia, kai diena baigta, 
Jis tėveliui daug padės — 
Visą žemę suakės.
Kapstos paukščiai patvoriais, 
Vaikštinėja tik būriais.
Myliu gyvius aš visus, 
Suprantu visų balsus.
Tai matai, brangi sesyt, 
Negaliu net išsakyt, 
Kaip gyventi man smagu — 
Atvažiuok ir tu! A. Abr.

tai Pierre Dupuis, kuris tempia 
pagrindinį pasaulinės parodos 
vežimą.

šių eilučių autorius specialiu 
leidimu turėjo progos aplanky
ti pasaulinę parodą, kad galėtų 
painformuoti lietuviškąją visuo
menę.

Kur prieš pusantrų metų te
kėjo srauni ir plati Št. Laurent 
upė, dabar išauga ultramoder- 
nus Kingstono didumo miestas 
— tai Montrealio pasaulinė pa
roda “Expo 67”. Parodos pas-t 
tatai statomi supiltoje saloje 

macijų, kurias atliko: R. Petrui-!viduryje upės 400 hektarų plo- 
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lydimi ku- 
■p. Ąžuolo

Religinis lietuvių kongresas Vašingtone
netofono juostos ryšium su li
turginėmis reformomis. Vyskupas 
pabrėžė reikalą didesnio bendra
darbiavimo tarp pasauliečių ku
nigų ir vienuolių, nes dabar tik 
bendri projektai yra galimi. 
Vysk. V. Brizgys pranešė apie 
1967 m. rengiamą viso pasaulio 
katalikų pasauliečių apaštalavimo 
kongresą. Esą ir lietuviai turėtų 
ruoštis jame dalyvauti, šv. Ka-

Ryšium su paminklinės lietu
vių koplyčios pašventinimo iškil
mėmis Vašingtone įvyko religinis 
kongresas, kuriame šalia bendrų
jų posėdžių turėta atskiri susirin
kimai įvairių organizacijų.

Kongreso atidarymas
Iškilmingas kongreso atidary

mas įvyko Statler-Hilton viešbu
čio salėje rugsėjo 3 d. Drauge 
tai buvo ir Amerikos Lietuvių Ka-Ėzimiero kolegijos 20 metų su- 
talikų Federacijos kongresinis po
sėdis. ši Federacija apjungia bei 
atstovauja visas katalikiškas or
ganizacijas. šiemet ji mini 60 
metų veiklos sukaktį, todėl pir
masis posėdis praėjo jubilėjinėje 
nuotaikoje.

Atidarymo žodį tarė Federaci
jos pirm. K. Kleiva, sekantį — 
liet, religinio kongreso komite
to pirm. J. Balkūnas. Maldą su
kalbėjo dvasios vadas prel. Ig. 
Albavičius. Į posėdžio garbės pre
zidiumą Kat. Fed. pirm. K. Klei
va pakvietė: vysk. V. Brizgi, vysk. 
Salatką, vysk. Pr. Brazį, min. J. 
Kajecką, NCCH atstovą dr. J. 
Bowen, prel. L. Tulabą. iš P. 
Amerikos prel. Ragažinską, Ku
nigų Vienybės pirm. kun. E. 
Abromaitį, marijonų provinc. V. 
Rimšelį, MIC, pranciškonų pro
vinc. L. Andriekų, jėzuitų atsto
vą J. Borevičių, Katalikų Susivie
nijimo pirm. L. šimutį, Kat. Mot. 
S-gos pirm. J. Medihienę, ALT-os 
pirm. A. Rudį, BALFo garbės 
pirm. prel. J. Končių, PLB pirm. 
J. Bačiūną. JAV LB pirm. J. Ja
saitį. Ir iš toliau atvykę — mons. 
J. Tadarauskas ir Lietuvos Vyčių; 
atstovas A. Mažeika taipgi buvo 
įjungti į garbės prezidiumą.

Kongreso posėdžiams vadova
vo: dr. VI. Šimaitis. Petras Ąžuo
las ir Julija Medinienė. Sekreto-i 
riatą sudarė: M. Remienė. J. Da- 
mušienė, A. Vainius, A. Radžius; 
mandatų-registracijos komisija — 
P. Dirkis. E. Paurazienė, J. Šve
das. dr. VI. Viliamas.

Aktualią paskaitą apie tikimi-j 
nes liet, katalikų problemas skai-l 
tė kun. V. Bagdanavičius. MIC. 
Paskaita plačiai diskutuota. Priei-j 
ta išvados, kad reikia organizuoti 
per Kat. Federacijos skyrius alto-, 
riaus bendruomenę, t. y. telkti šalpą, kurios dėka galėjo būti pa- 
lietuvius visur, kur jų yra. neap- remti ir. Lietuvos tikinčiųjų po- 
ribojant vien parapijomis.

Išsamų pranešimą apie Kat. Fe
deracijos valdybos, ir Federacijos 
veiklą padarė pirm. K. Kleiva; 
iždo pranešimą —L. šimutis. Dai
navos stovyklos — dr. A. Damu- 
šis.

Konstitucijos pakeitimą refera
vo dr. VI. Šimaitis. Kongresas nu
tarė, kad į ALRK Federaciją na
riais bus priimami pavieniai na
riai katalikai, ne tik organizacijų 
atstovai.

I naują Kat. Federacijos valdy
bą išrinkti: prel. Ig. Albavičius. L. 
Šimutis, A. Rudis. K. Kleiva, dr. 
J. Meškauskas, K. Trimakas. S.J.. 
A. Dzirvonas, M. Remienė. D. 
Stakytė, kun. Pr. Garšva, MIC.

Iškilmingame Kat. Fed. posėdy 
(atidaryme) buvo per 300 daly
viu. Atstovų atvyko per 100. Bal
savimuose aktyviai dalyvavo, nors 
įvairios iškilmės laiką išskirstė 
(Mik. Tai.).

Kunigų posėdis
Dar nepasibaigus Kat. Federa

cijos susirinkimui, prasidėjo Ku
nigų Vienybės posėdis, kuris šį 
kartą buvo labai gausus. Jį ati
darė pirm. E. Abromaitis ir po
sėdžiui vadovauti pakvietė prel. 
A. Deksnį. Iš pranešimų pažymė
tinas ypač vysk. P. Brazio. Jis 
papasakojo apie planuojamą lie
tuvių katalikų sielovados centrą 
Europoje. Jo organizavimas esąs 
jau gerokai pažengęs. Numatytas 
branduolys iš 5 asmenų, kuris or
ganizuos naują šv. Rašto verti
mą, liturginių tekstų, naują kate
kizmo paruošimą, plės religines 
radijo programas ir t.t Bus ruo
šiamos liturginio giedojimo mag-

kaktis būsianti paminėta Čikago
je lapkričio 19 d. Šiluvos Mari
ja JAV esą susidomėjo vienas 
benediktinių vienuolynas ir jos 
kultą skleidžia įvairiomis progo
mis bei priemonėmis ir skatina 
maldas už atkritusius nuo Kata
likų Bendrijos. Kun. J. Borevi- 
čius, SJ. painformavo apie lietu
viškų liturginių tekstų paruoši
mą, apie spausdinamą ritualą ir 
skatino kunigus juos vartoti. Esą 
atvejų, kai kunigai teisinasi, jog 
amerikiečiai vyskupai neleidžia 
vartoti lietuvių kalbos jungtuvių, 
krikšto ir pan. atvejais, bet pasi
teiravus pas tuos vyskupus tai 
nepasitvirtino. Mons. Vyt. Bal
čiūnas pranešė, kad knygų seri
ja “Krikščionis gyvenime” jau 
pradedama leisti. Pirmoji knyga 
— Vatikano santarybos dekretai 
jau spausdinama Liet. Enciklope
dijos spaustuvėje. Jis kvietė vi
sus remti užsimotą platų darbą, 
kurį globoja lietuviai vyskupai. 
Prel. J. Končius kėlė reikalą 
steigti Floridoje lietuvių kunigų 
sodybą, kurioje galėtų apsigy
venti vyresnio amžiaus kunigai, 
pasitraukę pensijon. Daugelis ku- 

! nigų neturi globos, ir todėl 
senatvėje reikalingi užuovėjos. 
Šiam projektui studijuoti išrink
ta komisija: prel. Končius, prel. 
Albavičius, prel. Deksnys, kun. 
Abromaitis, kun. Narbutas. Ilgė
liau buvo sustota ties žurnalo 
“Lux Christi” klausimu. Iš an
ketos paaiškėjus, kad žurnalas 
leistinas ir toliau, valdybai palik
ta surasti naują redaktorių, nes 
kun. dr. P. Celiešius atsisakė. 
Pageidauta tvarkingesnės žurnalo 
administracijos, kuri sugebėtų 
uoliau tvarkyti finansinius lei
dyklos reikalus. Vysk. V. Brizgys 
skatino ir toliau remti religinę

te. Sala atrodo kaip Italijos Ve
necija — išraižyta kanalais, eže
rais, baseinais. Kaikurie pasta
tai tarsi plūduriuos ant vandens.

Parodos įrengimų pastatymas 
ir nugriovimas kainuos $332.- 
845.950. Stato savo įnašais: Ka
nados federacinė valdžia 50%, 
Kvebeko provincija 37V2 ir 
Montrealio miestas 121Ą%. Ne
žiūrint 30.000.000 numatomų 
lankytojų, paroda turės $80.000.- 
000 nuostolių. Juos padengs su
minėti veiksniai. Tad ar apsi
moka tokia paroda? Taip. Ap
skaičiuota, kad parodos lanky
tojai už parodos ribų paliks dvi
gubai daugiau, negu pačioje pa
rodoje: už maistą, nakvynes, ga
zoliną ir kt. Šie dalykai yra val-

specialistų ir darbininkų, ne
skaitant 2000 asmenų parodos 
administracijos personalo. Paro
dai atsidarius, čia dirbs 60.000 
tarnautojų.

Parodoje dalyvaus 80 valsty
bių (Briuselio Parodoj buvo 46 
valstybės). 5 paviljonai vaizduos 
temą “žmogus ir jo pasaulis”. 
Savo paviljonus turės 10 Kana
dos provincijų, 3 JAV; bus krikš
čioniu paviljonas, žydų paviljo
nas, 4 teatrai, 46 pramonės pa- 
yilijonai. Parodos lankytojams 
maitinti statomi 38 restoranai, 
67 užkandinės. “La Ronde” — 
linksmybių parkas ir marina tu
rės 36 pastatus ir veiks 24 vai. 
Pastatytos dvi elektros stotys — 
vienai ‘ sugedus kita perims 
darbą.

Nežiūrint įvairių streikų, šiuo 
metu 45% didžiųjų paviljonų 
lauko statyba baigta, o kiti ge
rokai įpusėję ir turės būti už
baigti gruodžio 1 d. Vidaus už
baigimui skiriama visa žiema. 
Kanalai, ežerai baigti ir jau pri
leisti vandens. Didžioji dalis žo
lės ir medžių jau užželdinta.

Visai parodai aplankyti reikės 
skirti 5—7 dienas, čia pakvies
tos visos pasaulio garsenybės — 
baleto, operos, teatro.

J. Ladyga

tienė-Norvaišaitė, Br. Balčiūnas 
ir Vitalis Žukauskas.

Už Lietuvos laisvę
Religinio kongreso dalyviai tuo

jau po pamaldų katalikų bazili
koje susirinko į katalikų univer
siteto gimnastikos salę viešai ma
nifestacijai už Lietuvos laisvę. 
Kadangi ši manifestacija įvyko po 
ilgųjų lietuvių koplyčios šventini
mo apeigų, trukusių apie dvi su 
puse valandos, daugelis fiziškai 
nepajėgė dalyvauti nevėsinamoje 
gimnastikos salėje, nes diena bu
vo karšta ir tvanki. Pagrindinį 
žodį tarė vysk. Pr. Brazys, MIC, 
kuriuo priminė mūsų pareigas pa
vergtai Lietuvai. Meninę dalį at
liko jungtinis choras iš įvairių1 
vietovių, diriguojamas A. Kača- 
nausko ir V. Mamaičio. Pirminin
kaujantis manifestacijai ALTos 
pirm. A. Rudis perskaitė atitin
kamą pareiškimą anglų kalba. 
Manifestacija baigta ugningu 
prel. J. Balkūno žodžiu, Ameri
kos ir Lietuvos himnais. Skirstan
tis piršosi mintis, kad vietoje už
daros manifestacijos salėje būtų 
geriau tikusi vieša religinio po
būdžio eisena su vainiko uždėji
mu prie kurio nors paminklo ir 
atitinkama deklaracija.

Gausus akademikų posėdis
Lietuvių Kataliku Akademijos 

židinių posėdis susilaukė gausių 
dalyvių, kurie domėjosi Šiluvos 
ir jos įvykių istorija. Pastarąją 
nušvietė kun. dr. J. Vaišnora. 
MIC. Antrąją paskaitą apie že
maičių krikštą skaitė kun. dr 
Vikt. Gidžiūnas, OFM. Ištisas 
dvi valandas klausytojai įdėmiai 
sekė paskaitų mintis ir nevienas 
dolyvavo diskusijose.

Užbaigos aktas
Rugsėjo 5 d., po visų sekcijų

posėdžių bei simpoziumų-diskusi-, įdros pranešimu iš Maskvos, ~per ’sonas, norėdamas padėti artimų
jų, kongreso dalyviai susirinko šiu metu pįrmaji pusmetį Kana- laukiantiems Kanados pitie- 
užbaigos posėdžiui, kuriam vado- dos atstovvbė gavo 142 leidimus' f1*1?5’ J)-riB,s. po3 pasiuntė 
vovn nroi t Roii-Anoc n 2 } ? . ? , laišką N. Chruščiovui, priminda-

Giedrė Rinkūnaitė vienos ekskursijos metu kalbasi su indėnuku

SOVIETAI LENGVIAU IŠLEIDŽIA UŽSIENIN
“Canadian Press” žinių agen-j Kanados premjeras L. B. Pear-

reikiai.
Muzikos ir poezijos vakaras
šeštadienio vakare didžioji vieš

bučio salė prisipildė kongreso da
lyvių pasiklausyti koncerto, ku
rio pranešėju buvo Vitalis Žu
kauskas, tvirtai kovojęs su nera
mia publika salės gale. Progra
mą atliko Niujorko lietuvių vyrų 
choras, elegantiškai, preciziškai 
ir subtiliai diriguojamas muz. VI. 
Baltrušaičio. Bene iškiliausias 
programos kūrinys buvo kompoz. 
J. Gaidelio kongresui sukurta 
“Tikinčiųjų malda” pagal VI. 
Budrecko žodžius. Ją atliko ke
turi solistai: Pr. Bičkienė, R. Mas- 
tienė, J. Vaznelis ir A. Pavasa
ris. Vakaro akomponiatoriumi 
buvo A. Mrozinskas. Tarp dai
nuojamų kūrinių buvo įterpta 
keletas religinės poezijos dekla-

užbaigos posėdžiui, kuriam vado-
vavo prel. J. Balkūnas. o prezi- Sov Sąjungos piliečiams išvykti į mas jam5 kad §iuo atveju sovie- 
diume sėdėjo: PLB pirm. J. Ba- Kanadą. 1964 m. iš viso buvo gau- tinė tyla nėra gera byla, nes ka- 

. nadiečių tarpe didėja nusivyli
mas Sov. Sąjunga. Varžtai tada 
truputį buvo atleisti, bet. deja, 
nepakankamai. 1964 m. L. B. 
Pearsonas vėl kreipėsi laišku į 
naujosios valdžios atstovą A. Ko
syginą, pakartodamas tuos pačius 
argumentus, šiemetinis emigran
tų iš Sov. Sąjungos pagausėjimas 
rodo, kad A. Kosyginas L. B. 
Pearsono laišką perskaitė ir, ten
ka manyti, davė atitinkamą įsa
kymą milicijos būstinių vėžlio 
greičiu dirbantiems vadams.

čiūnas, Lietuvos atstovas J. Ka- ti tik 83 tokie leidimai, o 1965 m. 
jeckas, vysk. V. Brizgys, vysk. — 215. Į tą skaičių įeina ir oku-
Pr. Brazys ir prel. Pr. Juras. Pa- puoti Pabaltijo kraštai.^Palyginti, 
skaitą apie pasauliečių apaštala
vimą skaitė vysk. V. Brizgys. Pa
lydimąjį užbaigos žodį tarė min.
J. Kajeckas. Jisai skatino: “Neški
me prisikėlimo ugnį, kad baigtųsi 
sutemos pavergtoje Lietuvoje”. 
Tai lyg ir pratęsimas prel. L.Men- 
delio pamokslo minties, kurią jis 
išreiškė JAV katalikų šventovėje: 
Šiluvos Marijos koplyčia kalbės 
lietuvių draugams ir priešams. Ji 
primins, kad laisvai gyventi turi 
teisę ne tik Afrikos tautos, bet ir 
lietuviai. Prisikels Lietuva, nes 
jos priešai yra ir Dievo priešai.

Rengėjų vardu padėkos žodį ta
rė komiteto iždininkas kun. L. 
Jankus. Pirmininkaujantis prel. J. 
Balkūnas pranešė, kad kongreso 
darbai bus išleisti atskiru leidi
niu, jei atsiras lėšų, tarė paskati
nimo žodį ir Tautos himnu užbai
gė kongresą .

A t A
BARBORAI LUKAUSKIENEI mirus, I

dukroms ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą —

Kasparavičių šeima

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankp masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.ILM.N.Pt

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

labai menkas skaičius, bet jaučia- 
imas šioks toks varžtų atleidimas, 
i nes Sov. Sąjunga pastaruoju me- 
! tu mėgina plėsti santykius su Ka
nada.

Emigracija iš Sov. Sąjungos 
daugiausia liečia karo metais iš
draskytų šeimų sujungimą Kana
doje. Dėl suvažymų didžiausia 
kančios našta teko Kanadoje gy
venantiems ukrainiečiams, lat
viams, lietuviams ir estams. Pra
šymų reikalus Kanados atstovy
bėje Maskvoje tvarko keturi tar
nautojai — du kanadiečiai ir du 
rusai. Jos laukiamajame kamba
ryje dažnai gali matyti tuos, ku
rie nori išvykti į Kanadą. Kaip 
taisyklė, jie dažniausiai jau yra 
seni žmonės ir kartais vienas ki
tas jaunimo atstovas, bet ligi šios 
dienos sovietai neišleidžia kari
nio amžiaus vyrų. Problemą sun
kina jų visiškas nemokėjimas 
anglų kalbos. Išsivežti paprastai 
leidžiama 44 svarus nuosavybės 

1 — orinio susisiekimo bendrovių 
nemokamai pervežamą krovinį.

Prašymai paruošiami ir sutvar
komi gana greitai, tačiau vis dar 
sunku tokiam būsimam naujajam 
kanadiečiui gauti pasą ir išvyki
mo iš Sov. Sąjungos vizą, ši pro
cedūra pareikalauja poros metų, 
nes labai daug laiko sugaištama 
milicijos būstinėse, kol pagaliau 
gaunamas pažymėjimas išvykimo 
dokumentams sutvarkyti. Atsto
vybės sąrašuose yra 2.000 pavar
džių žmonių, pradėjusių rūpintis 
išvykimu prieš 12 metų. Daugu
mas jų šiandien jau nepasirodo 
atstovybės rūmuose. Susidaro 
įspūdis, kad jie yra praradę iš
vykimo viltį ar pakeitę savo nuo
monę dėl jiems vieniems žinomų 
priežasčių.

Dr. Algis Budreckis kalba Kana
dos Lietuvių Dienoje Toronte 

Nuotrauka S. Dabkaus

Paryžius.—Čia paskelbtas slap
tas dviejų lenkų intelektualų — 
Karolio Modzelevskio ir Jackaus 
Kuronos manifestas, parašytas

riai puolama komunistinė valdžia, 
kuri dusinanti krašto augimą.

Ps.D.ILM.N.Pt


® PAVERGTOJE TEVY®E
KOMUNISTE PREZIDENTŪROJE pertvarkyti. Numatoma pastatyti K. 

Donelaičio biustą, o piliečius links
minantis kioskas bus iškeltas Į kitą 
vietą.

ŽALOJAMAS GAMTOS GROŽIS
Vilnietis L. Gineitis “Tiesos re- 

“Žalieji ir

“Tie*os” korespondentas V. Minio
tas paskelbė rašinį “Prezidentienės 
šeipininkė”, iš kurio paaiškėja, kad 
prezidentūroje šeimininkės pareigas 
ėjusi Ona Ramanauskytė buvo kom-

7 partijos narė ir platino komunistinę daįėijai’’parašė laišką:
literatūrą. Komunistinę propagandą, Gulbinų ežerai — Vilniaus apylinkių 
V. Minioto tvirtinimu, ji slėpdavusi gamt(>s perlas. Pereikime giedrą šeš- 
prezidento automobilyje, jo vagone. 
Ryšius su ja palaikė kompartijos 
centro komiteto instruktorius Žemai
tijai, tada žinomas batsiuvio Vlado 
vardu. Pasirodo, jis buvo dabar jau 
išgarsėjęs komunistas Laurynas Ka
počius. Sovietams okupavus Lietuvą 
ir prez. A. Smetonai pasitraukus Į 
užsienį, O. Ramanauskytė liko Pa
langoje ir čia vadovavo vietiniams 
komunistams. Ji buvo sušaudyta Pa
langos kopose vokiečiams užėmus 
Lietuvą.

NAUJIEJI MOKSLO METAI
Augštojo ir specialiojo vidurinio 

mokslo ministerio pavaduotojo V. 
Pranaičio pranešimu. į dieninius 
augštųjų mokyklų skyrius šiemet no
rėjo Įstoti 11.370 busimųjų studen
tų, bet buvo atrinkti 5.750. V. Pra
naitis spaudai pareiškė: “Daugiau 
kaip po du žmones Į vieną vietą pre
tendavo Vilniaus Dailės Institute, 
Kauno Medicinos Institute, Vilniaus 
universitete, Kauno Kūno Kultūros 
Institute. Kelia nerimą silpnesnis 
domėjimasis pedagoginiais mokslais. 
Užtat dėl istorijos, cheminio pluošto 
technologijos, architektūros, gydomo
sios medicinos ir pramonės planavi
mo specialybės konkursai buvo labai 
dideli — galima buvo rinktis vieną 
iš keturių-penkių pretendentų...” 
Stojančiųjų tarpe 433 buvo baigę vi
durines mokyklas su aukso ar sidab
ro medaliais, tačiau jais teko nusi
vilti: “Beveik pusė medalininkų ne
sugebėjo pateisinti savo pažymių. 
Jeigu ketvertą buvo galima gauti ir 
dėl jaudinimosi, tai trejetai ir dve
jetai vis dėlto liudijo, kad kai ku
riems abiturientams medaliai buvo 
skiriami nepagrįstai..142 studen
tai buvo išsiųsti į kitas respublikas 
studijuoti retesnių technikos ir gam
tos mokslų specialybių. Didžiausia 
jų grupė — 57 pasirinko Latviją ir 
Estiją.

FIZIKAMS IR MATEMATIKAMS
Vilniaus universitete duris atvėrė 

naujieji fizikos ir matematikos fa
kulteto rūmai Knyvos g-vėj, šalia 
chemijos fakulteto. Apie juos rašo
ma: “Puošnumą suteikia raudonų 
plytų ir baltų plokščių derinys. Ar
chitektė N. Vaičiūnienė sumaniai' Abichtas. Purvo vonios buvo pradė- 
pritaikė savo kūrinyje plytas, stiklą, 
betoną. Vestibiulio sieną puošia dai
lininko A. Garbausko vitražas. Kiek
viena auditorija — o jų čia trisde
šimt — visiškai atitinka skambius 
epitetus: šviesios, erdvios, jaukios. 
Didžioji auditorija talpina 200 žmo
nių ..Čia jau įsikūrė puslaidinin
kių fizikos, puslaidininkių prietaisų, 
technologijos ir puslaidininkių gran
dinių laboratorijos. Ant kambario nr. 
124 durų iškabintas sąrašas: vyr. 
inž. A. Sakalas, J. Miškinis, Z. Ja
nuškevičius ir A. Stomaitė. Pirmasis 
— inž. A. Sakalas yra sukonstruavęs 
unikalią Holo efektui tirti aparatū
rą. Kitame kambaryje puslaidininkių 
fizikos katedros diplomantė M. Dily
tė, vadovaujama vyr. dėstytojo V. 
Rinkevičiaus, ruošia diplomini dar
bą.

Į DONELAIČIO SVEIKATĄ!...
Pensininkas J. Gotceitas, gindamas 

K. Donelaičio atminimą, šaukiasi pa
ramos: “Dabar K. Donelaitį žino ir 
jo kūryba žavisi, galima sakyti, visas 
kultūringas pasaulis. Tačiau Klaipė
dos mieste, kurio krašte gyveno ir 
kūrė šis lietuvių literatūros klasikas, 
Donelaičio vardo skverelis apleistas, 
netvarkingas. Jame esantis kioskas 
prekiauja alumi ir vynu, ir čia nuo
lat pilna neblaivių piliečių”... Klai
pėdos vykdomasis komitetas teisina
si, kad jau ruošiami planai aikštei

tadienio vakarą nuostabiomis šių 
ežerų pakrantėmis, čia rasime daug 
kur tiesiamas palapines, miškuose 
girdėsime pokšint stovyklinius kir
vukus, matysime rūkstant laužų dū
mus. Paskui liks prikapota žalių ša
kų, kuro atsargų, juoduos ugniavie
tės — kaip žaizdos gyvame gamtos 
kūne. Ir vis kuo gražiausiuose kam
peliuose! Maža to. Antai, Įsismaginę 
poilsiautojai Didžiojo Gulbino šiau
rės rytų pakrantės pušyse kirviu iš
kapojo pusmetrines raides! Kai kur 
grupinių stovyklų vietos taip nusiau
biamos, kad bent metus ten niekas 
nebenorės apsistoti...”

ŠIAULIETES SKUNDAS
< A. Pragauskaitė skundžiasi “Tie

sos” redaktoriams: “Labai norėtųsi 
nusipirkti drabužių, tinkamų ekskur
sijai: pradedant batais ir baigiant 
galvos apdarais. O dabar parduotuvė
je net padoraus maudymosi kostiu
mėlio ar gražaus chalatėlio nėra. Ma
dų žurnaluose gražu žiūrėti į turis
tus ar poilsiautojus, o parduotuvėje 
siūlo pirkti prieš kelerius metus siū
tus darbužius. O apie akinius nuo 
saulės, tai ir kalbėti neverta. Nori 
nusipirkti — važiuok į Vilnių...” 
Siuvyklų vadovams ji stato nelabai 
malonų klausimą: “Draugai lengvo
sios pramonės darbuotojai, kada pa
galiau išvysim savos gamybos ir pa
kankamai dailių rūbų: suknelių, cha
latų, turistinių rūbų?”

STATYBOS TECHNIKUMAS
Naujai suorganizuotas Plungės sta

tybos technikumas pradėjo darbą 
Oginskio dvaro rūmuose, čia bus ga
lima Įsigyti pramoninės ir civilinės 
statybos, statybinių mašinų ir Įren
gimų technikų specialybes. Vėliau 
bus pradėti ruošti ekonomikos, orga
nizavimo, gelžbetonio konstrukcijų ir 
statybinių detalių gamybos specialis
tai. Numatoma, kad moksleivių skai
čius sieks apie 900.

.y. -■

<■
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BIRŠTONO SUKAKTIS
Birštonas šiemet mini 120 metų su

kakti. Gydomaisiais šaltiniais jau 
1846 m. susidomėjo gydytojas Ba- 
linskis, o 1851 m. Į juos dėmėsi at
kreipė Vilniaus universiteto prof. A.

J. A. Valstybės ± kad* mes ir angliškai mokame....
PETRAS JANULAITIS, 79 metų

amžiaus, mirė Čikagoje rugpjūčio Migenillia
18 d. Palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse. Atsisveikinimo kalbas prie ka
po pasakė adv. R. Skipitis ir S. Šiau- Š. Amerikoj pagilinti lituanistinių 
čiūnas. Velionis Lietuvoj ėjo įvairias i ‘ ‘ _
augštas pareigas; 1922 m. Anglų-Lie- rašė tėvui Argentiną šitokį laišką: 
tuvių B-vės prekybos skyriaus direk
torius, 1923 m. vienas iš “Lietūkio” 
organizatorių ir ligi 1930 m. preky
bos skyriaus direktorius. Į Ameriką 
atvyko 1949 m. Velionis paliko “Dir
vai” $1000 ir tiek pat LB Čikagos 
apyg. lietuviškoms kultūrinėms insti
tucijoms.

MOKYT. ALDONA ČIKŠTAITĖ, 
po jaunimo kongreso pasilikusi

studijų Fordhamo universitete, pa-

“Izvestijose” buvo paskelbtas 
Vakarų pasaulio žmogui anek
dotiškai skambąs Įvykis, kuris 
betgi yra sovietinės kasdienybės 
reali dalis.

Vienam kolchozui Kaukazo 
rajone prireikė statybinės me
džiagos, o jos toje apylinkėje 
nebuvo galima gauti. Du kolcho
zo atstovai nuvažiavo Į JBratsko 
elektros jėgainę Sibire, kur van
dens tvenkiniuose pūva 1 mili
jonas kubinių metrų rąstų. Jie 
norėjo už 900.000 rublių nupirk
ti 100.000 metrų savo staty
boms, bet jėgainės direktorius 
pareiškė, kad jis neturi teisės 
parduoti. Kolchozininkai lankė
si kompartijos vietiniame komi
tete, miškų ūkio valdyboje, bet ir 
ten buvo užgiedota ta pati gies
mė: planuose rąstų pardavimas 
nepramatytas.

PLANŲ, O
Jėgainės direktorius apgailes

tavo: “Jeigu jūsų kolchozas bū
tų arčiau, galėtumėte pasivogti, 
nes tie rąstai per metus vistiek 
supus..

Jieškodami statybinės medžia
gos, kolchozo atstovai užtiko jė
gainės darbininkus, kertančius 
miško 
vesti, 
miesi 
džius, 
na — 
nai Įsako sudeginti. Pasirodo, 
direktyva nr. 263, davusi šį Įsa
kymą, medžių deginimui netgi 
buvo paskyrusi metini 250.000 
rublių biudžetą. Taip ir grižo 
kolchozininkai it musę kandę 
atgal į Kaukazą be statybinės 
medžiagos.

“Izvestijos”, išgirdusios kol- 
chozininkų skundą, svaido žai-

ruožą elektros linijai pra- 
Nudžiugo žmonės, tikėda- 
nupirkti nukirstus me- 
bet... ir vėl ta pati dai- 
nukirstuosius medžius pla-

S HAMILTON®

bus: “Žmonės turi išmokti spren
dimus daryti vietoje. Daugumas 
pareigūnų nerodo jokios inicia
tyvos ir jos laukia iš viršaus. 
Niekas neturėtų bijoti, kad jis 
už vietoje padarytą protingą 
sprendimą gali patekti, i kalė
jimą ...”

Italija
ARKIV. ANTONIO SAMORĖ, ne

paprastųjų Bažnyčios reikalų sekre
torius Vatikane, grįžęs iŠ diplomati
nių kelionių po P. Ameriką, atvyko 
atostogų į Alpes, prie saleziečių va
sarvietės. čia, kartu su mons. V. 
Mincevičium ir savo seserimi Jolan- 
da, yra nuolatinis stovyklos svečias. 
Saleziečių stovyklos koplyčioj kelis 
kartus laikė pamaldas, o rugsėjo 1 
d., dalyvaudamas pietuose, įteikė iš 
kitų gauta 500 dol. — “pirmą auką 
naujiesiems lietuvių saleziečių na
mams Romoj”, pg

MAŽIEJI 
RAKETŲ MEISTRAI

JAV prieš keletą metų buvo 
suorganizuota Raketininkų Są
junga, kuri šiandien turi virš 
2.000 narių, pradedant 9 metų 
amžiaus vaikais ir baigiant žila
galviais seniais. Jos uždavinys — 
rengti varžybas ir apsaugoti jau
nuosius raketų meistrus nuo su- 
sižeidimų. Iki sąjungos suorga
nizavimo jaunimas raketas ga
mindavosi ir bandymus atlikda- . sukaktie 
vo savo jėgomis. Rezultatas buvo ! Soldi 'J-Lu d

Australija
“MŪSŲ PASTOGĖJE” dėsto savo 

įspūdžius iš jaunimo kongreso Ra
munė Zinkutė. Jai didelį Įspūdį pa
daręs Amerikos lietuvių nuoširdu
mas, esą: “... patys žmonės nepa
prastai draugiški ir nuoširdūs. Įsi
vaizduokite, kad ne mes turėjome 
dėkoti mus priglaudusiems šeiminin
kams, bet jie dėkojo, kad buvome jų 
svečiais!” Esą kaikurie Amerikos 
lietuviai visiškai nepažįsta Australi-

“Brangus Tėveli, Tavo laiškas man 
suteikė daug džiaugsmo. Skaičiau ir 
ašaros byrėjo, nes mačiau, kad mane 
supranti. Tu man kelionę užmokėjai. 
Žinau, kad nėra daug tėvų pasaulyje, 
kurie dieną ir naktį kaltų medį su 
plaktuku vien tik tam, kad jų vaikai 
būtų laimingi. Kala ir kala ir kiek
vienas mūšis yra kaip širdies plaki- 
mas. Plakimo atgarsiai man sako: 
“Aš esu lietuvaitė, aš esu lietuvaitė; 
Lietuva manęs laukia; tik ten mano 
siela bus rami; tik ten galėsiu gy
venti ir džiaugtis gyvenimu. Ten, 
kur seni ąžuolai dar tvirtai stovi ir 
kartoja mūsų istoriją apie praeitį, 
vaidilutes ir didvyrius; apie miškus 
ir sodus; apie lietuviškas dainas; 
lietuvio sielą; apie lietuvius, kurie 
išliks kaip tikri broliai ir sesutės 
mums.”

“Tėveli, su manim Įvyko kas tai 
nepaprasto: jaučiuosi taip, lyg aš bū
čiau Lietuvoje gimus ir užaugus. 
Lyg aš priklausyčiau tiems lietu
viams, kurie iš senų senovės kovoja 
už Lietuvos laisvę; kad mūsų kalba 
amžinai išliktų gyva ir kad mūsų 
tauta niekuomet neišnyktų iš pasau
lio. Lietuviais esame mes gimę, lie
tuviais turime ir būt... Jaučiu, ži
nau, kad lietuviai ir lietuvybė neiš
nyks Argentinoje per tą laiką, kol 
aš gyvensiu. Prižadu, kad turėsi pa
dėjėją ALOS Taryboje. — Aldona 
čikštaitė.” (Jos tėvas Jonas čikštas 
yra Argentinos Lietuvių Tarybos pir
mininkas). Paruošė Pr. Al.

tos naudoti 1927 m. Pokario metais 
kurortas buvo atstatytas ir praplės
tas — veikia “Tulpės” ir “Spalio” 
dvi didelės sanatorijos, aprūpintos 
diagnostine ir medicinine aparatūra. 
Jos turi biochemijos, rentgeno, elek- 
trokardiografijos. funkcinės diagnos
tikos kabinetus. Į Birštoną siunčiami 
jaunieji gydytojai, kurių šiuo metu 
yra 20, o vidurini medicinos persona
lą sudaro apie 50 darbuotojų. Ligo
nių pagarbos yra nusipelnę: medici
nos mokslų kandidatas V. Meška, la
borantė E. Karčiauskienė, vyr. sesuo 
V. Maslauskienė, purvo paruošėjai 
— K. Stambrauskas, J. šimčikas, sa- 
nitarė S. Martinova ir kt. Kauno hi
droelektrinės užtvanka gerokai pra
plėtė Nemuno vagą ties Birštonu — 
teko padaryti pylimą. Iš naujųjų pa
statų minimi: daugidaugščiai gyvena
mieji namai, mokykla, viešbutis, ry
šių skyrius, autobusų stotis, minera
linio vandens pilstymo Įmonė, kuri 
per dieną paruošia 35.000 bonkų 
skrandį, kepenis ir tulžies pūslę gy
dančio vandens. Birštone kasmet gy
dosi apie 9.000 žmonių, kuriem pur
vo vonios padeda Įveikti virškinamo
jo trakto, sąnarių, stuburo, periferi
nių nervų ir ginekologinius susirgi
mus. Sukakties proga buvo išleisti 
jubilėjiniai Birštono ženkliukai, ke
ramikos meistrai pagamino suvenyri
nius puodukus mineraliniam vande
niui. V. Kst.

į Vašingtoną, Šiluvos koplyčios 
šventinimo iškilmes, dalyvavo 37 
menys. Su šia ekskursija taip 
važiavo parapijos klebonas mons. dr. 
J. Tadarauskas. Visi grįžo patenkin
ti ekskursija, parsivežė daug gražių 
įspūdžių iš religinio kongreso ir JAV 
sostinės Vašingtono. Sendraugių sky- 
riaus valdyba nuoširdžiai dėkoja E.

i ,• , • • _____ :___

TAUTOS ŠVENTĖS MNĖJIMAS. 
Ateitininkai ruošiasi paminėti rugsė
jo 8 d., Tautos šventę, ateinantį sek
madienį, rugsėjo 18 d., šia tvarka: 11 
v.r. pamaldos, kuriose moksleiviai ir 
jaunučiai ateitininkai dalyvauja orga
nizuotai su vėliavomis. Mišių metu vi
sų ateitininkų bendra Komunija. Mi
šios pačių ateitininkų užprašytos už. 
lietuviškąjį jaunimą, kad išliktų išti-1 Gudinskienei už vadovavimą šiai eks- 
kimas savo tikėjimui ir tautos idea
lams. Po pamaldų Jaunimo Centro sa
lėje užkandžiai ir programa, kurią iš
pildys visas ateitininkiškasis jaunimas. 
Moksleiviai ir jaunučiai ateitininkai

SUDBURY, Ont
A.A. ONA KRIAUČELIŪNIENĖ, kit 

lusi nuo Pajevonio is turtingos ir žy
mios Alytų giminės, rugpjūčio 28 d., 
aprūpinta šventais sakramentais, mi
rė General ligoninėje, sulaukusi 90 
metų amžiaus. Prie jos mirties lovos 
budėjo Jurgis ir Marijona KriauČeliū- 
nai, pas kuriuos ji visą laiką gyveno ir 
kurių ji buvo nuoširdžiai globojama 
bei rūpestingai prižiūrima.

Velionė paliko septynis sūnus ir 
dvi dukteris. Kiti vaikai jau yra mi
rę. Jurgis ir Vladas gyvena Sudbury- 
je, Alfonsas su Jonu Čikagoje, Bro
nius Omahoj. Kiti keturi — du sūnūs 
ir dvi ištekėjusios dukterys — pasili
ko Lietuvoje. Buvo išvežti į Sibirą 
kaip “buožės”, bet du jau yra grįžę. 
Velionė buvo viena tų mūsų lietuvių 
motinų, kurių gyvenimas pagrįstas pa
maldumu, labdara ir gilia gyvenimiš
ka išmintim. Prašė, kad jos karstas 
būtų kuklus.

pa- 
as- 
pat

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

rodė, jog įvyks dideli dalykai. Buvo 
pašaukta net 2.000 valstybinės gvardi
jos kareivių ir apie 1.000 policijos iš 
Įvairių miestelių. Tačiau iš didelio de
besio buvo mažas lietus: negrų žy- 
giuotojų susirinko tik apie 200 (jų 
tarpe buvo apie 50 baltųjų) ir pats 
žygis praėjo be didesnių nuotykiu. 
Tik negrams grįžtant Į savo rajoną, 
baltieji jaunuoliai pradėjo mėtyti ak
menimis ir buteliais, tad kilo šioks 
toks triukšmas, vienas kitas buvo su
žeistas ir suimtas. Jeigu to nebūtų pa- 

džiama gaminti tik iš medžio ir torijos gyvaisiais paveikslais, daino- sitaikę, šimtai žurnalistų, fotografų, 
popieriaus. Sprogimo atveju ji {mis, giesmėmis ir Mišiomis buvo įvai- televizijos darbuotojų nebūtų turėję 

j nepadaro jokios žalos. Visą rei- į 
: kalingą medžiagą parūpina fabri- 
: kai už SI.25. Didesnių raketų kai- 
į na kyla iki S15 — jos prieina- 

os kiekvienai entuziasto kiše-

LENKŲ KRIKŠČIONYBĖS 1000 
► minėjimas, Įvykęs 

Soldiers Field stadijone rugpjūčio 28 
d., parodė lenkų stiprybę Čikagoje ir 
aplamai Amerikoje. Jau vien publikos 
skaičius — apie 70.000 (kaikurie laik
raščiai rašė 100 ar 125 tūkst) buvo 
imponuojantis ir daug ką pasakantis. 
Pats minėjimas su trumpomis kalbo- 

na- mis (įdomu, kad nekalbėjo joks len- 
griežtas saugumo kų pareigūnas, neskaitant įžanginio 

taisykles: mažus variklius gami- ’ žodžio, kuri padarė programos prane- 
na fabrikai, o pačią raketą, lei-J sėjas), tautiniais šokiais, Lenkijos is-

labai liūdnas — iš septynių ban
dytojų vieną ištikdavo didesnis 
ar mažesnis susižeidimas dėl 
sprogstančių vamzdžių ir “varik
lio” chemikalų junginio iš anks
to nepramatytų rezultatų.

Įsteigtoji sąjunga . savo 
riams Įvedė

kursijai.
HAMILTONIEČIAI LIETUVIAI gau

siai dalyvavo XII Kanados Lietuvių 
Dienoje. Nemažas skaičius buvo nuvy
kę šeštadienį į didįjį susipažinimoKG bCMdUiUIil i vilui J1 . -v, , v

renkasi Į Jaunimo Centrą 10.45 v. ryto. |vĮkara įr sekmadieni iškilmingon aka-į nei PaSal turimus ^teklius, 
.r... . Pagalbos ranką jauniesiems

akėtų meistrams ištiesia ’ JAV 
' karo aviacijos atstovai, suorgani- 
: zuodami ir pravesdami metines 
varžybas. Dvylikos colių ilgio ra- 

'Siars?anėnai7A?Dalan-' ketos pasiekia 800 pėdų augšti ir 
1 lauskas. Jiems visiems linkime sėk- parasiutėliais nuleidžia 
mės moksle.

A. ŠUKAITIS išvyko į Šv. Juozapoj 
ligoninę sveikatos patikrint;.

J. DOMEIKA sunkiai serga; gydosi 
Šv. Juozapo ligoninėje Brandfordo 
mieste. Linkime pasveikti ir vėl grįž
ti namo pas savuosius. J.P.

Visi privalo turėti ženkliukus ir juos-’ ^ernįjon ir parsivežė neužmirštamai 
teles, šios šventės minėjimu Hamilto- • ūdi iš kantatos “Tėviškės namai”. Į 
no ateitininkai pradeda savo veiklą. Į _ ______ _
Kviečiame šiame minėjime dalyvauti 
ateitininkų tėvelius, ateitininkus sen
draugius su šeimomis ir visus tautie- j Gedrimas, J. Gudinskas, A. 
čius. Norintieji įsijungti į ateitininkų į P^šilys. 1 
eiles yra primami vaikučiai nuo 6 m. p1------- ;
amžiaus. Tėveliai, kurių vaikai nepri
klauso jokiai jaunimo organizacijai, 
prašomi juos įrašyti į ateitininkų ei
les. Visais ateitininkų reikalais prašo
me kreiptis į J. Pleinį, tel. JA 7-4876.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SKY
RIAUS ruoštoje ekskursijoje autobusu

ŠV. ANTANO GIMNAZIJON Ken-į 
nebunkporte iš mūsų kolonijos išvy-i

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Moisi Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 

Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos iš 7Vi% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: pirmadienio is, trečiadieniais ir ketvirtadienias 9 vai. ryto 3 vai. 
po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po pietų ir 5 vai. 
— 8 vai. vok., šeštodienais 9 vai. ryto — 12 vol.

; rus ir širdį pagaunantis. Įvairių daliu darbo.
pranešėjai bei programos aiškintojai 
buvo gerai tam reikalui paruošti ir 
puikiai valdė anglų kalbą.

šiame minėjime daug kartų buvo 
ištartas ir Lietuvos vardas, ypač gy
vuosiuose paveiksluose iš Lenkijos is- tybinės gvardijos paslaugas reikia 
torijos, kuriuose buvo vaizduojamas brangiai mokėti. Yra sakoma, kad neg- 
Jogaila 
veikslų

i zemen 
vienos uncijos “instrumentų’’ 
krūvį.

Vienas berniukas šiemet buvo 
pagaminęs Gemini-Titano minia
tiūrinę kopiją, kuri pareikalavo 
300 darbo valandų, kitas — pa
skyrė 200 darbo valandų trijų 
daliu raketai. Kaikurie išradin
gesni raketų meistrai į orą jau 
šauna ir parašiutais žemėn su
sigrąžina peles ir žiogus.

Cicero mieste gyvena nemažai lie
tuvių, kurių daugumas negali supras
ti — kam tokie žygiai yra daromi ir 
kodėl valdžios pareigūnai juos tole
ruoja, juoba, kad už policijos ir vals-

ir Vytautas. Šių gyvųjų pa- raį savo demonstracijomis nori “per- 
demonstravimo metu (buvo auklėti” baltuosius, bet kiek iš de- 

vežami ant didžiulių judamų platfor- mOnstracijos vaizdų teko patirti, bal
nių aplink stadijoną) buvo duodama tieji po žygių kaip tik susidaro labiau 
daug istorinių faktų iš Lenkijos pra-1 negrams priešingą nuotaiką, 
eities, o taip pat dainų ir giesmių. • •

Padeda nugalėti

Dirbtiniu dantų
4. C,

liuosumą ir baimę
Jou nebėra Įkyraus nerimo jausmo dėl lais

vų judančių dirbtinių dantų. FASTEETH, pa
gerinti šarminiai (berūgščiai) milteliai, uždul
kanti ant dirbtinių dantų, laiko juos daug tvir
čiau, taip, kad jaučiamasi daug patogiau. Iš
venkite nemalonumų dėl atsipalaidavusių 
plokštelių. Reikalaukite FASTEETH kiekvieno
je cheminių gaminių parduotuvėje.

Jos laidotuvės buvo graži kilnaus 
gyvenimo užbaiga. Dalyvavo nepapras
tai daug žmonjų koplyčioje ir laidotu
vėse. Laidotuvių apeigas atliko kun. 
Ant. Sabas. Iškilmingoms gedulingoms 
Mišioms asistavo Christ the King pa
rapijos klebonas prel. C. J. McKee ir 
kun. J. Santamaria. Prieš Mišias, pa
gal gražų lietuvišką paprotį, buvo at
giedotos egzekvijos, kurias užprašė 
keturi laidotuvėse dalyvavę sūnūs. 
Jie taip pat atliko paskutinį patarnavi
mą savo mylimai mamytei, nešdami 
karstą į bažnyčią ir į kapus. Bronius 
iš Omahos atsiuntė gėlių vainiką. Ve
lionės bičiuliai užprašė daug šv. Mi
šių. Palaidota Sudburio katalikų kapi
nėse drauge su vyru, kuris yra miręs 
jau prieš septynerius metus.

Ilsėkis ramybėje, nes tu pavyzdin
gai atlikai savo lietuvės katalikės mo
tinos pareigą. Kor.

■^office mail ?

Pagreitinsite kelionę laiškų 
įmesdami juos pašto dėžutėn

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.

Įspūdingos buvo Mišios, kurias at- LIETUVIŲ SPORTO GYVENIME 
našavo Čikagos arkivyskupas John P.! rugsėjo 3-4 d. buvo nemaža Įvykių. 
Cody. Jam asistavo apie 50 vyskupų, per Darbo šventės savaitgalį čia buvo 
prelatų ir kunigų. Asistentų tarpe bu- net 3 didesnieji sporto Įvykiai: šiaurės ' 
vo minimi ir du lietuviai: kun. John Amerikos liet, žaidynių futbolo pirme- 
Kuzinskas ir kun. T. Petkus. Komunis- nybės, Š. Amerikos pabaltiečių futbo- 
tinei valdžiai neišleidus Lenkijos kar- ] 
din oi o S. Višinskio, pamaldų metu jo ] 
vardu kalbėjo vysk. L. Rubin, kuris ] 
yra delegatas išeivijos lenkams. < 

Prieš programą buvo paradas, ku- i 
riame be lenkų dalyvavo ir kitos tau- ] 
tinės grupės. Nors Į programą buvo I 
įrašytos ir dvi lietuvių grupės, tačiau 
jos parade nepasirodė, matyt, protes
to ženklan prieš lietuvių miestų įtrau
kimą i lenkiškuosius ir jų vardų iška
binimą State gatvėje. Kaip pranešė 
“Naujienos”, dėl šio lenkų elgesio pa
sitraukė ir minėjimo garbės pirminin
kas vysk. V. Brizgys, tačiau jo pavar
dė buvo įrašyta minėjimo programoje 
ir jis minėjime dalyvavo. Čikagos ar
kivyskupijos laikraštis “The New 
World”, suminėdamas minėjime daly
vavusius vyskupus, vysk. V. Brizgi Įra
šė pirmuoju, pažymėdamas, kad vysk. 
Brizgys yra iš Kauno, Lietuvos, “liv
ing in exile in Chicago”.

Soldiers Field stadijone yra tekę 
matyti daug Įvairių parengimų, tačiau 
šis lenkų minėjimas buvo vienas iš 
geriausių. Organizacija taip pat buvo 
gera. Įvairose minėjimo komisijose 
dirbo net apie 2500 žmonių. Minėji
mas lenkams kainavo apie $100.000. 
Nežiūrint to, už įėjimą į stadijoną 
nieko nebuvo Imama: jie pinigus su
telkė kitais būdais. Taip pat nemoka
mai buvo dalinamos ir programinės 
knygutės gana plačios apimties. Vie
nas leidinys, kuris čia pardavinėjamas, 
pavadintas “A Thousand Years of 
Polish Heritage”, šios knygelės teks
te ir žemėlapiuose daugelyje vietų mi
nima Lietuva, tačiau irgi šiek tiek ten
dencingai, kaip jau lenkams yra Įpras
ta, nors anksčiau jie sau daugiau 
^leisdavo”.

Pašto informacijas rasite telefonų knygos geltonuose puslapiuose.

PLAČIAI IŠGARSINTAS negrų žy
gis į Cicero miestą įvyko rugsėjo 4 d. 
Prieš šią eiseną Čikagos didžioji spau
da tiek daug rašė, o televizija ir radi
jas kiekvieną dieną rodė ir kalbėjo 
apie pasiruošimą žygiui, taip kad at-

lo pirmenybės ir Š. Amerikos liet. lau
ko teniso varžybos. Jos visos buvo la
bai kuklios, nes futbolą žaidė tik po 
dvi komandas, o tenisininkų skaičius 
teviršijo vos desėtką ir tai beveik visi 
buvo čikagiečiai ar iš kaimyninio Ci
cero miesto.

Lietuvių futbolo varžybose susitiko 
Čikagos ir Niujorko futbolininkai, ku
rie vieninteliai dar nepavargo. Kitų 
miestų lietuviams futbolininkams nu
tilus, tik šios komandos dabar kovoja 
dėl meisterystės. Kaip ir buvo laukta, 
laimėjo Čikagos “Lituanika”, Įveikusi 
Niujorko Atletų klubą 3:1. čikagiečių 
naudai Įvarčius laimėjo M. Mikalaus
kas — 2 ir A. Kiemaitis — 1, Niujor
ko — V. Bagdžiūnas.

Sekančią dieną buvo lietuvių ir lat
vių rinktinių susitikimas. Lietuvių 
rinktinės pagrindą sudarė “Lituani
kos” komanda, papildyta keturiais 
žaidėjais — S. Žadvydu, K. Budrec- 
ku, R. Budraičiu ir G. Klivečka iŠ 
Niujorko, šis susitikimas buvo gana 
įdomus ir permainingas. Pergalė atite
ko lietuviams irgi 3:1 pasekme. Pirma- 

j me kėlinyje A. Kiemaičio šūviu lietu
viai vedė 1:0, bet latviai tuoj išlygino. 

» Po pertraukos tas pats Kleinaitis pa- 
į siekė 2:1, o H. Jenigas iš 11 metru 

baudinio pridėjo ir trečią.
šiose pirmenybėse žadėjo dalyvauti 

ir estų rinktinė, kuriai turėjo atsto
vauti torontiečiai, bet jie nepasiro
dė. Pirmenybių proga Įvyko ir kelios 
sportininkų programos — pobūvis ir 
šokių vakaras. Buvo paminėta ir Čika
gos futbolo klubo “Lituanikos” 15 me
tų gyvavimo sukaktis. Dabartiniu klu
bo pirmininku yra H. Jenigas, kuris 
dar tebežaidžia ir pirmoje futbolo ko
mandoje. Prieš tai klubui yra vadova
vę: E. Vengianskas, E. šulaitis, V. 
Nnmgaudas, A. Visockis, P. Ambuta- 
vičius, R. Kožėnas, L. Juraitis, J. Juš
ka. “Lituanikos” futbolininkai nuola
tos dalyvauja amerikiečių futbolo pir
menybėse ir lietuviams daro neblogą 
propagandą.



"Varpo" choras su dirigentais ir solistais priima publikos ovacijas po išpildytos Br. Budriūno kantatos "Tėviškės namai". Iš kairės: 
sol. V. Verikaitis, okompaniatorė D. Skrinskaitė, kantatos kompozitorius Br. Budriūnas, pats ją dirigavęs, sol. J. Liustikaitė ir "Var
po" dirigentas St. Gailevičius. , ■ Nuotr. M. Pranevičiaus

Atsiųsta paminėti
Anthony D. Yuknis, THADDEUS 

KOSCIUSZKO, The champion of Free
dom, 16 psl. brošiūrėlė anglų kalba 
apie Tadą Kosciušką. Išleido J. K. 
Tautmyla 1966 m.

Lietuvių Religinis Kongresas Wa
shington, D.C., 1966 m. Programa bei 
informacijos. Piešiniai P. Jurkaus.

Mitteilungen aus baltischem Leben, 
nr. 2(54), Juni 1966. Leidėjas: Bal- 
tische Gesellschaft in Deutschland, 8 
Muenchen 15, Lesingstrasse, W. Ger
many.

Lietuviai Amerikos Vakaruose, nr. 
9, 1966 m. rugsėjis. Redaguoja kolek
tyvas, leidžia Ant. Skirius, 4364 Sun
set Blvd., Los Angeles, Calif. 90029, 
USA.

Kanados Lietuvių 12-toji Diena. To
rontas, 1966 Jaunimo Metais, rugsėjo 
3 ir 4 dienomis. KLB Toronto apylin
kės valdybos leidinys, 52 psl. Medžia
gą surinko ir paruošė: L. švegždaitė, 
kun. J. Staškevičius' ir St. Vaštokas. 
Rinko Spaudos Bendrovė “Žiburiai”.

Šiluvos Sv. Marijos koplyčios dedi
kacija. Lietuvių religinis kongresas 
rugsėjo 3—5, 1966. Pašventinimo iškil
mių progai paruoštas leidinys su spal
votomis iliustracijomis.
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H KII LILI RIWEJE VEIKIOJI
PROF. A. RAMŪNAS-PAPLAUS- 

KAS, neseniai išleisdinęs veikalą 
prancūzų kalba “Romos ir Maskvos 
dialogai”, yra paruošęs knygą lietu
vių kalba “Iš sutemų I aušrą”. Jo
je autorius yra sutelkęs savo minti
jimą prozine ir poetine forma. Kny
ga yra atiduota rinkti “Žiburių” 
spaustuvei Toronte.

ALĖS RŪTOS knyga “Žemės šauks
mas — už ką?” jau surinkta “Žibu
rių” spaustuvėje Toronte ir numato
ma netrukus pradėti jos spausdini
mą. Aplanką nupiešė dail. J. Paukš
tienė.

G. VELIČKOS MUZ. VEIKALĄ 
“Nemunas žydi” su simfoniniu orkest
ru lapkričio 5 d. “Dainavos” ansamb
lis statys Niujorke, o lapkričio 19 d. 
— Klevelande.

PREL. M. KRUPAVIČIUS Pasaulio 
Liet. Archyvui padovanojo “Lietuvių 
Rašomosios Kalbos žodyno” iki tol iš
leistuosius 42 sąsiuvinius ir apmoka 
prenumeratą už naujai išleidžiamus.

OKUPUOTO] LIETUVOJ
“MELODIJA”, V. Masionio vadovau

jamas Šiaulių miesto kultūros namų 
estradinis jaunimo ansamblis, gastro
liavo Kovelyje, Lvive, Stryjuje, Sva- 
liavoje, Mukačiove, Užgorode ir Sloni
me. Gausiausią žiūrovų būrį sutraukė 
Lvivo parke surengtas koncertas — 
5.000. Gastrolių užbaigiamasis koncer
tas įvyko Vilniaus filharmonijos sa
lėje.

VILNIAUS FILHARMONIJOS sim
foninis orkestras pradėjo koncertų se
riją Lietuvos miestuose ir miesteliuo
se. Programoje — ištraukos J. Gruo
džio baleto “Jūratė ir Kastytis”, frag
mentai D. šostakovičiaus muzikos kino 
filmui “Gylis”, P. Čaikovskio uvertiū- 
ra-fantazija “Romeo ir Džiuljeta” bei 
kiti kūriniai. Išvyka užtruks dvi sa
vaites, orkestrui diriguoja M. Dvario
naitė ir J. Domarkas.

M. K. ČIURLIONIO muzėjaus na
melyje Druskininkuose šią vasarą kon-

ŽMOGAUS GALIMYBĖS P. GAUČYS

Baigiasi greitų pakitimu laikotarpis
Per du pastaruosius dešimtme

čius pakitimai vyko daug greičiau 
nei bet kada anksčiau. Lėktuvai 
pralenkė garso greitį, bombų nai
kinamoji galia tapo neįtikėtinai 
didelė, žmogus iškilo į orbitą, o 
čia, žemėje, susikūrė daugybė 
naujų valstybių, televizija papli
to visur.

Daugelis mokslininkų pranaša
vo ir tebepranašauja, kaip gyveni
mas atrodys už dešimčio ar dvide
šimtmečio, bet nūdien jau atsi
randa ir tokių, kurių pranašystės 
siekia 100 ar netgi 500 metų pir
myn.

Apžvelgdami mūsų laikais pa
siektus technologinius laimėji
mus, mokslininkai prieina išva
dos, kad žmogui, pralenkus garso 
greitį ir pasiekus šviesos greitį, 
nebesą toliau kur beeiti. Pvz., pa
imkime pirmąjį pokarinį ir da
bartinį kompiuterį. Pastarasis jau 
pasiekė šviesos greitį.

Tikimasi, kad kompiuterio įkin- 
kymas į robotus sudarys sociali
nį perversmą. Reikalas suksis ne 
apie 30 ar 1*0 valandų darbo sa
vaite. bet kad iš viso žmogui ne- _ 
bereikės dirbti. Tačiau tada kils 30—40 metų, taigi tūkstantį kar- 
kita problema: kaip suderinti ūki- tų ^eičiau. Toks staigus augimas 
ni ____ 1____ . . . . .
.valaiki ir nuoboduli per 138 ar šaulio gyventojų priskaitoma virš ta mokytojų ir nėra tokių gerų 
158 valandas, kai žmogus nebe- trijų bilijonų. Apie 2000 metus jų; mokslo priemonių, kaip viešosio- 

bus jau šeši bilijonai. Apie 2040 se JAV mokyklose, katalikiškų 
m. — 12 bil., 2080 m. — 25 bil., mokyklų mokiniai yra labiau pa

rą sekundžių pasiųsti savo žodį ar 2120 m. — 50 bilijonų. Taigi žangūs moKsle, negu viešosiose

deny nu tyrimo srityje ir Įsiskver
bimo į žemės vidurius, tačiau 
viena aišku, kad visas žemės pa
viršius tapo žmogui prieinamas, 
čia jau nebėra kur toliau beeiti.

Dabar pažiūrėkime, ko atsiekta 
ir laimėta gyvybės ir mirties sri
tyse. Čia irgi, mokslininkų teigi
mu, esanti pasiekta riba. Atomi
nės bombos nuo 20.000 tonų 
griaunamos jėgos 1940 m., dabar 
pasiekė 20 milijonų tonų, o pati 
didžiausia vandenilio bomba Įga
vo 100 mil. tonų, taip kad gali nu
šluoti visą žemės gyvybę. Šios di
džiosios, manoma, esančios perdi- 
delės žemės paviršiaus naikini
mams. Priešo suniokojimui labiau 
tinka mažesnės. Tad neatrodo, 
kad ateityje būtų gaminamos dar 
didesnės bombos, nes jos nereika
lingos.

Galiausiai pažvelkime Į kitą gy
vybės ir mirties problemą: gyven
tojų problemą. Mes matome, kad 
mūsų laikai yra atsidūrę pereina
moje krizėje. Sakoma, kad paleo
lito laikų žmonės padvigubėdavę; 
per 30.000 metų. Šiandieną pa-; 
šaulio gyventojai padvigubėja per Į

mui galės atsidėti beveik visi.
Prof. J. Platto manymu, kaip 

žmogus savo žinojimą panaudoda
vo įvairiem pagerinimam, jis ga
lės jį panaudoti ir savo kūno pato
bulinimui ne kaip dabar — opera
cijų keliu — bet visus negerumus 
ir ligas išjungdamas iš paveldimų 
genų. Mūsų akys ir ausys, lygiai 
kaip ir širdys, senatvėje nebepa
jėgia tarnauti. Kodėl jų nepage
rinti biologiniu būdu, užuot grie- 
busis operacijų, kai jos nebedir
ba?

Taip, kaip žmogus pertvarkė 
augalų ir gyvulių organizmą, pa
našiai galės pertvarkyti ir žmo
gaus kūną, paskatindamas pilnu
tinį protoplazmos ir smegenų pa
jėgumą. Tada žmogus išsivaduos 
iš pripuolamų atsitiktinumų, ku
rie sukelia jo ligas. Tada ateis lai
kas, kada žmogus galės planuoti, 
ką jis nori, kuo nori būti. Laikas, 
kada atsitiktinumą ir palinkimą 
galiausiai jis galės pakeisti sąmo
ningom žmogiškom vertybėm ir 
apsisprendimais.

MARIJA AUKŠTAITĖ

TIESA
Ostijų baltume — atsispindi veidai visų nekaltųjų.
Nekaltasis dėl užkrautos naštos nors ir palūš, bet Viešpaties deb 

nas pakels jo smakrą nemirtingam šypseniui.
Tiesa vaikščiojo vargo drabužiuose po istorijos laukus, bet jos lau

kia didvyrio šarvai Paskutinio Teismo dieną.
Tiesos švyturiais alsuoja altorių Ostijos, klausyklų sakramentai, 

ir atgailojančių varžtai.
Jei tave kas nuskriaudė, skubėk į Tiesos pavėsį ir susikaupęs giliai 

kontepliuok, nes tavo teisybės kielikas pavirto auksiniu, ir susijungė 
su Alyvų darželio Dieviškąja Taure.

Tiesa kasdien žiūri į mus Kūrėjo akimis klausdama, ar mes kuria
me tiesą.

Kas žaloja Tiesą, tas stačiai kerta kardu į savo paties sąžinę.
Milijonai žmonių turi namus, pilis, lūšnas ir rūmus, bet Tiesa pra

šosi tik mažos — žmogaus širdies kertelės.
Iš teismų žiūri Tiesos akys, bet jos labai ašarotos.
Tiesa šaukiasi per visų nekaltai kaltinamųjų lūpas, per tortūrų 

žaizdas ir pavergtųjų tautų sunkią barikadą.
Vargšė mano Tauta, Tavo gysos prapjautos, Tavo akys nuo tortū

rų ašarom išplautos, kad per Tavo šventas aukas — Teisybė praregėtų.

Šis veikalas leidžiamas Vokietijoj.
ŠEŠTOJI VINCO KRĖVĖS LITE

RATŪRINĖ PREMIJA $500 doL pa
skirta Kostui Ostrauskui už dramų 
knygą “žaliojoj lankelėj”. Premija 
yra skiriama Lietuvių Akademinio 
Sambūrio Montrealyje ir iki šiol ją 
yra gavę šie mūsų rašytojai: J. Ais
tis, J. Mekas, M. Katiliškis, V. Ramo
nas, A. Mackus, šeštąja Vinco Krė
vės literatūrine premija pirmą kartą 
išeivijos istorijoje (neskaitant kon
kursinių laimėjimų) atžymima dra
mos sritis. Vertintojų komisiją suda
rė: pirm. — dr. H. Nagys, sekr. — 
dr. I. Gražytė, nariai: V. A. Jonynas,

Barteška ir R. Keturka. Komisi
ja, laikydamasi premijos skyrimo 
nuostatų, nesvarstė jau premijuotų 
knygų, visos kūrybos rinktinių raš
tų bei pomitinių veikalų. Premija pa
skirta šį kartą už trejų — 1963, 1964 
ir 1965 metų laikotarpį. Premijos 
įteikimo iškilmės ir vakaras įvyks 
1966 m. rugsėjo 24 d. Montrealyje, 
dalyvaujant Bostono vyrų sekstetui.

NAUJAI STEIGIAMAME Latrobe 
(Australijoje, Vic.) universitete nori
ma įvesti lietuvių kalbos kursą. Dar 
nežinoma, ar susidarys reikiamas skai
čius klausytojų. Dalykas, atrodo, įma
nomas, nes pvz. Adelaidėje jau kelinti 
metai veikia

DAIL. T. 
“Krikščionis 
leidiniams.

DAINAVOS ANSAMBLIS 1968 m., 
Lietuvos nepriklausomybės 50 m. su- 

, kakties proga, duos religinį koncertą.

K.

Kataliku mokyklų mokiniai pažangesni
na prumeiiia; Kaip suaerinu ilki- «u6uu<wj N Z K
į paskirstymą ir savigarbą, lais- neS31i ilgai tęstis. Šiuo metu pa-1

i*- -i • ■ ~ *i i i- ' omilirx rrrrkvi 4- r\ 111 riricl’-Ail/iwi n
Nors klasės perpildytos, trūks- [grindinių dalykų, kaip skaitymas tinkanti akademinėm studijom. 

Į ir aritmetika. Mokiniai, išskyrus

dirbs? .
Toliau: kai žmogus gali per po-į

Let OCAU.1KXL1U pCLOXUlOLX OflVU Z.VU41 CIA I i X ' J - • 1 ’ i * • , - _ .' - v .

garsą į visas*pasaulio šalis ar kur1 . kart’4 daugiau nei dabar, ir pa- mokyklose besimokantieji. Tokių' 
tik panori, ką daugiau jis toje ‘ ..................... .
srityje begali padaryti? Nebent 
išplėsti susisiekimo tinklą. Lygiai 
panašiai mes artėjame ir prie ke
lionių greičio ribos. Prieš šimt
metį žmogus keliaudavo arklio 
greičiu. Atsiradus garvežiui, tas

žangūs moksle, negu viešosiose

latvių kalbos katedra.
VALIUS kuria vinjetes 
gyvenime” knygų serijos

Kat. mokinių pažanga tikrai I programą Įtraukiami ankstyviausių j 
dėl neišaiškintų priežasčių antrą- įspūdinga, palyginus su sąlygo-,ir dabartinių lietuvių kompozitorių' 
ii duller ęrprpcnins DS- rriic Imi'inca dirBo ■nmlrvlrlnc __jį skyrių, gavo daug geresnius pa
žymius už bendrą amerikiečių mo
kinių vidurki. Kaip grupė, pana
šius rezultatus atsiekė ir 41-nos 
kat. gimnazijos vyr. klasių moki
niai anglų kalbos, matematikos, 
socialiniuose ir gamtos moksluo-

mis. kuriose dirba mokyklos, ne- kūriniai. Repertuaras jau baigiamas 
turėdamos pakankamai patalpų, ruošti. Repeticijos prasidės rudeni, 
ir mokymo priemonių. grižus iš Vašingtono Šiluvos Marijos

i sieks apskaičiuojamą žemės pajė- išvadų prieina autoriai ką tik iš- 
j gurno ribą išmaitinti tokį žmonių leistoje išsamioje studijoje apie 
skaičių, netgi badmiriavimo lygy- kat. parapijinių mokyklų sistemą 
je. Kaip žinome, nedavalgymas JAV. Studija buvo pradėta 1962 se. pralenkdami tautini vidurkį, 
kankina žmoniją jau ir dabar, nes'm. Dabar ja išleido Notre Dame- 
gyventojų priauga daugiau nei un-tas vardu “Catholic Schools: Inteligencijos vidurkis

įspėjama jiems pagaminti maisto.^in'Action”. -Į Augštesni išsilavinimą katali-l
Išsami dokumentacija kai mokiniaqi “teli’

J gencijos rodiklio (IQ) tyrimuose, i
Atsakymai į studijos klausimus 26.000 kataliku pr. mokyklų mo- 

buvo gauti iš 92% amerikiečių kinių vidurkis siekė 109, o* nor-J 
kat. pr. mokyklų ir iš 84% gim- malus gvventoju Ivmo vidurkis^ 
nazijų. Studija buvo ruošiama 4 esti ioo.' Taip pat* irodvta. kad 

i metus. Ją finansavo Carnegie kor-; kat. mokyklos daro'mokiniu at-l 
į poracija, davusi $350.000; orgam- ranką, nežiūrint fakto, kad‘per į 
zavo Reginald A. Neuwien, buv. 17 metu mokvklinio amžiaus vai-1 fl 1 t* I 7"1 • _ * * 1 1 *■ V
lų superintendentas.
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greitis našoko iki 60-70 mvliu i'šiai problemai isspręst! žmonija
x .v ‘' Tuvi meti L’aL’i KiiHo nriimtinn xri_valanaą. Šiandieną milijonai zmo-[ 

nių keliauja sprąusminiais lėktų-1 
vais 600 mylių i valandą greičiu. 
Jau projektuojami greitesni už 
garsą lėktuvai, skrenda 2000 my-j 
lių greičiu, ir yra bandomi rake
tiniai lėktuvai, kurie sieks 4000 
m. greiti. Pasiekęs 100 mylių 
greiti, žmogus paliko žemės susi
siekimą ir iškilo i orą. Pasiekęs 
17.000 m. greiti, atsiduria orbi
toje. šiandieną žmogus gali apke
liauti pasauli per vieną dieną. Ar 
beturi prasmę tą laiką sutrumpin
ti iki kelių valandų? Vargu.

Nūdien žmogus karštligiškai 
ruošiasi Jcelionei i mėnuli. Tos jo 
pastangos, mėginimai ir jieškoji- 
mai gali užtrukti ilgai, tačiau mė
nulis jau nufotografuotas iš labai 
arti, ir smulkūs duomenys yra ___ 7
gauti iš Veneros. Raketos jau pa- žiau vaikų. Ilgus šimtmečius jų 
siekė reikalingą greiti saulės sis- visad būdavo daugiau. Daugely- 
temos tyrimams, ir tolimesni pa- je šalių pusę gyventoju sudarvda- 
tobulinimai nelabai begalės su- v0 vaikai iki 15 metu/ šių dienu 
trumpinti tų kelionių laiką. Į Amerikoje pusę gyventojų sudaro

Grįžkime prie žemės pažinimo. [ jaunuoliai iki 20 metų. Ateityje, 
Jau žmogus įkopė i augščiausius {tikimasi, žmonių sulaukusių 40 ar 
kalnus ir nusileido Į giliausias j 60 m. bus tiek,* kiek yra dešimt- 
vandenyno prarajas. Jis gyveno I mečių. Tai atrodo keista, bet jei- 
ant plūduriuojančios salos šiau-1 gu pagyvenę žmonės bus jauni 
rėš Ašigalyje ir ištisus metus dvasia, jie galės naudingai panau- 
Pietų Ašigalyje, naudodamasis te- doti savo sugebėjimus bei patyri- 
kančiu vandeniu ir vonia. Dar mą ir geriau išauklėti vaikus nei 
daug kas lieka padaryti, ypač van- ligi šiol. Tada mokslui ir auklėji-

turi rasti kokį būdą, priimtiną vi-1 
soms tautoms ir religijoms, ko ga-l 
Įima laukti jau netolimoje ateity-i 
je.

Prof. J. R. TPlatt’o manymu, j 
mūsų laukia daug nuostabių atsie-! 
kimų, ypač biologijos srityje, ta-1 
čiau jie negalėsią žymiai pakeisti 
pasaulio visuomenės po XIX ir 
XX šmt. pasiektų laimėjimų ir 
pakitimų. Dabartiniai technologi
niai pakitimai atitinkamai pavei
kė ūkinę, socialinę ir tarptautinę 
struktūrą. To pasėkoje žmonija 
greit keičiasi ir keisis. Gyvenimas 
vyks ir toliau, bet bus skirtingas, 
dalinai dėl šeimyninio, geresnio 
susisiekimo ir mokslo pažangos 
poveikio. Mes stovime ant kitokio 
gyvenimo slenksčio.

Ateityje, manoma, būsią ma-

lių. dėstančių gimnazijose, turi, 
magistrių laipsnius, bet tik ket-j 
virtadalis pr. mokyklų mokytojų ■ 
(moterų) studijavo daugiau negu 
metus kolegijoje. Katalikų mo
kyklų mokytojos nėra pakanka
mai apmokamos — jų metinio at
lyginimo vidurkis siekia $3.250. 
Mokytojai pripažįsta, kad jie yra 
traktuojami kaip antros klasės pi
liečiai.

Katalikų pradžios mokyklose 
vienam mokytojui tenka 40 moki
nių, o pirmuose trijuose skyriuo
se — net 50. Trūksta geru moks- 

Stamford, Conn., viešųjų mokyk- ’KU skaičius padidėjo 129%, nors 10 Priemonių; 63% pr. mokyklų 
’ mažiau nei pusė katalikų vaikų1n®^uri PaSrin(^lniH įrengimų,

Kat. mokyklų pažangumo iro- lanko parapijines mokyklas. Kat
dymai buvo surinkti iš 192 pr. mokyklos mažiau teikia galimy- orn
mokyklų apklausinėtų mokinių, bių praktinėms profesijoms, to- 
kurie buvo egzaminuojami iš pa-1dėl ir patraukia jaunimą, labiau.

certavo keletas gabiausių jaunosios 
kartos pianistų: Aldona Radvilaitė, Al
dona Dvarionaitė, M. K. Čiurlionio var
do pianistų konkurso laureatai — Au
gustinas Maceina ir Raimondas Kont
rimas. Koncertų organizatorius — Vil
niaus filharmonija.

KURORTOLOGŲ MOKSLINĖ DRAU
GIJA buvo įsteigta Birštono 120 m. 
sukakties jubilėjinėje konferencijoje. 
Ji jungs visus kurortuose dirbančius 
Lietuvos gydytojus ir fizioterapinin- 
kus. Naujoji draugija taip pat žada 
padėti sveikatos apsaugos organizaci
joms spręsti visus sanatorinio gydymo 
uždavinius, koordinuoti kurortologų 
darbą, rūpintis naujų šios rūšies spe
cialistų ruošimu. Numatoma leisti ku
rortologų mokslinių darbų rinkinius, 
organizuoti konferencijas.

GRAFIKAS JUOZAS GALKUS tarp
tautinėje plakatų parodoje Varšuvoje 
už plakatą “Pirčiupis, 1944. VI. 3” 
gavo vadinamosios antihitlerinės ko
vos paminklų apsaugos tarybos pini
ginę premiją ir diplomą. Plakato juo
dame fone matyti skausmo iškreiptas 
veidas, raudona liepsna ir užrašas — 
“Lankykite fašistinio teroro vietas!” 
J. Galkus yra vienas darbščiausių 
plakatistų Lietuvoje. Jis yra sukūręs 
apie 130 plakatų, kurių 90 jau iš
leisti.

SEMINARAS GARSINIŲ SIGNALŲ 
atpažinimo klausimams aptarti buvo 
suorganizuotas Trakuose. Jo uždavi
nys — sukurti mašinas, kurios skai
tytų raštą, brėžinius ir vykdytų žmo
gaus balso Įsakymus. Seminare dalyva
vo mokslininkai iš visos Sov. Sąjungos. 
Buvo aptarta: garsinių signalų atpa
žinimo problema, akustinė kalbos su
sidarymo teorija, klausos fiziologija, 
kalbos signalų aprašymo metodai, sta
tistinės teorijos taikymas garsų atpa
žinimo uždaviniams, automatiniai įren
gimai kalbos atpažinimui ir eilė kitų ’ 
su “kalbančiomis” mašinomis susijusių 
klausimų. Lietuvoje šias problemas na
grinėja Mokslų Akademijos fizikos ir 
matematikos institute įsteigtas specia-

“Tėviškės Žiburių” administracijoje 
gaunami šie leidiniai mokykloms:

KREGŽDUTĖ I d. IV laida, A. Rinkūno, ______________ i__ S 2.50
KREGŽDUTĖ II d. IV laida, A. Rinkūno,__________ ________ $ 3.00
KREGŽDUTĖ III 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, kun. dr. J. Gutausko------------ ----------------------------— S 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, 
941 DUNDAS ST. TORONTO 3, ONT. Praėjusioje dainų Šventėje Čikagoj dirigento garbės lazdelę įteikė 

muz. Al. Aleksis naujai garbės dirigentei A. Stephens-Steponavičie- 
nei. Nuotr. J. Juknevičiaus

Maždaug 47% seselių vienuo- paminklinės koplyčios pašventinimo 
----------------- x.._: iškilmių.

ALEKSANDRUI RUŽANCOVUI, Įžy- 
miajam lietuvių bibliografui, Lietu
vių Bibliografijos Tarnybos .vedėjui 
ir “Knygų Lentynos” redaktoriui mi
rus. JAV Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros Fondo valdyba naujuoju LBT; lūs skyrius garsinių signalų atpažini- 
vedėju pakvietė dr. Zenoną Ašoklį, mui. Vienas didžiausių šios srities en- 
Dabartinis įstaigos adresas: Lietuvių! tuziastų yra Laimutis Telksnys. 
Bibliografijos Tarnyba, 1347 So., 48th Į MELIORATORIŲ PASITARIMAS nu- 
Court, Cicero, ILL. 60650. USA. j sausintų žemių kultūrinimo klausimais 

LENKŲ KRAŠTOTYROS DRAUGI- įvyko Kaune. Jame dalyvavo Lietuvos, 
JA leidžia 19-tojo amžiaus etnografo Estijos, Latvijos, Gudijos melioravi- ' 
ir tautosakininko Oskaro Kolbergo mo mokslinio tyrimo ir vandens ūkio 
(1814—1890) raštus ir jo rankraštinės projektavimo 
medžiagos rinkinius. Šiemet išėjo 53-1 specialistai. Svečių tarpe buvo Lenin- 
čiasis Kolbergo darbų tomas, vardu grado, Karaliaučiaus ir Maskvos at- 
“Lietuva” (LITWA, Wroclaw — Poz- stovai. Pranešimus padarė: žemės ūkio 
nan, 1936. 560 psl.), skirtas Kolbergo 
surinktai lituanistinei medžiagai. Me
džiaga dokumentuota, yra išsamių pa
aiškinimų. Įvadas parašytas V. Ar- 
mono.

KUN. DR. V. GIDŽIŪNAS, istorikas 
ir “Varpelio” redaktorius, pakviestas 
į Jono Duns Skoto Kongresą Oxforde, 
Anglijoj, skaityti paskaitą tema — 
“Skotizmas ir skotistai Lietuvoje”. Jis 
Europon išvyko rugsėjo 10 d. ir ten 
užtruks visą mėnesį; grįš spalio 8 d.

“AKĖČIOS” — tokiu pavadinimu 
Bruklyne. N.Y., leidžiamas humoro, 
satyros, sarkazmo ir ironijos laikraš
tis. šių metų 1-masis (iš eilės jau šeš
tasis) to laikraščio numeris pasiekė j kampe siena ir įėjimo anga 4,5 metrų 
skaitytojus. Žada išeiti keturis kartus Į gylyje. Spėjama, kad šis pirminis ke- 
per metus, šiemetinis numeris jau ■ turkampis bokštas buvo sudegintas ne- 
knygelės formato, žymiai platesnės ap- į žinomo karinio puolimo metu ir XIII 
imties, negu ligi šiol išleistieji nume- š. ant jo liekanų buvo pastatytas apva- 
riai. Leidinyje apstu iliustracijų. Nu- lūs žemutinės pilies gynybinis bokš- 
merio kaina — 50 et. Adresas: “Akė-1 tas. XVI š. šis bokštas buvo paaugštin- 
čios”, 122 Wyckoff Ave., Brooklyn, I tas, bet dėl Vilnelės potvynio susilp- 
N.Y. 11237, USA. nintų pamatų XVIII š. teko nugriūti

DAILININKAI C. JANUSAS, V. K. | viršutinį augštą. Architektas L. Stuo- 
JONYNAS, V. IGNAS, V. KASIULIS j ka-Gucevičius, norėdamas bokštą su- 
IR J. RŪTENIS padovanojo po vieną derinti su katedros neoklasikiniu sti- 
savo kūrinį Lietuvių Atletų Klubui liumi, to paties šimtmečio pabaigoje 
Niujorke, norėdami paremti mūsų | viršutinio augšto apvalias langų angas 
sportuojantį jaunimą.

DR. VYT. VARDYS, Wisconsin uni
versiteto profesorius, gavęs American 
Council of Learned Societies stipen
diją, išvyko metams į Vokietiją, kur 
rinks medžiagą mokslo veikalui “So
vietų tautybių politika po Stalino”. 
Profesorius išvyko su šeima ir apsigy- j pokario įvykius vadinamosios klasių 
veno Miunchene. Medžiagos tikisi rasti, kovos fone. Yra pavojus, kad naujasis 
įvairiuose amerikiečių ir įvairių tautų i fįimas gali būti daugiau ar mažiau 
archyvuose. Vokietijoj dr. V. Vardysi panašus į propaganda nuspalvintą V. 
yra studijavęs Tuebingeno un-te. žalakevičiaus kurinį “Niekas nenore-

DAIL. A. VALEŠKA sukūrė šv. Ka
zimiero stebuklo piešinį mozaikai Sv. 
Marijos Gimimo bažnyčiai Marquette 
Parke. Mozaiką atliks A. Valeškos me
no studijos bendradarbiai. Pr, AL Kauno marių.

meno ar muzikos kambarys.
Katalikybė praktikoje

Didelė kat. tėvų dauguma aiš
kiai pasisako, kad pagrindinis 
akstinas leisti vaikus į parapiji
nes mokyklas yra religinis ir mo
ralinis auklėjimas. Panašus reli
ginių nusistatymų tyrimas kat. 
pr. mokyklas baigusių tarpe buvo 
pravestas Čikagos National Opin
ion Research Center. Kaip prane
ša minėtasis Notre Dame un-tas, 
katalikiškasis auklėjimas šiuo at
žvilgiu yra mažiau sėkmingas. 
Nors kat. moksleiviai aplamai tu
ri gerą bažnytinės teisės suprati
mą. bet dažnai praktikoje jie ne
sielgia pagal krikščioniškąjį mo
kymą. Pusė kat. mokyklas baigu
sių berniukų prisipažino, kad 
jiems būtų nesmagu sėdėti šalia 
kitos rasės mokinio. Daugumai 
atrodė priimtinas šis pareiškimas: 
"žydai mums yra svetimi, skir
tingi ir sunku patirti, ką jie gal
voja ar planuoja.” Studija daro 
šią pastabą: "Katalikiškoms mo
kykloms yra būtina sąžinės są
skaita, kiek tai liečia antisemitiz
mą.”

Studija nurodo, kad JAV kata
likų pr. mokykloms 1968 m. rei
kės 30.000 naujų mokytojų. Nau
jų mokyklų statyba bei įrengimai 
atsieis $720 mil. Notre Dame un
to prez. kun. T. Hesburgh reiškia 
vilti, kad JAV katalikai vienaip 
ar kitaip išpildys laiko reikalavi
mus, nes ir tėvai, ir mokiniai ro
do pasitenkinimą katalikiškomis 
mokyklomis.

Paruošė St D.

NAUDOKTTES PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

‘TĖVIŠKES ŽIBURIUOSE”

institutų iškiliausieji

mokslų kandidatas J. čeičys, L. Ze- 
lionka, A. Sakalauskas, latvis J. Za- 
rinča, gudai — P. Lapčiukas ir L. 
Styčinskis, estas K. Kuningas. Pasi
tarimo dalyviai lankėsi keliuose ūkiuo
se, kur turėjo progos susipažinti su 
praktiniu nusausintų žemių kultūrini
mo darbu.

PRIE VILNIAUS KATEDROS var
pinės bokšto buvo aptikti mūro frag
mentai, kurie, mokslinių-gamybinių 
restauracinių dirbtuvių specialistų 
nuomone, yra romaniškojo laikotar
pio architektūros pavyzdys. 1962 m. 
tiriant bokšto vidų, taip pat buvo at
kasta romaninio plytų rišimo ketur-

prakirto ir padarė keturkampes.
RAIMUNDAS VABALAS, lietuviškų 

filmų režisorius, ir žinomas filmuoto- 
jas Jonas Gricius baigia sukti naują 
filmą “Laiptai į dangų”. Pagrindą sce
narijui sudarė to paties pavadinimo 
Mykolo Sluckio romanas, vaizduojąs

jo mirti”. Pagrindinius vaidmenis su
kūrė: V. Blėdis, E. Pleškytė, H. Ku- 
rauskas ir G. Balandytė. Filmuoti liko 
tik gamtinės nuotraukos sodyboje prie
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Mann & Martel
REALTORS

9 TORONTE
Lietuvių skautų veikla

Ateitininkų žinios
Bendros Mišios veiklos metų pro

ga įvyks kitą sekmadienį, rugsėjo 25 
d. Visi moksleiviai, studentai ir sen
draugiai raginami šį sekmadienį, rug
sėjo 18, vykti į Midlandą.

CHOLKAN
& CO. LIMITED 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. CL ARENS,
$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,

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhntB.

408 Ron c es va lies Avė. Tel. LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

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

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

Owners
ENTRE

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

namus

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.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -130 ir 4.30-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 430-7
Penkt. 10-130 ir 430-8
Š«št.9-12
Sekm. 930 -1

Kapitalas
1966 Birželio 30 d.

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

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias 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. ...

Nerodė atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina. Čia gausite rimtą ir sąžiningų patarimų.

J. KUDABA, LE1-1161, namų R U 3-2105

vai. ryto. Prisikėlimo didžiojoje sa
lėje, iš kur vyksime organizuotai į 
pamaldas, šv. Mišios bus atnašauja
mos skautų-ėių intencija.

• Jau pats laikas įrašydinti savo 
vaikus į skautų-ėių eiles. Draugovės 
priima naujus narius. Skambinti drau
gininkams: A. Gotceitui tel. 766-0259, 
P. Reginai tel. 274-2265, B. Poškai 
tel. RO 2-6684 ir M. Stanionienei tel. 
781-7861. Tebūna .visų suprasta, kad 
organizuotas jaunimas yra geresnis 
jaunimas.

• Rugsėjo 17-18 d. Romuvoje įvyks 
skautų vyčių sąskrydis, kuriame da
lyvaus Hamiltono, Montrealio, Ročes- 
terio, Niagaros pusiasalio ir Toronto 
skautai vyčiai. Bus skautų vyčių įžo
dis. Sąskrydį organizuoja s.v.v. G.

e Iš Čikagos yra gautas gana di
delis kiekis medžiagos uniformom. Su
interesuotieji prašomi kreiptis į A. 
Jankaitienę tel. RO 3-3838.

• K. Birutės vyresnių skaučių dr- 
vės tautiniais drabužiais papuošta lėlė 
(sesės A. Jankaitienės darbas) LS Se
serijos vardu per min. J. Rajecką 
buvo įteikta jauniesiems P. Nugen- 
tams jų sutuoktuvių proga.

• šį šeštadienį, rugsėjo 17, 9.30 vai. 
ryto šaukiamas Rambyno tunto vadi- 
jos posėdis skautų būkle. Prašomi vi
si tunto vadijos nariai posėdyje daly
vauti.

• Sekmadienį, rugsėjo 18, 11 vai., 
šv. Mišiomis pradedami skautų-čių 
veiklos metai. Visi skautai-tės, jūrų 
skautai-tės, vilkiukai ir paukštytės su
savo vadovais-vėmis renkasi 10.30 jBreichmanas iš Hamiltono.

OFORTAS
Sportas Lietuvoje
Dviračių lenktynes aplink Lietuvą 

laimėjo J. Grabauskas (Kauno Bina- 
mo) prieš V. Kniežą iš Vilniaus Di
namo.

Sov. Sąjungos profsąjungų jaunių 
krepšinio pirmenybės baigėsi didele 
lietuvių pergale: Vilniaus Žalgirio 
mergaitėms teko I-oji vieta, o kau-

Studentai ateitininkai šiais metais 
padidėjo naujais nariais. Prie tų, ku
rie baigė 13-tą skyrių ir pradėjo stu
dijuoti, įsijungia eilė 13-to skyriaus 
gimnazistų, kurie šiais metais jau pri
klauso studentų draugovei.

Moksleivių kuopos valdyba šiais 
metais bus renkama kitokiu būdu. 
Pirmiausia bus pasiūlomi kandidatai į 
valdybos narius ir atskirai į pirmi
ninkus. Po savaitės laiko bendrame 
susirinkime pasiūlytieji kandidatai tu
rės susirinkimui paaiškinti, kaip jie 
įsivaizduoja valdybos vaidmenį ir ką 
numato daryti, jeigu bus išrinkti, ki
taip sakant, turės pareikšti savo “plat
formą”. Po to vyks rinkimai. Pirmi
ninkas bus renkamas visų kuopos na
rių atskirai, bet ne valdybos narių, 
skirstantis pareigomis.

.Kandidatų vai dy b on pasiūlymas

laimėjo Toronto Pūtvio kuopos šau
liai, surinkę 1680 taškų iš 1800 ga
limų. Jiems teko dr. J. Yčo pereina
moji taurė. Hamiltono žūki.-medžioto
jų klubas “Giedraitis” surinko 14361.

Individualiniame 22 kai. šaudyme 
I v. laimėjo B. Savickas, II — J. 
Budrevičius, III — VI. Rukšys, visi 
Toronto Pūtvio šaulių kuopos nariai.

(Nukelta į 7 psl.)

įvyks sekmadienį, rugsėjo 18 d., tuoj 
po 10 vai. Mišių ateitininkų kamba
ryje. Visi vyr. moksleiviai prašomi 
ateiti labai trumpam susirinkimui. 
Prieš tai prašomi pagalvoti apie siū
lomą kandidatą ir turėti jo sutikimą, 
kad jis sutinka būti renkamas. Vie
nas kandidatas gali būti pasiūlomas 
dviejų kuopos narių. Tad nepamirš
kim — sekmadienį, rugs. 18 d., tuoj 
po 10 vai. Mišių! Tie, kurie tą sek
madienį važiuos į Midlandą, kandi
datų reikalu prašomi paskambinti R. 
Petrauskui, 621-1590. Atsiminkit/kad 
nuo išrinktos valdybos daug priklau
sys visa kuopos veikla.

2232 Bloor St. West į 527 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
J. R UKSĄ

nietėms — trečioji. Berniukų grupėje 
nugalėjo taip pat Vilniaus Žalgiris 
prieš Kauno bendraklubius.

Naują Lietuvos jaunių rekordą at
siekė R. Aukštuolis, nubėgęs 200 m. 
per 22 sek. Jis'pakartojo ir 100 m. 
jaunių rekordą, nubėgęs per 10,9 sek.

Bratislavos “Š tart o” rankininkės 
Kaune pralaimėjo žalgirietėms 7:12.

Pabaltijo ir Gudijos kaimo jaunimo 
futbolo pirmenybės įvyko Kėdainiuo
se, Mūsiškiams atstovavo vietos Ne
vėžio komanda, kuri užėmė I vietą, 
nugalėdama Estiją 3:0' Latviją 1:0, 
Gudiją 3:2. II vietą užėmė latviai, 
III — estai, IV — gudai.

Europos taurės futbolo pirmenybė
se tarp Istanbulo ir Vienos Rapido 
vienuolikių Turkijos sostinėje teisėjo 
pareigas ėjo kaunietis K. Andziulis, o 
šoniniais teisėjais buvo rusai.

Lietuvos futbolo pirmenybėse Kau
no Lima 400 žiūrovų akivaizdoje nu
galėjo Panevėžio Statybą 2:1. Pirme
nybių lentelėj ir toliau pirmauja Kė
dainių Nevėžis prieš Statybą, Kauno 
Limą, Plungę ir Vilniaus raudonarmie
čių Saliutą. Paskutinę — penkioliktą 
vietą užėmė Mažeikiai.

Amsterdame įvyko moterų irklavimo 
pirmenybės. Vilniaus Žalgirio aštuon- 
viėtė užėmė II vietą. Žalgirio koman
doj be lietuvaičių, randamos dar šios 
pavardės: Perevoruchova, Semaško, 
Koženkova.

Rygoje įvyko Pabaltijo karinės apy
gardos lengvosios atletikos pirmenybės. 
Toliausiai diską numetė S. Skapas — 
51,18 m., Maskoliūnaitė buvo pirmoji 
80 m. barj. — 11,3 sek. ir penkiakovėj 
— 4290 tšk. Rutulį laimėjo A. Kali
nauskas — 16,19 m. Daubaris laimėjo 
I v. trišuolyje — 14,68 m., antrąsias

Toronto apylinkės pirmininkas 
Aug.. Kuolas įteikia dr. J. Yčo 
taurę St. Jokūbaičiui, atstovui VI. 
Pūtvio šaulių kuopos, kuri Kana-' 
dos Lietuvių Dienoje Laimėjo ko
mandines šaudymo varžybas

vietas užėmė A. Paulaitis šuolyje į 
augštį — 1,91 m., J. Malašinskas de- j 
šimtkovėje — 6.393 tšk. ir Stačiokas I 
šuolyje su kartim — 4.20 m.

Plaukimo rungtynės tarp Gdynės 
(Lenkija) ir Kauno baigėsi Kauno 
pergale 118:133. Minėtinos pasekmės: 
J. Urbelytė 100 m. delfinu — 1 min. 
16,7 sek., S. Rudokas 100 m. krūtine | 
— 1 min. 14,8 sek. ir 200 
min. 44,5 sek.

m. — 2

K. B.

Panevėžyje įvyko lengv. atletikos 
rungtynės, kuriose Lietuvos rinktinė 
įveikė Uzbekijos ir Armėnijos lengva
atlečius.

A. Baltrimavičius Sov. S-gos jaunių 
bokso pirmenybėse lengviausiame svo
ryje laimėjo pirmą vietą, tapdamas so
vietų meisteriu. Be to, kaunietis R. 
Supronas ir vilnietis V. Dovgirdas lai-
mėjo trečias vietas.

Sov. Sąjungos studentų pirmenybė
se, kurios įvyko Minske, jietininkas B. 
Burokas visai priartėjo prie 80 m ri
bos. šiose pirmenybėse jis pasiekė 
naują Lietuvos rekordą, nusviesdamas 
jietį 79.24 m.

E. Žebrauskas Sov. S-gos jaunių 
plaukimo pirmenybėse 1500 m 1. st. 
plaukime laimėjo pirmą vietą. Jo lai
kas 18:49,8 sek. Tai naujas Lietuvos
vyrų ir jaunių rekordas.

Sov. Sąjungos pirmenybėse geriau
siai pasirodė V. Jaras, disko metime 
laimėjęs antrą vietą (56,38 m). A. 
Aleksejūnas ir K. Orentas bėgimuose 
laimėjo trečias vietas.

Mesinoje, Italijoje, įvyko vasaros 
krepšinio turnyras, kuriame pirmą vie
tą laimėjo sovietai. Jų komandoje žai
dė ir lietuvis M. Paulauskas, šiose pir
menybėse dalyvavo amerikiečių Half 
Oil komanda, kuri pralaimėjo sovie
tams 79:64. Po to amerikiečiai nuga
lėjo Milano Simentalio komandą 96: 
73. šioje komandoje žaidžia ameri
kietis S. Chabin, kuris vienas pelnė 35 
taškus.

ŠAUDYMO VARŽYBŲ 
LAIMĖTTOJAI

Rugsėjo 3-4 d.d. Kanados Lietuvių 
Dienos proga Sharoon, Ont, įvyko 
ŠALFASS rengtos š. Amerikos šau
dymo pirmenybės. 22 kai. šautuvo 
varžybose grupiniam šaudyme I v.

Laiko problema? Nevienas pareiš
kia, kad nebus laiko įsijungti į or
ganizacinį veikimą, nes reikia daug 
mokytis. Bet pagalvokit, kiek laiko 
skiriama organizacijai ir kiek pra
mogom, kaip televizijai ir panašiai? 
Dėl veikimo organizacijoje niekas nė
ra likę antrus metus toje pačioje kla
sėje. Jeigu savaitėje skiriama viena 
ar dvi valandos organizacijai, ar dėl 
to mokslas nukenčia? Čia tik pasitei
sinimas tų, kurie nemoka laiko su
skirstyti. Aišku, nėra gerai, jeigu per
daug laisvalaikio paskiriama organi
zacijai, kaip tai atsitinka kaikuriem 
valdybų nariam, bet užtat reikalingas 
pasidalinimas darbais, kad nė vienas 
perdaug nesugaištų. Dažnai geriausi 
mokiniai yra ir aktyviausi savo orga
nizacijoje. Kas teisinasi, kad dabar 
neturi laiko, tas jo neturės visą savo 
gyvenimą.

Atvyko iš Lietuvos A. Kerbe- 
rienės motina, taipgi G. Stanio- 
nio motina. Yra ir daugiau to- 
rontiečių, laukiančių savo arti
mųjų atvykstant iš okup. Lietu
vos. Kaikurie yra pakvietę savo 
gimines atvykti ne kaip imigran
tus, bet kaip svečius ar viešnias.

Revizijos komisijos pirmininką AUGUSTINĄ KUOLĄ, 
jo šeima ir gimines, tragiškai žuvus jo broliui

VYTAUTUI KUOLUI Lietuvoje, 
giliai užjaučia —

Kredito Koop. "Parama"

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

nuoširdžiai užjaučia —

Miela SAVUTĘ ŠLEKIENĘ, ’ 
brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame —

L. L. Karbonai

At A
ONAI KRIAUCELIŪNIENEI mirus Sudbury, Ont., I 

reiškiu nuoširdžią užuojautą
VLADUI ir JURGIUI KRIAUČELIŪNAMS—

Bronius Rūkštelis

BARBORAI LUKAUSKIENEI mirus, 
dukterims —O. JACIKIENEI, E. MULEVIČIENEI, 

F. MAČIULIENEI ir jų šeimoms 
reiškiame giliausią užuojautą —

J. A. Pliopliai

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

prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

__ ____________ Meniškos vaikų nuotraukos
-----------  Portretai ir kt

RO 7-5454
Namų tel. LE 5-1584

SWANSEA - BLOOR, $5.000 įmokė
ti, 6 kambarių gražus vienos šei
mos atskiras namas, vandens-aly- 
vos šildymas, garažas.

CLENDENAN-BLOOR, $6.000 įmo
kėti, 7 kambarių atskiras namas, 
garažas, viena skola balansui.

SWANSEA, $22.900 pilna kaina, 
gražus 5 kambarių vienaaugštis 
su butu rūsyje, garažas su priva
čiu įvažiavimu, palikimas.

INDIAN RD.-BLOOR, $10.000 įmo
kėti, 12 kambarių atskiras didžiu
lis namas, 3 prausyklos, sklypas 
50x150, garažai su privačiu įva
žiavimu, namas be skolų, puikus 
nuomoti.

JANE - BLOOR, $10.000 įmokėti, 8 
kambarių per du augštus, atskiras 
namas, vandens - alyvos šildymas, 
garažas, kilimai.

DURIE STR. - BLOOR, $10.000 įmo
kėti, 7 kambarių atskiras namas, 
gražiai užbaigtas rūsys, naujas šil
dymas, puikus didelis kiemas, ga
ražas

PRINCE EDWARD - BLOOR, pui
kus didžiulis 6 kambarių viena
augštis, pilnai užbaigtas rūsys su 
atviru židiniu, kilimai, dvigubas 
garažas su privačiu įvažiavimu.

SIKSPLEKSAS, $20.000 įmokėti, 4x
2 miegamųjų ir 2x1 miegamojo, 
maždaug 6 metų senumo, virš 
$8.000 metinės nuomos, viskas iš
nuomota.

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

PASITEIKAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

Namų tel. LE 8-910 
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo

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

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

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

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininkai ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su
tartis. Virš 10% už investuotus pi
nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200 000

RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
apartamentinis pastatas. $55.000 
metinių pajamų. Dideli vieno ir 
dviejų miegamųjų butai. Balko
nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la
bai gerame stovyje. Didelis kie
mas automašinoms. Reikia nema
žai įmokėti, bet dalis gali būti 
grynais pinigais, o kita dalis ne
kilnojamo turto arba mortgičių 
formoj e (trade-in) Kaina$280.000.

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 
asm. paskolas iš 1%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A Al A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAfCA<VIA 
KREDITO KOOPERATYVE "______________ ___

MOKAME
43A% už depozitus
5Y2% numatyta už Šerus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir. 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. e Telefonas LE 2-8723 "

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
BEWDLEY ONTARIO, 50 akrų su trobesiais, prie pat Rice ežero ir mies
telio. Prašoma kaina viso $7.000.
BLOOR—DUNDAS, $18.500. Įmokėti apie $3.000, balansas atskiras 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 APARTMENT AS, $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

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 
fetadžeto ir patarnavimo planai. Išslmokėjūnas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORRIS
BEAT, ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

kamb. butas. Parduodama dėl li
gos.

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

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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AfDRAUDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER. 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

VD Ą Aįkl Ą e Visais kelionių reikalais, visame pasao- 
. iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rOtT vreCIET

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

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

foto aparatai ir Lt.

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti \ A jį 7 su gaminių kokybe ir kainomis.
2160 DUNOAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
— TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 1

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS. 1
> *532-7733 į

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stosiulrs 1

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

KING EDWARD 
SENIOR PUBLIC SCHOOL 

Bathurst Street (truputi Į šiaurę 
nuo College gatvės) 

(pirmadienį — trečiadienį)
REGISTRACIJA

Registracija minėtose mokyklose — rugsėjo 19, 20, 21 d. d. 7 vai. vakare 
Mokslas prasidės 1966 m. rugsėjo 26 d. nuo 7.30 vai. vakaro.
Už tuos kursus neimamas joks mokestis.

KLASĖS

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

PIRMIEJI METAI — Anglų kalbos pagrindai pradedantiesiems, 
skaitymas ir kalbėjimas

ANTRIEJI METAI — Kalbėjimas, skaitymas, rašyba
TRETIEJI METAI — Pasikalbėjimai, skaitymas, rašymas, pilietybė 

ir anglų kalbos rašiniai VII—VIII skyrių lygio
KETVIRTIEJI METAI — Pasikalbėjimai, anglų kalbos rašiniai, 

gramatika — VIII—X skyrių lygio, šios klasės bus sudarytos, 
jei užsirašys nemažiau 20 mokinių minėtose mokyklose 
Trečiųjų ir ketvirtųjų metų mokiniai galės laikyti egzaminus 
VIII skyriaus pažymėjimui gauti.

UNIVERSITETO LYGIO ANGLŲ KALBOS KLASĖS mokiniams, kurie 
moka angliškai ir turi pažymėjimą bent X skyriaus lygio ir ren
giasi įstoti į universitetą (Bloor C.L — pirmadienio ir trečiadie
nio vakarais).

SPECIALIOS KLASĖS vietiniams ir kituose kraštuose gimusiems stu
dentams, kurie kalba angliškai, bet dar yra reikalingi lavinimosi 
skaityme, rašyme, skiemenavime ir aritmetikoje I — VI skyrių 
lygyje (Bloor CX — antradienį ir ketvirtadienį.
Parkway Vocational School — pirmadienį ir trečiadienį).

PROGRAMA

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visas mechaniž* 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: noro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus.

Automatinis elektra valymas. Šutai-

Skambinkite LB. 84912.

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU 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

SPORTAS
Atkelta iš 6-to psl.

Medžioklinio šautuvo varžybas gru
piniam šaudyme laimėjo Hamiltono 
klubas “Giedraitis” su 396 taškais iš 
500 galimų. “Giedraitis” šiuo metu 
augštai stovi medžioklinio šautuvo 
lėkštelių šaudyme. Jam teko dr. A. 
Saikaus pereinamoji taurė. Nepertoli 
atsiliko ir Toronto “Tauras” su 375 
taškais. Jis būtų galėjęs pasirodyti ge
riau, jei klubo nariai būtų daugiau 
kreipę dėmesio į priešvaržybines tre
niruotes ir komandos sudarymą.

Individualinėse varžybose I v. lai
mėjo VI. Sasnauskas, II — V. Sližys 
(abu Hamiltono “Giedraičio”), III — 
Z. Zaleckis (Toronto “Tauras”). To
ronto šaulių Pūtvio kuopa medžiokli
nio šautuvo šaudyme pasirodė silpnai. 
Šaudymo varžybose buvo užsimoję da
lyvauti ir Worcester Mass, šaudytojai, 
bet dėl didelio atstumo iT kitų prie
žasčių į šaudymą neatvyko. Z.

ŠALFAS Sąjungos pirmasis golfo 
turnyras gerai pavyko. Rugsėjo 4 sek
madienis sutraukė net 51 golfininką. 
Jų tarpe dalyvavo 7 jauniai (4 hamil- 
toniečiai), 3 Čikagos atstovai ir vienas 
montrealietis. Vyresniųjų grupėje su
siskirstyta sekančiai: V. Astrauskas 
78 smūgiai, V. Ubeika 81, B. Pilkaus
kas, P. Stauskas ir A. Eižinas 87, R. 
Strimaitis 90, V. Siminkevičius 92, E. 
Astrauskas (meisterio sūnus) 93, S. 
Šalkauskis, V. A. Balsys, V. Dargis 
(Montrealis) 96, V. Petraitis, R. Juo
zaitis 97, A. Žutautas, S. Kondrotas, 
A. Supronas 98, A. Banelis, A. Sima
navičius, M. Ignatavičius 99 ir K. Bis- 
kis (Čikaga) 100.

Jaunių laimėtoju tapo puikiai žai
džiantis hamiltonietis Panavas su 88 
taškais. Toliau sekė Gutauskas su 95 
ir S. Ignatavičius su 106 taškais.

Už toliausiai numuštą pirmą svie
dinį dovaną laimėjo R. Juozaitis, o 
už tiksliausią sviedinį ant paskutinės 
žaliosios — A. Eižinas. <

Varžybos užbaigtos vaišėmis, kurių 
metu laimėtojui įteikta KLB Toron
to apylinkės taurė. J. B.

Kanados Lietuvių 12-tosios Dienos 
metu vykusių ŠALFASS-gos metinių 
žaidynių, golfo ir šaudymo pirmeny
bių laimėtojams buvo įteiktos labai 
vertingos pereinamosios dovanos, šios 
šventės proga dr. A. Valadka paau
kojo $25 ŠALFASS-gos žurnalo 
“SPORTAS” leidimo reikalams. Cent
ro valdyba reiškia nuoširdžią padėką.

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA
VAKARINIAI KURSAI NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS

BICKFORD PARK HIGH SCHOOL
7 Bloor St. West (prie Christie)7 4

(pirmadienį — trečiadienį) 
BLOOR COLLEGIATE

1141 Bloor St. West (prie Dufferin) 
(pirmadienį, antradieni, trečiadienį 

ir ketvirtadienį)
CENTRAL HIGH SCHOOL 

OF COMMERCE
570 Shaw St. (i pietus nuo Harbord) 

(pirmadienį — trečiadienį) 
EASTERN HIGH SCHOOL 

OF COMMERCE
16 Phin Avenue (prie Chatham) 

(pirmadienį, antradienį, trečiadienį 
ir ketvirtadienį)

GIVINS SR. PUBLIC SCHOOL 
49 Givins Street (prie Argyle g-vės) 
(pirmadienį, antradienį, trečiadienį 

ir ketvirtadienį)
HUGHES PUBLIC SCHOOL 

177 Caledonia Rd. (prie Innes Ave.) 
(pirmadienį — trečiadieni)

Anglų kalbos pagrindai — palaipsniniai kursai naujiesiems kanadiečiams 
išmokti kalbėti ir rašyti angliškai; dabarties klausimai; pilietybės infor
macijos; Kanada ir jos žmonės; grupinės diskusijos; iliustracinės priemo- 
nes; grupės įvairaus išsilavinimo asmenims.
Smulkesnės informacijos gaunamos iš minėtų mokyklų vakarais nuo rug
sėjo 19 dienos.
GRAHAM M. GORE BARRY G. LOWES
Director of Education Chairman

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieka Įvairias namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR.AMBAKAS 
Tel. US 7-281S

SPORTAS VISUR
— Kaikurių Sov. Sąjungos moterų 

atsiekimai lengvojoj atletikoj yra tik
rai “nemoteriški”. To priežastim ir 
buvo Europos lengvosios atletikos 
s-gos nutarimas patikrinti visų mote
rų dalyvių sveikatą. Tuoj pat Sov. S- 
ga į pirmenybes neišleido seserų Ire
nos ir Tamaros Pres, Ščelkanovos, o 
rumunai — garsios Jolandos Balaš. 
Tiesa, rusų spauda nurodė, kad sun
kiai serga Irenos ir Tamaros motina, 
o ščelkanova yra susižeidusi. Rumu
nai nenurodė jokių pasaulio meisterės 
Jolandos nedalyvavimo priežasčių.

— Londone geras pasekmes parodė 
lenkai: veteranas J. Sidblo jietį nu
metė 81,10 m. o Šmitas trišuolyje pa
siekė 16,19 m.

— Lengvosios atletikos pasekmės: j 
Goetborge Švedija nugalėjo Norvegiją 
122:90, o austrės šveicares 71:34.

K. B.

AUŠROS ŽINIOS
RUGSĖJO 10 D. ĮVYKUSIOSE Š. 

AMERIKOS LIETUVIŲ IR PABAL- 
TIEČIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS 
JAUNUČIŲ PIRMENYBĖSE DALY
VAVO REKORDINIS SPORTININKŲ 
SKAIČIUS — 113. Pabaltiečių pirme
nybes laimėjo lietuviai, išsikovoję 29 
I-sias, 33 Il-sias ir 28 IlI-sias vietas; 
estai — 11 I-jų, 10 II-jų ir 7 III- 
čiąsias; latviai — 9 I-sias, 6 Il-sias ir 
6 IlI-sias vietas. Lietuvių pirmenybių 
nugalėtoja liko Aušra, surinkusi 126 
taškus. II v. liko Klevelando žaibas, 
surinkęs 86,2 taškus. Ateitininkų Fe
deracijos pereinamoji taurė, skirta Š. 
Amerikos lietuvių lengvosios atletikos 
nugalėtojams, perėjo vėl Aušros glo
bom Praėjusiais metais ją turėjo žai
bas.

LIETUVIŲ PIRMENYBIŲ 
REZULTATAI
Berniukai 14—15 m. šokimas Į augš- 

tį: E. Norkus — Aušra, 5’6,5”, K. 
Tamošiūnas A 4’7”, G. Venskaitis A 
4’; disko metimas: S. Ranonis A 
102’2”, G. Gataveckas A 91’10”, 
Giedraitis (Žaibas) 92T”; rutulio stū
mimas: S. Ranonis A 28'3”, K. Ta
mošiūnas A 27’7”, G. Gataveckas A 
27’3”, Giedraitis Ž 25’2”; jieties meti
mas: E. Staškevičius ž 130’4”, G. Ga
taveckas A 122’, S. Ranonis A 91’6,5”; 
šokimas į tolį: G. Venckaitis A 15’5”, 
K. Tamošiūnas A 14’%”, E. Norkus 
A 13’9,5”; 80 jardų: S. Ranonis A

NORTH TORONTO COLLEGIATE
17 Broadway Avenue (1 blokas į 
šiaurę nuo Eglinton E. iš Yonge g.) 

(pirmadienį — trečiadieni)
OAKWOOD COLLEGIATE 

991 St. Clair Ave. W. (prie Oakwood) 
(pirmadienį — trečiadienį)

ORDE STREET PUBLIC SCHOOL 
18 Orde Street (prie McCaul g-vės) 

(pirmadienį — trečiadienį) 
PARKWAY VOCATIONAL SCH. 
1 Danforth Avenue (į rytus nuo 

Viaduct) 
(pirmadienį — trečiadienį) 
PARKDALE COLLEGIATE 

209 Jameson Avenue (į pietus nuo 
Queen W.) 

(pirmadienį — trečiadienį)
WESTERN TECHNICAL — 

COMMERCE SCHOOL 
125 Evelyn Crescent 

(pirmadienį — trečiadienį)

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 BATHURST ST, 
teL WA 14225 arba WA 4-1001

3:04.5 min., G. Venckaitis A 3:15.6 
min., Giedraitis Ž; 220 jardų: S. Ra
nonis A 30.3 sek., G. Venekaitis A 
31:8 sek., E. Norkus A 33.5 sek.; 100 
jardų: S. Ranonis A 12 sek., G. Venc
kaitis A 13.1 sek., K. Tamošiūnas A 
13.5 sek.; 70 jardų kliūtinis: E. Nor
kus A 11.8 sek.

Mergaitės 14—15 metų
Į tolj: I. Janeliūnaitė A 15’1%”, J. 

Ignataviėiūtė A 14’1%”, R. Radžiūnai
tė A 13’4%”; i augštį: I. Janeliūnai-
tė A 4’4”, T. Tabulėnaitė A 4,2”, R. 
Radžiūnaitė A 4’2”, J. Ignataviėiūtė A 
3,8”; disko metimas: R. Birštonaitė A 
78’3%”, G. Urbonaitė A 75’10%”, 
Railytė ž 68’11%”, J. Urbonaitė A 
61’9%”; jieties metimas Jankutė Ž 
68’8%”, Sušinskaitė Ž 55’5%”, Staš- 
kūnaitė Ž 48’10”, G. Urbonaitė A 
40’4”; rutulio stūmimas: V. Jurevi
čiūtė A 27’9”, I. Janeliūnaitė A 
26’1%”, Staškūnaitė Ž 25’, G. Urbo
naitė A 24’%”; 220 jardų: T. Tabu
lėnaitė A 28.7 sek., I. Janeliūnaitė A 
29.8 sek., E. Kriščiūnaitė A 31.4 sek.; 
100 jardų: T. Tabulėnaitė A 12.1 sek. 
(naujas rekordas), I. Janeliūnaitė A 
12.3 sek., E. Kriščiūnaitė A 13.1 sek.; 
75 jardai: T. Tabulėnaitė A 9.3 sek., 
I. Janeliūnaitė A 9.4 sek., E. Kriščiū
naitė A 9.9 sek.; 50 jard. kliūtinis: 
I. Janeliūnaitė A 8.3 sek., Vasiliaus
kaitė Ž 8.6 sek., Giedraitytė Ž 8.9 
sek., čyvaitė Ž 9.6 sek.

(Bus daugiau)

• “Sandaros” pranešimu, per 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kong
resą Čikagoje ir Dainavos sto
vykloj lietuviškasis jaunimas 
šauniai pabendravęs. Tarp dau
gelio užsimezgę ir labai glaudūs 
asmeniniai ryšiai. Viena Aust
ralijos lietuvaitė susižiedavusi 
su lietuviu studentu, o kita Ar
gentinos lietuvaitė planuoja šį 
rudenį susituokti su vienu lie
tuviu čikagiškiu. Esą nemaža 
jaunuolių iš kitur planuoja at- Į 
vykti Amerikon studijuoti.

21 METU 
AMŽIAUS?

Kai jums sueina 19 me
tų, nebesate kartu su 
tėvais dengiami ligoni
nės draudos. Kad ir to
liau būtumėte apdraus
ti, turite per 30 dienų 
individualiai įsirašyti. 
Prašymų formas galite 
gauti banke, ligoninėje 
arba tiesiog iš Komisi
jos įstaigos.

KĄ TIK
vedi?

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

GAVOTE
NAUJĄ DARBĄ?

L

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

Your
ONTARIO
HOSPITAL

INSURANCE
Plan

1

Ontario Hospital
Services Commission

Toronto 7, Ontario

Ad. No. 5011

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įsteigė 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
TeL LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

Ir Volkswagenais.

Dar neviskas aišku
Aldona: Mamyt, man rodos, 

jog Kazys mane myli ir neužil
go pradės pirštis. Vakar jis pra
šė, kad vadinčiau jį krikšto vardu.

Motina: Tai dar nieko nereiš
kia, dukrele. Tu galėsi būti tikra 
tik tuomet, kai jis pradės vadin
ti tave savo pavarde.

Y P S E N O S
Nelauktas grasinimas

Parduotuvės savininkas skam
bina policijai:

— Pone viršininke, apginkite! 
Gavau grasinanti laišką ...

— Hm ... laiškas anoniminis?
— Ne, pasirašytas.
— Kas gi pasirašė?
— Mokesčių inspektorius ...

Savęs išsigando
Austrų mokslininkas Machas 

buvo labai menkos fizinės išvaiz
dos — liesas, mažiukas, apšepęs. 
Kartą jis važiavo autobusu. Labai 
nustebo, matydamas prieš save 
labai pažįstamą, bet labai blogai 
atrodantį veidą. “Aš gi gerai jį 
pažįstu” — pagalvojo jis. “Bet 
kas jis toks?” Atsikėlė ir ėjo pa
žįstamojo pasveikinti. Deja, atsi
mušė į priešais esantį veidrodį...

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

PRIEINAMA VISIEMS.

P. BARAUSKO AGENTŪRA
231 -2661 h3.332a3

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

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

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

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

w. A. LENCKi,
B.A., L.L.B.

Teisininkas- 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 6-4182
Toronto

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FBOLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo

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

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131

Lengvai atspėja
— Aš ir be jo pasakymo žinau, 

kada mano vyras pralošia korto
mis ir kada išlošia.

— O kaip atspėji?
— Labai paprastai. Kai sugrįž

ta pralošęs, tai pakabina kelnes 
ant kablio, o kai išlošia — pasi- 
kiša po pagalve.

Plačių galimybių kraštas
Vienas rašytojas taip apibūdina 

Ameriką:
— Amerikoje viskas galima. 

Gali būti milijonieriumi ir gali 
neturėti nė cento.

— Jei esi baigęs du universite
tus, tai tau atviras kelias išvežioti 
alų arba pardavinėti skalbimo 
mašinas.

— Niekas neprivers tavęs da
ryti tai, kas tau nepatinka. Jei 
nenori mokėti augštų mokesčių, 
nustok dirbęs ir tave paliks ramy
bėj. Jei nepatinka dirbtuvės “bo
sas”, gali pasijieškoti kitą darbą, 
o dar geriau — pats įsigyti fab-

Parinko Pr. Al.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas;

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas KO. 6-1372

j DR. V. J. MEILUVIENt
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(J rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel 633-1167

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. lyto iki 6 v.v.
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5v. Jono Kr. par. žinios

— Maldininkų kelionė į Mid- 
landą — šį sekmadienį: 12 vai. 
lietuviams, pamaldos, o 2 vai. — 
susitelkimas prie lietuvių kry
žiaus ir Kryžiaus Keliai. Kviečia
me visus gausiai dalyvauti iškil
mėse.

— Praėjusį sekmadienį už
baigtos pamaldos Springhurste. 
Linkėtina, kad tautiečiai, kurie

Ii " .......■ —n
Z. Orentienės lietuviškojo klasikinio

šv. Kazimiero par. žinios

Prisikėlimo par. žinios

— Mirus a.a. B. Lukauskienei, 
velionės artimuosius, ypač Jaci- 
kų, Molių ir Mačiulių šeimas, nuo
širdžiai užjaučiame. Taip pat gi
liai užjaučiame Aloyzą ir Augus
tiną Kuolus, Lietuvoje žuvus jų 
broliui Vytautui. Poniai O. Pavi- 
lonienei, Lietuvoje mirus jos 
dviem broliam Jonui ir Pranui 
Blažaičiams, reiškiame nuoširdžią

BALETO
ir toliau savaitgaliais lankysis 
Springhurste, sekmadienio parei
gą atliktų artimiausioje vietovės 
bažnyčioje.

— Parapijos bažnyčioje 12 vai. 
pamaldos pradedamos nuo rugsė
jo 25 — sekmadienį. Praėjusį 
sekmadienį pamokslus sakė ir 11 
vai. pamaldas atlaikė svečias iš 
Brazilijos prel. Pijus Ragažins
kas, lietuvių parapijos klebonas 
Sao Paulo mieste. Gerbiamam 
svečiui už malonų patarnavimą 
nuoširdi padėka.

— Sveikiname Maironio vardo 
šeštadieninės mokyklos mokinius, 
pradedančius šį šeštadienį nau
juosius mokslo metus, linkime
visiems mokiniams ištvermės, 
sėkmės ir ryžto mokslo metus 
vainikuoti gerais pažymiais.

— Šį šeštadienį, 8 v.r. pamal
dos Žakevičių intencija; sekma
dienį 11 vai. "pamaldose prisime
nama a.a. Bronislava Barcevičie- 
nė mirties metinių proga.

— Sutuokta: Robertas E. Jo- 
nauskas ir Shirley A. Horne/

Kun. J. Staškevičius iš Italijos 
žemės siunčia sveikinimus ir reiš
kia nuoširdžią padėką savo bičiu
liams už išleistuves ir dovanas: 
KLK Dr-jos šv. Jono Kr. par. 
skyriui bei jos pirm. O. Jonai
tienei, V. Krikščiūnui, kun. kleb. 
P. Ažubaliui, V. Aušrotui, J. 
Andruliui, P. Bražukui, T. Amb
rozijų!, OFM, kun. Pr. Gaidai, K. 
Manglicui ir visiems kitiems, jį 
palydėjusiems.

General ligoninėje po operaci
jos sveiksta Antanas Stankevi
čius iš Port Colborne; savo duk
terų globojama jau ilgesnis lai
kas serga Sofija Daugvilienė, 93 
Glenlake Avė.; taipgi serga Albi
nas Matuzevičius, 251 Shaw St.

KLB politinis komitetas rug- 
sėsėjo 11 d. posėdžiavo su To
ronte besilankančiu prel. P. Ra- 
gažinsku iš Brazilijos ir svarstė 
lietuvių imigracijos galimybes iš 
Brazilijos Kanadon. Patirta, kad 
Brazilijos lietuviai imigracija Ka
nadon domisi, bet iki šiol Kana
dos vyriausybė mažai ateivių įsi
leisdavo iš P. Amerikos. Politi
nis komitetas klausimą studijuo
ja toliau. Komitetą sudaro: pirm. 
J. R. Simanavičius, nariai: J. Ma
tulionis, dr M. Anysas, V. Ju- 
dzentavičiūtė ir B. Saplys.

Dr. Algirdas iiudreckis, pa
grindinis kalbėtojas Kanados 
Lietuvių Dienoje, turėjo plates
nį pasitarimą su vilniečių valdy
bos nariais. Jis atstovauja Vil
niaus Krašto Lietuviu Sąjungai 
VLIKe.

Birutė ir Juozas Mažeikos savo 
giminių bei artimųjų bičiulių bū
ryje atšventė vedybinę 15 metų 
sukaktį ir įkurtuves savo naujai 
įsigytuose namuose Port Credit, 
Ont. B. Mažeikienė yra “TŽ” 
bendradarbė, ilgokai redagavusi 
vaikų ir skautų skyrių bei rašiu
si straipsnių įvairiais aktualiais 
klausimais “TŽ” ir kituose laik
raščiuose. Ji aktyviai dalyvauja 
visuomeniniame lietuvių gyveni
me, ypač skautų veikloje. J. Ma
žeika yra vienas iš “TŽ” organi
zatorių, jų ekonominių bei buhal
terinių reikalu tvarkytojų. Jis 
yra aktyviai reiškęsis LB ir kitų 
organizacijų veikloje. Abiem su
kaktuvininkam linkime ilgiausių 
ir laimingiausių metų.

Skulpt. Dagio ir tapytojo J. 
Pautieniaus kūrinių parodą To
ronte aplankė keli šimtai svečių, 
kuriu tarpe buvo iš Vankuverio, 
Hamiltono, Montrealio, Sudbu- 
rio,‘ JAV ir kt. Buvo ir kitatau
čių. Vienas Dagio kūrinys nu
pirktas naujai įsteigtam Balzeko 
lituanistiniam muzėjui Čikagoje. 
Skulptūra daugiau domėjosi ki
tataučiai — latviai ir ukrainie
čiai. Parodos kūrinių turėjo pro
gos pamatyti mūsų dail. T. Va
lius. neseniai iš Lietuvos atvy
kusi dail. V. Pazukaitė, čekų dail. 
S. Hadraba ir kt.

Iš išstatytų tapytojo J. Pautie
niaus 20 kūrinių didesnė dalis 
buvo nupirkta, ši paroda lyg ir 
papildė XII Kanados Lietuvių 
nrogramą ir davė progos saviems 
ir kitataučiams pamatyt naujau
sius šių dailininkų kūrinius.

“Festa Italiana” — itališkų 
’domvbin dienos rengiamos rug
sėjo 16-25 d. parodos aikštės ko- 
lizėjaus arenoje. Seansai šiokio
mis dienomis — 8.30 v. vak.. 
sekmadieni — 7.30. šeštadienį 

' — 2.30 v. n.p ir 8.30 v.v. Pro
grama atliks žymūs arkliu ioji- 
mn akrobatai iš Italijos. Taipgi 
bus romėniškos arkliu lenktynės, 
kariniu mūšių pavaizdavimas, 
tradiciniai šokiai, karinio pobū
džio opera ir t.t. Bilietų kainos:

užuojautą.
— Pr. sekmad, parapijoje tal

kino ir pamokslus sakė kun. L. 
Kemėšis, Manitouwadge miesto 
Kanados šiaurėje, klebonas. Gerb. 
svečiui nuoširdžiai dėkojame.

— šį šeštad, 9 v.r., O Pavilo- 
nienės užpr. Mišios už mirusius 
brolius.

— Šį sekmad., pradedant veik
los metus, 11.15 vai. pamaldose 
organizuotai dalyvauja skautai; 
kitą sekmadienį — ateitininkai. 
Abi organizacijas nuoširdžiai svei
kiname ir linkime augti skaičiu
mi ir bujoti gražia veikla.

— šeštad. mokykla darbą pra
deda šį šeštadienį, 9 v.r. Visus 
lietuvius raginame savo vaikučius 
leisti į šią mokyklą. Tai yra mū
sų, kaip lietuvių, pareiga.

— Maldininkų kelionė į Mid- 
landą —šį sekmadienį, ją or
ganizuoja šiemetinis Kat. Fed. 
pirm. kun. P. Ažubalis. Kelionei 
autobusu registruotis parapijų 
raštinėse.

— Mišios 11.30 vai. par. salė
je pradedamos laikyti nuo rug
sėjo 25 d.

— Žmonių lankymą — kalė
dojimą pradedame rugsėjo 19 d. 
Lankysime gyvenančius Miltone, 
Bramptone ir Cooksvillėje, o To
ronto mieste — Ossington ir Con
cord gatvėse.

— Parapijų chorai darbą pra
deda ateinančią savaitę šia tvar
ka: studenčių choro repeticija — 
trečiad., rugsėjo 21 d., 7 v.v. muz. 
studijoje. Kviečiame studentes ir 
gimnazistes nuo 16 m. amžiaus; 
suaugusių mišrių balsų choro re
peticija — ketvirtad, rugs. 22 d., 
7.30 v.v. muz. studijoje. Numato
mas didelis relig. koncertas ir kt. 
pasirodymai. Kviečiame visus iki 
šiol buvusius choristus-es, anks
čiau chore dalyvavusius ir visai 
naujus; jaunimo choro repeticija 
— penktad., rugs. 23 d., 6.30 v.v. 
muz. studijoje. Kviečiame buvu
sius ir naujus choristus, berniu
kus ir mergaites, baigusius bent 
7 metus. Mūsų mielam, darbš
čiam ir pajėgiam chorų vadovui 
kun. B. Jurkšui iš anksto nuo
širdžiai dėkojame ir linkime sėk
mingų metų.

— Par. biblioteka pradės veik
ti nuo spalio 16 d. Kurie turė
tų atliekamų knygų, prašome jas 
paaukoti par. bibliotekai.

— Pakrikštyta Jono ir Onos 
Dirmantų dukrelė Danutė Ona. 
Tėvelius sveikiname, o mažytei 
linkime Dievo palaimos.

Kun. Placidas Barius, OFM, 
pakviestas Kanados Liet. Katali
kių Moterų Dr-jos centro valdy
bos dvasios vadu vietoje išvyku- 
sio kun. Kornelijaus Bučmio, O 
FM, kuris dabar redaguoja “Dar
bininką”.

Prel. P. Ragažinskas, aplankęs 
savo gimines ir bičiulius Toronte, 
išvyko į JAV. Netrukus rengiasi 
grįžti Brazilijon. Jis dalyvavo re
liginiame kongrese Vašingtone ir 
lietuvių koplyčios pašventinimo 
iškilmėse.

Kun. L. Kemėšis, Manitouwad
ge kanadiečių parapijos klebo
nas, sveikatos reikalais lankosi 
Toronte.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus narių susirinki
mas — rugsėjo 25, sekmadienį, 
tuoj po Sumos naujoje salėje. 
Programoje — T. Ambrozijaus, 
OFM, žodis. Narės ir viešnios 
maloniai kviečiamos šiame pir
mame po atostogų susirinkime 
dalyvauti. Pailsėjusios per vasa
rą vėl susirinksime aptarti darbo 
gairių ir, besidalindamos įspū
džiais, pasivaišįnsim kavute.

Valdyba
“Varpo” choras pakviestas Į 

Lietuvių Dieną Klevelande spalio 
9 d. Ten, drauge su Čiurlionio 
Ansambliu, bus atlikta Br. Bud- 
riūno kantata “Tėviškės namai”.

nauji dvivamzdžiai 12GA 
$69.95 

JUNCTION SPORT CENTRE 
2959 Dundas St. W. 

Tel. 762-7940

Mašinistai - mechanikai 
(machinists and bench fitters) 

reikalingi mašinų įmonei 
vakarų Toronte. 

Skambinti tel. 233-3265.

darbas pradedamas rugsėjo 26 d. 
naujose patalpose — Boris Volkoff 
School of the Dance, 822 Yonge St. 
įėjimas iš 3 Cumberland St.

Norintieji šią studiją lankyti prašomi registruotis kiekvieną 
pirmadienį pradedant rugsėjo 26 diena nuo 5 iki 6 vai. vak. 
Informacijos tel. RO 2-0935 nuo 10 v. ryto iki 3 v. p.p. Vakare nuo 8-11 ▼.

MALDININKŲ KELIONĖ Į 
MIDLANDĄ įvyksta šį sekmadie
nį, rugsėjo 18. Pamaldos kanki
nių šventovės bažnyčioje lietu
viams — 12 vai. Vykstantieji au
tobusu prašomi rinktis prie Pri
sikėlimo par. bažnyčios 9.20 vai. 
ryto. Registracija kelionei auto
busu abiejose parapijose iki šio 
penktadienio 12 vai., įmokant už 
suaugusius nuo asmens $3.50, o 
už vaikus — $1.75. Kanados Liet. 
Kat. Federacijos Toronto skyrius, 
faktinasis maldininkų kelionės 
organizatorius, maloniai kviečia 
tautiečius iš Toronto ir kitų ko
lonijų gausiai dalyvauti šių metų 
iškilmėse, kurios sutampa su 25 
metų sukaktimi nuo 1941 metų 
Lietuvos sukilimo. Prie Lietuvos 
kankiniams pastatyto kryžiaus 
bendrai prisiminsime ir pasimel
sime už Lietuvos praeities ir da
barties kankinius.

TORONTO LIETUVIŲ ŠEŠTA
DIENINĖ MOKYKLA mokslo 
metus pradeda šį šeštadienį, rug
sėjo 17 d., 9 vai. ryto Šv. Ceci
lijos mokyklos patalpose (Annet
te ir Evelyn gatvių kampas). Tą 
patį šeštadienį — ir naujų moki
nių registracija. Taip pat bus eg
zaminai tiems mokiniams, kurie 
turėjo pataisas.

Jaunimo Metai skatina kiekvie
ną lietuvį susirūpinti savo kalbos 
ir kultūros išlaikymu išeivijoje. 
Todėl visi tėvai leiskime savo vai
kus į šeštadieninę mokyklą.

Vedėjas
šeštad. mokyklos tarybos pir

masis posėdis — šį trečiadienį, 
8 v.v. šv. Jono Kr. par. kleboni
joje. Be anksčiau mokyklos ta
rybą sudarančių institucijų — 
trijų parapijų klebonų, mokyklos 
vedėjo, tėv. komiteto ir apyl. val
dybos atstovo, į mokyklos tarybą 
šiais metais pakviesti “Paramos” 
ir Prisikėlimo kredito unijų ats
tovai.

Dail. V. Pazukaitės darbų pa
roda atidaroma Windsore, Ont., 
Willistead Art Gallery rugsėjo 14, 
trečiadienį, 7.30 v.v. Paroda bus 
atidaryta iki rugsėjo 29 d. Daili
ninkė yra nesenai atvykusį- iš 
okup. Lietuvos ir atsivežusi ten 
sukurtų paveikslų. Dalį paveiks
lų yra sukūrusi Kanadoje. Ypač 
Windsoro, Detroito bei apylinkių 
lietuviai turėtų susidomėti jos 
paroda. Torontiečiai tikisi, kad 
kada nors V. Pazukaitės paro
da bus surengta Toronte.

J. Kardelis, “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorius ir Pra. 
nas Paukštaitis - administratorius 
su sūnum, būdami Toronte, ap
lankė B. Naujalio natūralaus gy
dymo kliniką 460 Roncesvalles 
Avė. Besikalbant paaiškėjo, kad 
p. Kardelienė yra baigusi natūra
laus gydymo institutą Petrapily ir 
vėliau tapo instituto lektore. J. 
Kardelis irgi yra baigęs vidurinę 
medicinos mokyklą, kurioje rei
kėjo studijuoti apie ketverius me
tus.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai ir vir
tuvė I-me augšte su baldais, Dover- 
court — Bloor rajone. Skambinti po 5 
v.v. tel. 5354688.

PARDUODAMAS GERAS KILIMAS 
1V4WX14‘4”. Tel 532-9586.

— ------------

Ateitininkų bendros Mišios 
Įvyks ne ŠĮ sekmadienį, kaip bu
vo paskelbta Prisik. par. biule
teny, bet kitą sekmadienį, rugsė
jo 25 d. 10 vai.

Kas naujo Kanadoj?
(Atkelta iš 1 psl.)

Rinkimus Br. Kolumbijoj lai
mėjo socialinio kredito partija, 
vadovaujama provincijos prem
jero W. A. C. Bennet. Jo partija 
gavo 33 atstovus iš 55, nauj. de
mokratų (socialistų) — 16, libe
ralų 6. Buvusiame parlamen
te kreditistai turėjo 33 atstovus, 
nauj. demokratai — 14, libera
lai — 5. Tada provincinis parla
mentas buvo trim atstovais ma
žesnis. Šiuose rinkimuose pralai
mėjo kreditistų teisingumo mi- 
nisteris R. Bonner.

Geležinkelių bendrovės CNR 
ir CPR pranešė, kad prekinių 
siuntų kainos bus pakeltos 10% 
nuo spalio 10 d. CPR atskirai pa
skelbė, kad priemiesčių keleivių 
traukinių kainos irgi bus pakel
tos nuo rugsėjo 17 d.

Karalienė Elzbieta turėtų ap
lankyti Kanadą ir Montrealio 
pasaulinę parodą šimtmečio pro
ga, tačiau Kvebekas jos vizitui 
nerodo didesnio entuziazmo. Ją 
kviečia atvykti į Kanadą fede
racinė vyriausybė ir parodos va
dovybė, o Kvebeko premjeras 
D. Johnson atsisakė surengti 
oficialų priėmimą provincijos 
vardu. *

Kvebeko separatistų tautinio 
sambūrio — Ralliement Natio
nal vadu išrinktas Real Caouet- 
te geras draugas, jo kreditistų 
atstovas parlamente Gilles Gre^ 
goire. Jis pasižadėjo siekti Kve
beko atskyrimo nuo Kanados ir 
panaudoti formulę, kuri jam du 
kartus užtikrino visišką pergalę 
rinkimuose į federacinį parla
mentą. Naiviai praskambėjo jo 
pažadas išlaisvinti Kvebeką nuo 
užsienio kapitalistų ir bankinin
kų dominavimo, nes juk visi ži
no, kad Kvebeku! trūko ir trūks
ta pinigo. G. Gregoire norėtų 
bendradarbiauti su kita separa
tistine grupe — Rassemblement 
pour ITndependance Nationale, 
vadovaujama Pierre Bourgault.

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Rėmėjo prenumeratas po $10

— A.a. Domininkas Norkeliū- 
nas, išbuvęs St. Cabrini ligoninė
je kurį laiką, jau rengėsi grįžti į 
namus, bet netikėtai užėjo stip
rus širdies smūgis ir rugsėjo 2! 
jį pakirto. Palaidotas rugsėjo 6 
d. iš Šv. Kazimiero bažnyčios. 
Buvo pašarvotas pas D’alloire ir 
per visas dienas buvo labai gau
siai lankomas tautiečių. Gedulin
gas Mišias atnašavo kun. F. Ju
cevičius, asistuojamas Tėv. Peč- 
kio ir kun. J. Gaudzės. Pamaldų *. -. - -. , -. . ... •
metu buvo virš 200 žmonių Su- metlnis parengimas, kuriame is- N.P.M. seserų sugebėjimas sto- 
grįžus iš Cote dės Neiges kanu Sirsime vokalinį kvartetą iš Kle-! vykiose dirbti, kaip matėme šioj 
ir sukalbėjus bendrai rožinį, pa- velando “Vėjūnės” Taigi pradžia ateitininkų stovykloj. Iš tikrųjų, 
rapijos salėje pusryčiuose daly- gera- kad atemantls! seser4> rodos, jau per 24 metus
vavo apie 170 žmonių. D. Norke- žiemos sezonas būtų gyvesnis, ne- (vadovaujama mergaičių vasaros 
liūnas buvo visiems labai gerai gu Prae^U metų, 
žinomas, ėjo pareigas įvairių or- r'____ T
ganizacijų valdybose; buvo ir klu- vo reto gražumo: šilta, sausa, i 
bo pirmininku. Atvykstant nau- Įvairiai ją Montrealio lietuviai 
jiems ateiviams, jis teikė reikia- praleido: vieni atostogavo ir sa- 

pagalbą. Užtat jis iš visų ir vaitgaliais ilsėjosi nuosavuose va- 
susilaukė nuoširdaus įvertinimo, samamiuose, kiti vyko į tolimes- 
Liko liūdinti žmona, duktė Julija nes vietoves Amerikoje ar net 
ir sūnus Albertas su šeima. Di- į Europon. Geras desėtkas buvo net 
delis nuostolis Montrealio lietu- Lietuvon nuvykę po daugelio me- 

...................... tų aplankyti savųjų. Tai išimtinai 
senosios kartos ateiviai, išlikę 
jautrūs savam kraštui ir nepri
klausą “pažangiųjų” grupei. 

Jaunimas buvo judriausias šią

0S! MONTREAL™
Darbo šventės savaitgaliu vasa- bereikalingas: šioj stovykloj, ša- 

ros sezonas oficialai užsibaigė ir lia pažįstamų ir dažnai matytų 
Montrealio lietuvių gyvenimas po jaunuolių sutikome ir jokioj sto- 
vasaros atostogų vėl įeina į nor- vykioj nematytų. Tai jau laimė- 
malias vėžes. Jau girdėti ir kul- jimas, nes lietuviško organizuoto 
tūrinių parengimų: V. Krėvės Ii- jaunimo gretos praturtintos. Ant- 
teratūrinės premijos įteikimas ras, iki šiol tik per neapsižiūrė- 
rugsėjo pabaigoj, ir AV parapijos jimą neišnaudotas mūsų mielu

vių bendruomenei; jį visi ilgai 
prisimins kaip taurų ir nuoširdų 
lietuvį kataliką. Stiprybės ir 
kantrumo pasilikusiems Dominin
ko šeimos nariams. Visi Norke- 
liūnai yra labai dėkingi už gausų 
dalyvavimą laidotuvėse.

— Rugsėjo 10, netoli Valley- 
field, prie vienos elektros jėgai
nės užtvankos, išplaukę žvejoti 
paskendo Klemensas čekaitis ir 
Jonas Matusevičius. Kl. Čekaitis 
laidojamas iš par. bažnyčios rug
sėjo 14 d., 9 vai. Rašant dar ne
buvo gauta žinia, ar J. Matusevi
čiaus lavonas rastas.

— Kapinių lankymas ir mūsų 
mirusiųjų prisiminimas — šį mė
nesį 25 d., 3 v. p.p.

— Jaunimo Klubo valdyba 
(prie šv. Kazimiero par.), šaukia 
visuotinį jaunimo susirinkimą 
par. salėje rugsėjo 25, tuojau po 
11 vai pamaldų. Bus renkama 
nauja valdyba ir tariamasi dėl 
žiemos pramogų. Kviečiami gau
siai dalyvauti visi nuo 13 metų 
amžiaus iki universiteto baigimo.

— Kas penki metai parapijas 
aplanko vyskupas, patikrina kny
gas ir pasikalba su komitetu. Mū
sų parapijoje vysk. Belange pa
darys vizitą rugsėjo 16 vakare.

— Rugsėjo paskutinėmis savai
tėmis bus pradėtas parapijiečių 
lankymas.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $166,03. Parapijai auko
jo L. čečkauskas $23, Kurzem- 
ber — $14. K. J. G.

Aušros Vartų par. žinios
1465 rue de Seve, Montreal 20, P. Q.

— Choras pr. sekmadienį per 
11 vai. Mišias pradėjo savo nau
jos veiklos metus. Mūsų vargo-

istovykla Putname davė joms di- 
Vasara šiemet MontrealviV bu ! delę . patirti šioje srit^e’ tik 

SS?™ y] °U iki šiol ji nebuvo panaudota 
Montrealyje. Skautų stovykloj 
lengva buvo pastebėti, kad turint 
užtektinai patyrusių vadovų, jau
nieji nesikrato pareigų bei dar
bo ir įsijungia be priekaištų. Ta
čiau pats didžiausias ir svarbiau
sias Montrealio lietuvių laimėji
mas — tai sudarymas pakenčia
mų stovyklavimo sąlygų pasta
tant Baltijos stovyklavietę. Tiesa, 
dar yra trūkumų, dar reikalingi 
pinigai įvairiems pagerinimams, 

------------ ; . . . -.tačiau sąlygos nepalyginamai ge- 
vasarą: gana didelis skaičius jau-'resnės, negu prieš keletą metų, 
nųjų savaitgaliui buyo nuvykę į j kai labai jau primityviose sąly- 
jaunimo kongresą Čikagon; susi- gose ir su geriausiais vadovais
tiko Montrealyje su P. Amerikos 
jaunimu. Net 2 jaunimo stovyklos 
veikė čia pat mūsiškėj Baltijoj. 
Grupė jaunų skaučių moksleivių 
po jaunimo kongreso 2 savaites 
stovyklavo Čikagos skaučių sto
vykloje ir ten Įsigijo gražaus 
skautiško patyrimo. Ši reta pro
ga jaunoms skautėms buvo suda
ryta asmeninių kontaktų ir čika- 
giškių palankumo dėka.

Mūsiškėj Baltijos stovyklavie
tėj šiemet jaunimas turėjo jau 
dvi stovyklas. Pirmutiniai sto
vyklavo ateitininkai. Tai pirmą 
kartą Montrealyje jų organizuota 
stovykla, palikusi tiek stovyklau
tojams, tiek tėvams labai gerą 
prisiminimą. Stovyklai vadovavo 
Tėv. G. Kįjauskas, S.J., talkina
mas N. P. seserų — M. Berna
detos ir M. Dovidos. Maitinimo 
ir ūkio dalis buvo J. Ladygos ir 
A. Zubienės rūpestis. Katalikiško 
jaunimo stovy Idai, kaip Tėv. Ki-

buvo stovyklaujama. Baltija ar 
tik nebus pats svarbiausias lietu
vybės reikalui kada nors įgyven
dintas projektas, prie kurio įvyk
dymo prisidėjo toks didelis mū
sų kolonijos lietuvių būrys, v.

“Lito” balansas praeito mėne
sio gale pasiekė $1.778.788, taigi 
nuo metų pradžios padidėjo 
$214.000. Svarbesnės aktyvo po
zicijos: kasa banke $98.405, cent
rinėje kasoje $30.500, paskolos 
$1.636.197, inventorius $2.916,39. 
Svarbesnės pasyvo pozicijos: Še
rai $1.145.201, indėliai $559.855, 
atsargos kapitalai $25.512. Šių 
metų pelnas — $44.806, narių 
1219. “Lito” mėnesinė apyvarta 
siekia netoli pusės milijono do
lerių ir yra 25% didesnė kaip 
pernai. Labai didelis nekilnoja- 

inio turto paskolų pareikalavi
mas, todėl visų pareiškimų “Li
tas” nebepajėgia patenkinti. Bū- 

jauskas atidarydamas ją pavadi-!tų gražu, kad turintieji santau- 
no, pasibaigus, prasidėjo skautų-'pų kituose bankuose jas perkel- 
čių stovykla, kuri šiemet buvo!tų į “Litą”. Tuo būdu būtų pa- 
gerai organizuota ir nestokojo; tarnauta savo tautiečiams, “Li- 
vyresnių vadovų, šion stovyklon tui” ir kartu gautos didesnės pa- v ♦ •••• •• ♦ • ‘ A _ _lūkanos už santaupas.

“Baltijos” stovyklavietę parė
mė: lietuviai Tėvai jėzuitai $65.85, 
Aug. Kalvaitis $20. ir E. Jurgutis 
$5. Tėvai jėzuitai buvo malonūs 
paremti stovyklą puse surinktų

gražiai įsijungė ir jaunosios iš či- 
kagiškės skaučių stovyklos skau
tės, busimosios vadovės.

Abi stovyklas artimai stebė
jus, išryškėjo keletas įdomių da
lykų. Pirmiausia, kad kaikieno . 
baiminimasis, kad ateitininkai aukų ateitininkų ir skautų stovyk-J v ~ -- ~ -- ---- --- ----

nininkė išvyksta trim savaitėm suskaldys mūsų jaunimą, buvo lų metu. Visiems dėkojame. Pr.R. 
su viena soliste koncertuoti į Eu
ropą. Ją pavaduos jos dukra, kuri 
neseniai baigė Montrealio konser
vatoriją.

— Spalio 29 d. įvyks parapijos 
parengimas. Programoje dalyvaus 
studenčių kvintetas iš Klevelan- 
do, vardu “Vėjūnės”, su gitaro
mis ir įdomia programa.

— Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealyje rengia rugsėjo

Mūsų Kredito Unijos nariui

DOMININKUI NORKELIŪNUI mirus, 
jo žmonai PETRONĖLEI, dukrai JULIJAI, sūnui ALBERTUI 

ir jų giminėms nuoširdžia užuojautą reiškia —
Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Lito" valdyba

_ Tt. i Duris Montrealyje rengia rugsėjo 
atsiuntė: P. Turuta ir B. Kronas. 124 literatūros vakarą AV par. 
$20 aukojo: North Sylva Co. Ltd.; salėje. Bus įteikta šeštoji Vinco 
$5: K. Laucius; $3.50: J. Daukan-! Krėvės literatūrinė premija už 
tas; $3: U. Žvirblvtė, Dr. A. Gai- i 1963-1965 metais išleistas groži- 
liūs; S2: P. Styra,’J. Liaugminas,^®?. !iterat“r»s knygas. Premijos 
_ TT\_ . . v tt r? v. .’.įteikimo proga įvyks balius, ku- 
O. Urbomene-Urban, H. Paskevi-,rj0 meninėje dalyje pasirodys 
čius, J. Vitkauskas, E. Šakienė; $1; Bostono vyrų sekstetas, šokiams, 
aukojo: A. Daukša, P.-Sabaliaus- gros puikus orkestras ir veiks ! 
kienė, S. Ramanauskas, S. Bar- 
dauskas. F. Krivinskas; $0.50: J 
Austinskas.

' įvairus bufetas.
I — Rinkliavos: rugpjūčio 28 d.
— $307.50, rugsėjo 4 d. — $202.

I — Bažnyčios fondui aukojo: 
i $20 —- V. Sodeika, $5 — K. Gied-

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF. 722-2472 RES. 722-4735

S-tos "Lite" nr. 752D
PAD ĖKA

š. m. rugpjūčio 30 d. sulaukusi gilios senatvės ligoninė
je mirė mūsų mylima Mamytė ir uošvė •.

A. A. BARBORA LUKAUSKIENĖ.
Reiškiame gilią padėką: Tėvui Tarcizijui už paskutinį pa

tarnavimą laidotuvių metu; Prisikėlimo, parapijos kunigams, 
per ilgus metus lankiusiems velionę namuose; Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seselėms, lankiusioms velionę laidotuvių na
muose; tretininkėms, lankiusioms laidotuvių namuose ir pasi
tikusioms bažnyčioje.

Ypatingai nuoširdi padėka karsto nešėjams ir visiems už 
atsiųstas gėles ir užprašytas šv. Mišias.

Dėkojame visiems, taip gausiai lankiusiems rožinio metu 
ir palydėjusiems į kapines.

Jocikų, Molių, Mačiulių, šeimos

PRANEŠIMAS
Metinės gedulingos Mišios už

A. A. BRONISLAVĄ BARCEVICIENĘ
bus atnašaujamos rugsėjo 18 d. sekmadienį, 11 vai. šv. Jono 
Kr. parapijos bažnyčioje. Gimines, bičiulius ir visus prisi
menančius velionę, maloniai kviečiu dalyvauti.

Sūnus Bronius Barcevičius-Barr
n

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

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

— Rengiasi tuoktis: J. Mačio- ' 
nytė su A. J. Balčiūnu.

— Už keleto savaičių prasidės 
lietuvių šeštadieninė mokykla ir 
augštesnioji lituanistinė mokykla, j 
Prašome tėvus nedelsti regist- , 
ruoti savo vaikus: šeštadieninei 
mokyklai pas mokyklos vedėją p. 
Ališauskienę — tel. 766-6996, li
tuanistiniams kursams — pas ve
dėją B. Lukoševičienę — tel. 
768-0322.

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmų 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 

pervežimas. 
ŽEMIAUSIOS KAINOS.

Skambinkite JOE 
tel. 248-8217

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

Pasų 
rūšis

Suaugusiems
Dabar Pilna 

kaina

Jaunimui
Dabar Pilna 

kaina

Vaikams
Dabar Pilna 

kaina
1 dienos
7 dienų

$ 2.00
$ 7.50

$ 2.50
$12.00

$ 2.00
$ 6.75

$ 2.50
$10.00

$ 1.00
$ 3.75

$ 135
$ 6.00

sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $17.50 $1135

«f Į T A CCC Adresas: 1465 De Seve Street
L I I W Montreal 20, Que., teL 766-5827

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

MOKA už: IMA už:
Indėlius 5% Nekiln. turto paskolas 6.5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.




