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Po žygio sosfinėn
Religinis žygis į Vašingtoną, kaip ir tikėtasi, buvo sėkmingas. 

Lietuvių koplyčios šventinimo iškilmės sutraukė tūkstantines mi
nias iš JAV ir Kanados. Visi jautė, kad paminklinės koplyčios 
įrengimas reprezentacinėje Amerikos šventovėje yra bene didžiau
sias lietuvių išeivijos religinis bei tautinis žygis, išvedęs mus į tarp
tautinę viešumą. Tai kartu įgyvendinimas panašios idėjos, kurią 
prieš kelioliką metų kėlė kan. F. Kapočius, siūlęs pastatydinti 
atskirą lietuvių šventovę Amerikoje ir tai už daug stambesnę sumą. 
Turėdami meniškai įrengtą lietuvišką koplyčią, galime su pasidi
džiavimu atsistoti šalia kitų tautų, kurios ten pat irgi turi Įsirengu
sios savas koplyčias. Pilnai užtarnauta padėka priklauso asmenim, 
kurie vadovavo tam darbui. Minios tautiečių, suplaukusios į 
Vašingtoną, ypač senosios ateivijoš, nuoširdžiai vertino atliktą 
darbą ir juo gėrėjosi. O jeigu, atsiranda asmenų, kurie nepajėgia 
viso to įvertinti ir didį religinį bei tautinį žygį laiko nusikaltimu 
bei siekia jį suniekinti, tai tik dėlto, kad nori pasitarnauti ne lie
tuvybei, o kažkam kitam. Juk pvz. netrūksta ir tokių lietuvių, kurie 
kovoja prieš Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę. Tokių akyse yra 
nusikaltimas ir Lietuvos laisvė ir lietuvių šventovė Vašingtone. 
Galima turėti atskirą nuomonę dėl tos koplyčios vardo, jos meninio 
apipavidalinimo, bet niekinti atliktą darbą — perdaug jau 
negarbinga.

★ ★ ★
Besigėrint atliktu darbu bei žygiu į Vašingtoną, apėmusiu 

lietuvių koplyčios šventinimo iškilmes bei religinį kongresą, dera 
mesti ir vertinantį žvilgsnį. Kaip ir kitais atvejais, taip ir čia 
trūko proveržio į amerikinę visuomenę. Pasitenkinta iškilmėmis 
savo tarpe, jei neskaityti keleto amerikiečių vyskupų. Net ir 
manifestacija, skirta pavergtosios Lietuvos reikalui, buvo surengta 
salėje ir nesiryžta pasirodyti platesnei viešumai impozantiška 
procesija. Religinis kongresas, įvykęs Amerikos sostinėje, ne
skyrė specialaus žodžio krašto prezidentui. Toks sveikinimo žodis

Dailininkės Vandos Pazukaitės paveikslas "Palangos kopos", išstatytas jos darbų parodoje Windsore, 
Ont., Willistead Art Gallery

Pasaulio įvykiai
RINKIMAI PIETŲ VIETNAME ĮRODĖ VISIŠKĄ KOMU

NISTŲ NEPOPULIARUMĄ GYVENTOJŲ MASĖSE. Premjeras 
N. C. Ky buvo prasitaręs, kad jis būtų laimingas, jeigu rinkimuose 
dalyvautų 50% į sąrašus įtrauktų asmenų. Nepaisydami komu
nistų trukdymo ir jų teroro veiksmų, balsus už pasiūlytus kan
didatus atidavė 4.200.000, t.y. apie 80% visų turėjusių teisę bal
suoti. Galimas dalykas, kad kaikuriose rinkiminėse būstinėse 
rezultatai buvo padidinti dirbtinėmis priemonėmis, bet šiaip jau, 
užsienio korespondentų nuomone, rinkimai buvo laisvi, vykdomi 
demokratiniu principu. Gausus balsuotojų dalyvavimas yra maloni 
staigmena prez. L. B. Johnsonui ir, žinoma, smūgis tiems jo kri
tikams, kurie siūlo P. Vietnamą atiduoti komunistams. Praėjusią 
savaitę į P. Vietnamą atvyko 750e-------- --------------------------------
filipiniečių karių. Taigi, šiuo me- Plačiausiai skaitomas amerikie- 
tu JAV pastangas jau remia ke- čių žurnalas “Reader’s Digest” 
turios valstybės — Australija, N. 1967 m. sausio mėn. susilauks 
Zelandija, P. Korėja ir Filipinai, sovietinio varžovo, kuris vadin- 
į Vietnamo džiungles atsiuntusios sis “Sputnik”, šią sovietinę ame- 
apie 42.000 karių. Kariniuose rikietiškojo žurnalo kopiją žada 
sluogsniuose jaučiamas susirūpi- leisti spaudos agentūra “Novo- 
nimas, kad komunistai gali mė- sti” anglų, vokiečių, prancūzų, iš
ginti užimti P. Vietnamo šiauri-panų ir kitomis kalbomis. “Rea- 
nę Quang Tri provinciją. Ten da- der’s Digest” pavyzdžiu skaity- 
bar yra dvi šiaurės vietnamiečiu tojams bus pateikiamos sovieti- 
divizijos, o kitos dvi divizijos yra nių straipsnių santraukos, kavia- 
užėmusios pozicijas anapus de-'ro, foto aparatų, laikrodžių ir 
markacinės linijos — Š. Vietna- "M o s k v i č” automobilio rėkia
mo pasienyje. Tai, žinoma, bū-mos. Vokiečių žurnalo “Stem” 
tu grynai propagandinio pobū- pranešimu, pirmajam numeriui 

rašinius paruošė kosmonautas

Novo-

būtų tikęs, ypač, kad kitų tikybų panašūs kongresai bei suvažiavi
mai* nepamiršta Baltųjų Rūmų. Tiesa, buvo paskelbtas spausdin
tas kongreso pareiškimas Lietuvos reikalu, jis pasiekė ir vieną 
kitą laikraštį, bet Amerikos viršūnių vargiai bus pastebėtas.

Antras religinio kongreso trūkumas — idėjinis tradicingu- 
mas. Išskyrus vieno prelegento paskaitą, atsirėmusią į naująsias 
idėjas, ir vieną kitą pranešimą sekcijose apie liturgines reformas, 
viskas dvelkė sena nuotaika, tarytum kongresas vyktų prieš 20 
metų. Net ir tose paskaitose, kuriose buvo paliesti pasauliečių 
reikalai, kartojosi senos idėjos. Šiuo metu, kai pasauliečio vaid
muo Katalikų Bendrijoje auga, kongresas turėjo atkreipti į juos 
didesnį dėmesį. Pasauliečių nebuvo matyti nė paskaitininkų 
tarpe, išskyrus vieną kitą pranešimą.

Sukilimas, bėgimas, pasilikimas
Vokiečiai, patekę sovietų rep- 

lėsna, kad ir būdami bejėgiai, be
ginkliai, negalėjo nurimti — ver
žėsi į laisvę nuo pat pradžios įvai
riais būdais. Būdami atskirti vie
lų ir mūro siena, jie nenuleidžia 
rankų.

Sukilimas
Pirmasis bandymas nusikratyti 

sovietine okupacija buvo sukili
mas 1953 m. birželio 17 d. Jis 
išaugo iš slaptos veiklos, vargo ir 
visuotinio gyventojų nepasitenki
nimo. Nuplėšimas raudonos so
vietų vėliavos buvo ženklas pa- 
sipurtinti. Pradėjo savaimingai 
telktis sukilėlių būriai gatvėse ir 
atrodė, kad jie taps masiniu su
kilimu. Deja, taip neįvyko, nes 
greitai atsirado sovietiniai tan
kai ir šarvuočiai, kurie numal
šino beprasidedantį sukilimą. 
Nuo tos dienos buvo aišku, kad 
masinis beginklių sukilimas prieš 
didelę sovietų fizinę jėgą yra ne-J 
įmanomas. Tai patvirtino pana
šūs bandymai Lenkijoj ir Veng
rijoj. Reikėjo tad jieškoti kito 
kelio laisvėn. Vienintelis tada ga
limas kelias buvo —

Bėgimas
Na, ir bėgo sovietinės zonos 

vokiečiai į vakarus — dešimtimis, 
šimtais ir tūkstančiais. Vakarų 
vokiečiai įrengė jiems specialias 

P&FMIEBAI DFIlfAI AI I IA stovyklas,‘o iš ten įkurdino juos
ivu! IX L./A v J AK įvairiose V. Vokietijos srityse,

lauja, kad vadinamasis Britų Anksčiau vokiečiai vis dejavo, 
šiaurės Amerikos Aktas būtu pa- jiems trūksta erdvės, kad 
keistas nauja konstitucija, kuri reikia veržtjs j rytus:. užl.mti .Pa‘ 
Kanadai oficialiai pripažintu baltijo kraštus, Rusiją ir kitas 
dvitautystę \ valstybes. Dabar gi tie patvs vo-

“Ottawa Journal”, įtakingas' įiečiaį ne Priglaudė daugiau 
konservatorių dienraštis, savo 1?}Il1JonPs vokiečių, pa
vedamajame pasiūlė konservato-!įefUS U JS S°VietU +okuPuotos’ 
rių partijai pagalvoti apie naują / Su^Vtfmtaučius^ ! 
vadą. Ilgus metus J. Diefenba-: lvainų krastlJ svetimtauclus' Erd‘ 
kerį rėmęs laikraštis pasisako 
prieš jį ir prieš senstantį L. B. 
Pearsoną. Redakcija yra linkusi 
manyti, kad liberalai jau yra 
nutarę pakeisti L. B. Pearsoną 
jaunesniu asmeniu. Jeigu jie už
bėgtų konservatoriams už akių 
ir su nauju vadu priešakyje pa
skelbtų sekančius rinkimus, J. 
Diefenbakeris konservatoriams 
atneštų triuškinantį pralaimėji
mą. Laikraščio nuomone, specia
lus konservatorių partijos atsto
vų suvažiavimas naujam vadui 
išrinkti turėtu būti sušauktas ne
vėliau sekančiu metu kovo mėn.

Kanados šimtmečiui skirti 
taupymo lakštai savininkui pa
dvigubins investuotus pinigus, 
jeigu jis sutiks lakštus iškeisti 
tik 1979 m. Jie pradedami par
davinėti spalio 3 d. šiuo metu 
kanadiečiai į paskolos lakštus in
vestuoja apie $1 bilijoną per 
metus.

Liberalų eilėse jaučiamas nu
sivylimas federacinės vyriausy
bės nutarimu atidėti sveikatos 
apdraudos įstatymo įvedimą. 
Daugiausia nepasitenkinimo ro
do Ontario liberalų vadas A. 
Thompson. Jis grasino išmesti iš 
partijos eilių George Ben, prita
rusį dabartiniam vyriausybės 
nutarimui.

Teko pasigesti religiniame kongrese bendrų posėdžių su 
tvirtom paskaitom ir diskusijom, kur galėtų pasireikšti moder-, 
nioji krikščionybės mintis, iššaukta dabarties gyvenimo. Išei
vija ir šiuo atžvilgiu turi didžią misiją — būti ne tiktai senosios 
tradicijos saugotoja, bet ir dinamiškosios krikščionybės avan
gardu. Jai prieinami visi šaltiniai. Todėl pasilikti liaudinio tikė
jimo lygyje reiškia neatlikti savo misijos. Bendrų posėdžių trū
kumą iš dalies atsvėrė simpoziumai, bet jie buvo suplanuoti kitu 
pagrindu.

Daugiausia kongreso dalyvių sutraukė muzikos-literatūros va
karas. Muzikinė dalis eiliniam klausytojui buvo tikra atgaiva, bet 
literatūros... nebuvo, išskyrus porą eilėraščių. Iš viso šiame 
kongrese kultūrinė dalis, išskyrus muziką, liko kažkodėl užmiršta. 
Jame nepasireiškė ne tik mūsų rašytojai, bet ir dailininkai, kurių 
įnašas religiniame mene yra labai žymus. Matyt, nesuskubta 
suorganizuoti dailės paroda. Buvo įrengta spaudos paroda, bet 
joje pasirodė tiktai vienuolijos su savo leidiniais ir pora leidyklų 
daugiau platinimo motyvais.

Tai vis dalykai, kuriuos tenka laikyti trūkumais. Paprastai 
jie labiau krenta į akis. Būtų betgi neteisinga vertinti kongresą 
vien iš trūkumų. Per trejetą dienų buvo nuveiktas darbas, (žiūr. 
aprašymą “TŽ” 37 nr.), kurio apimtį bus galima pamatyti išlei
dus atskirą leidinį. Bendras įspūdis yra neabejotinai teigiamas 
ir garbė tiems, kurie plušo kongreso sėkmei. Pr. G.

Kanados provincijų premjerų 
konferencijoje, kurios uždavinys 
buvo aptarti pajamų mokesčių 
pasidalinimą su Otava ir fede
racinės vyriausybės kaikurioms 
provincijoms teikiamas pašal
pas, daugiausia pinigų ir leng
vatų reikalavo Kvebeko premje
ras D. Johhsonas, niekais pa
versdamas finansų min. M. 
Sharp paruoštą planą sekan
tiems 5 metams. Kvebeko reika
lavimams patenkinti federacinė 
vyriausybė kasmet iš savo iždo 
turėtų atiduoti $750 mil. La
biausiai nuskriaustos jaučiasi 
trys turtingiausios Kanados pro
vincijos — Ontario, Alberta ir 
Br. Kolumbija, nes jų mokesčių 
mokėtojų pinigais yra remiamos 
kitos, o jos yra priverstos Įsi
vesti provincinius mokesčius- 
Kvebeko provincija gauna di
džiausią pašalpą dėl peržemų 
atlvginimų savo darbininkams. 
Kaikurie stebėtojai yra linkę 
manyti, kad dėl to yra kalta 
prancūzų kilmės netvarka, per- 
didelis ir perduosnus pinigo 
švaistymas vietinėms instituci
joms, kurios kitose provincijose 
negauna nė cento ir verčiasi iš 
savo narių laisvanoriškų aukų.

Kvebeko premjeras D. John
son, grįžęs iš konferencijos Ota
voje. pareiškime spaudai grasino 
atsiskirti nuo Kanados, jeigu fe
deracinė vvriausybė nesutiks 
Kvebekui atiduoti jo gyventojų 
mokesčius: darbo pajamų, pali
kimų ir bendrovių, naudojančių 
nrovincijos gamtinius išteklius. 
D. Johnsono nuomone, kitų įmo
nių 58% mokesčių taip pat turi 
tekti Kvebekui. Jis taipgi reika-

vės dabar užtenka,' bet nėra lais- i profesorių atleido iš universiteto, 
vės. Vakarų vokiečiai,jos stoka o jo draugus perspėjo bei su- 

l nesiskundžia, nors ■ visai- Wvų i drausmino. Panašiai buvo pasielg- 
rankų ir neturi, bet sovietinės j ta ir su menininkais, reikalavu- 
zonos’ vokiečiai veržte veržiasi■ siais daugiau laisvės kūrybai ir 
laisvėn. Jie ir dabar jieško įvai- į bandžiusiais atsisakyti nuo komu- 
riausių būdų pabėgti. Labai ga-jnistinės propagandos. O kai pa- 
limas dalykas, kad būtų pabėgę ■ našia linkme buvo pabandę suk- 
į vakarus dar keli milijonai vo- ti rašytojai, susilaukė aštriausios 
kiečių, jeigu ne ta geležies ir kritikos, suniekinimo. Jų supla- 
mūro siena, stropiai saugoma gau- nuoti teatrų pastatymai buvo, su
siu sargybų. Komufeistinė vadovy- -laikyti, o heretiškų filmų režiso- 
bė pastatė ją 1961 m., kad prie-riai sudrausminti. Visdėlto tie 
varta sustabdytų gyventojų bėgi-Į laisvės kovotojų žygiai neliko be 
mą. Tiesa, bėgimą pristabdė, bet reikšmės. Kompartija, kad ir la- 
pavienių drąsuolių atsiranda irjbai atsargiai, ėmė skaitytis su 
dabar, kurie* bėga* net savo gy- gyventojų nuotaikomis ir kaiku- 

j vybe rizikuodami! Nevienas jau' riose srityse atleidinėti varžtus, 
buvo sargybinių nušautas, tačiau Į Ypač ta linkme pasuko jaunosios 
tai neatbaido naujų bandymų. Be-: kartos komunistiniai pareigūnai, 
ne naujausias pabėgimas buvo Jų vaidmuo dar nėra didelis, nes 
dviejų vedusių vyrų su žmonomis jie tebedirba antraeilėse pareiga- 
ir vienu vaiku. Jie pervažiavo vietėse, o centruose tebesėdi se- 
Berlyno sieną šarvuotame buldo- nosios gvardijos komunistai. Tiki- 
zeryje, nors turėjo atlaikyti kul- masi, kad netolimoje ateityje jų 
kosvaidžių ugnį. vaidmuo padidės. Jau dabar jų

r į iniciatyva reiškiasi daugiausia
Tyli kova į Įmonėse. kur jiems patikimos jau

Pabėgimo galimybės nuo 1961 vadovaujančios pareigos. Tai dan
ui. yra labai mažos, ir dauguma giausia jauni specialistai, kurie 
gyventojų turi pasilikti savo gy- duotuose rėmuose bando laisviau 
venvietėse. Jiems liko dar trečia veikti. Toks pasikeitimas dar ne
galimybė veržtis laisvėn, būtent, buvo įmanomas prieš keletą me- 
vėžlio žingsniu. Jeigu 1953 m. tu. Panašus veržimasis į dides- 
protesto žygį organizavo darbi- nę laisvę sovietinėje zonoje pa- 
ninkai, tai šiuo metu į priekines stebimas ir kitose srityse. Ten 
eiles išėjo intelektualai, kurie ty
liai bei kantriai vadovauja kovai 
už didesnę laisvę krašte.. Vienas 
tokių buvo profesorius Robert 
Havemann. Jis — įsitikinęs ko
munistas, bet nesiskaitąs su W. 
Ulbrichto dogmomis ir komparti
jos linija, diktuojama Maskvos. 
Jis su savo draugais pareikalavo
didesnės minties bei informacijos buvo padaryta priekaištų, ir Be
laisvės ir mažiau varžomo mokslo, varijos vyriausybė tą bunkerį už- 
Kompartija reagavo aštriai: tą darė — neleidžia lankyti

žmonės mato, kad Rytų-Vakarų 
fronte nėra apčiuopiamų pasikei
timų ir kad vėžlio kelias laisvėn 
tuo tarpu yra vienintelė gali
mybė.

Berchtesgaden. — Buvusį Hit
lerio bunkeri lankydavo gausios 
minios turistų. Užsienyje dėlto

-■ '■
Ok w

"Varpo" choras išpildo Br. Budriūno kantatą "Tėviškės namai" Kanados Lietuvių Dienoje To
ronte. Diriguoja pats kantatos autorius. Kartu su Čiurlionio Ansambliu "Varpas" atliks šrą kanta
tą Klevelande spalio 9 d. t“—- — -Klevelande spalio 9 d. Nuotrauka S. Dabkaus

tų grynai propagandinio pobū
džio bandymas komunistu mora
lei ir prestižui pakelti, nes minė- Jurijus Gagarinas, kosmonaute 
toje provincijoje tėra, palyginti, T’ ’ 
negausūs JAV marinų daliniai. 
Laikinis provincijos užėmimas 
yra įmanomas, bet komunistai: 
jos neįstengtų išlaikyti savo ran
kose.

Pietų Afrikos premjeru buvo 
išrinktas teisingumo min. John r___ _______u___ _ o__
Vorster, kuris yra dar kietesnis bos lėktuvų F-lll. šį lėktuvą ga- 

negu mina “General Dynamics” bend
rovė, įvesdama revoliucinį spar
nų priglaudimo prie liemens 
principą skridimo metu. Kilda
mas ir leisdamasis lėktuvas spar
nus išskleidžia ir tuo būdu ge
rokai sumažina greitį, o suglaus
tais sparnais jis pasiekia 1.655 
mylių greitį per valandą. Pinigą 
taupančio R. McNamaros planas 
yra šiuo lėktuvu pakeisti visus 
karo laivyno, karo aviacijos nai
kintuvus ir ’ strateginius bombo
nešius. Tam reikalui numatyta 
apvali $10 bilijonų suma, nes vie- 

Inas lėktuvas su atsarginėmis da-
» ~vx~»~Jlimis kainuos apie $10 milijonų,

“Agenos” variklis'© jų numatoma pagaminti virš 
erdvėlaivį įstatė į tūkstančio. Karo laivynas nusi-

■Valentina Tereškova, kompoz. 
šostakovičius ir gynybos min. 
maršalas Malinovskis.

Britanija pranešė JAV gyny
bos sekr. R. McNamarai, kad dėl 
finansinių sunkumu ji gali būti 
priversta * atsisakyti sumanymo 
pirkti 50 naujausių JAV gamy-

“apartheido” šalininkas, 
nužudytasis H. Verwoerd. Pasta
rasis buvo gabus diplomatas, su
gebėjęs tarptautinėje plotmėje 
išvengti visiško P. Afrikos boi
koto. J. Vorster neturi jokios pa
tirties užsienio reikaluose. Pa
saulio spauda beveik vienbalsiai 
pasisakė prieš jo išrinkimą.

JAV erdvėlaivis “Gemini XI” 
pasiekė keletą naujų laimėjimų. 
Astronautai Ch. Conrad ir R. 
Gordon “Agenos” raketą susira
do be įprastinės pagalbos iš že
mės, pasinaudodami erdvėlaivio 
radaru ir skaitytuvais. Susijungi
mas su “Agena” buvo atliktas 
keletą kartu. 
“Gemini XI” 
rekordinę 850 mylių augščio or-, skundžia, jog lėktuvas yra per- 
bitą. R. Gordon “pasivaikščioji-įsunkus lėktuvnešio deniui. Štro
mas” erdvėse truko 44 minutes' teginių bombonešių grupė nepa- 
— kurį laiką jis kaubojišku sti- tenkinta perdideliu kuro naudo- 
liumi jojo ant erdvėlaivio prie-jimu, kuris varžys ir apribos 
šakinio smaigalio. Pirmą kartą!’ 
erdvėlaivio nusileidimui buvo pa
naudoti automatiniai prietaisai, 
kurių dėka “Gemini XI” nusilei
do tik pusantros mylios atstume 
nuo laukiančio laivo. Televizijos 
ekranuose pirmą kartą buvo pa
rodytas erdvėlaivio nusileidimas 
ir jo atsidaužimas į vandenį.

Filipinų prezidentui F. Marcos 
JAV pažadėjo uždaryti savo kari
nes bazes po 25 metų, sumokėti 
kompensaciją amerikiečių pusėje 
kovojusiems' kariams ir partiza
nams, teikti finansinę paramą že
mės ūkiui. Centrinėje Luzono sa
loje vėl pradėjo veikti komunis
tų partizanai, pokario metais bu
vę žinomi “huks” vardu. Tada jie 
savo eilėse turėjo apie 12.000' 
ginkluotų vyrų ir apie 100.000 
rėmėjų. Tik po keleto metų sun
kių kovų vyriausybės kariuome
nei pavyko partizaninį judėjimą 
likviduoti. Dabar tų “huksų” ei
les sudaro pora šimtų vyrų, ku
rie yra ginkluoti iš amerikiečių 
karo* aviacijos bazės pasivogtais 
ginklais. Jų nepasiseka pagauti, 
nes juos remia apylinkėje gyve
nantys neturtingi ūkininkai. Par
tizanai jau yra nužudę 65 asme
nis ir nakties metu sustabdo eis
mą provincijos keliuose.

Zagrebo savaitraštis “Vjesnik 
u srijedu” prisipažįsta, kad ko
munistinėje Jugoslavijoje vis la
biau įsigali streikai, kurie yra 
vadinami “darbo nutraukimu”. 
Darbininkai yra nepatenkinti 
permažu atlyginimu, peraugšto- 
mis kainomis ir perdaug blogo
mis darbo sąlygomis.

Kubos pabėgėlių tvirtinimu, 
diktatorius F. Castro yra pasiun
tęs savo karių į š. Vietnamą, ku
rie jau dalyvauja kautynėse su 
amerikiečiais. Pabėgėliai pasako
ja, kad į Kubą atvežami karstai 
su žuvusiųjų palaikais, o visa ei
lė šeimų yra gavusi oficialius vy
riausybės pranešimus apie jų na
rių žuvimą užsienyje įvykusiose 1 
nelaimėse. r

! bombų krovinį. Taigi, britų at
sargumas, matyt, turi ir kitų 
priežasčių — nevien tik finansi
nius sunkumus.

JAV dažnai nusiskundžia drau
giškų kraštų prekybiniais ryšiais 
su š. Vietnamu. Oficialiais pačių 
amerikiečių duomenimis, tarp š. 
m. sausio 25 ir liepos 14 d. į Hai- 
fongo uostą buvo atplaukę 7 bri
tų, 4 kipriečių, 2 graikų ir 1 mal
tiečių laivas. Būdinga, kad pre
kyboje su Š. Vietnamu visus ki
tus kraštus pralenkia geriausias 
JAV draugas Britanija, kuri Ko
rėjos karo metais taip pat pre
kiavo su komunistais, nors fron
to linijoje kovojo ir žuvo jos pa
čios kariai.

Komunistinė Kinija yra pra
dėjusi ruošti teroristus P. Ame
rikos kraštams. Sao Paulo mieste 
suimtas komunistas prisipažino 
brazilų policijai, kad jis ir 20 jo 
draugų apmokymą buvo gavę 
Kinijoje.

Bendruomenės 
vadovybių 

suvažiavimas
įvyksta rugsėjo 24-25 d., Kleve- 
lande. Dalyvauja: PLB valdyba, 
PLB Kultūros Taryba, Kanados 
LB krašto valdyba ir JAV LB 
centro valdyba. Ilgoje darbotvar
kėje numatomi svarstyti šie klau
simai: švietimo reikalai (ref. A. 
Rinkūnas ir I. Ignatonis), trečia
sis kultūros kongresas (ref. dr. J. 
Puzinas ir J. Jasaitis), trečiasis 
PLB seimas (ref. St. Barzdukas), 
liet, jaunimo kongreso darbų ap
žvalga (ref. V. Kamantas. V. klei
za, dr. A. Nasvytis, G. Rinkūnai- 
tė) ir kiti reikalai. I suvažiavimą 
iš Toronto vyksta KLB krašto val
dybos delegacija: A. Rinkūnas, 
St. Kairys, L. Tamošauskas, G. 
Rinkūnaitė; taip pat KLB švieti
mo skyriaus delegacija iš moky
tojų: J. Andrulio, A Abromaitie- 
nės, A. Kuolienės, V. Matulaičio.
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Komunizmas ir chuliganizmas
Kinijoje eina “didysis valy- dinimais, per kuriuos skaitomos 

mas”: valoma komunistų partija ištraukos iš Maotsetungo raštų 
ir valdžios organai, pradedant ir raginama nekęsti “amerikinio 
politbiuru, generalitetu, univer
sitetų profesūra ir baigiant vals
čių valdytojais. Taip krito Pe
kingo burmistras Peng C he n ir ______ __
maršalas Lan Po-cheng. Greta' pagandistai dirbtų žemės ūkyje, 

valymo ėjo ir “kultūrine re-ikad fabrik dargininkai dirbtų 
vohucija” per kurią pasirodė fabriku direktorių darbą, o di- 
daug chuliganizmo, ypač religi- rektOriai — darbininkų. Dėlto 
jų atžvilgiu, ir grubaus saviva- pastaruoju metu pasitaiko, kad 
liavimo, netvarkos. Tad kyla lStatybų darbininkai rengia sta- 
klausimas, ko istikrųjų nori ir tybos pianus, o architektai ir

Mao nori, kad kareiviai būtų 
propagandistai, kaip tai buvo jo 
kovų Yunane pradžioje, kad pro-

_ .... . iii' • • j P<*K<*IJLllOLdl LHI DLU ZrvIIlCOvalymo” ėjo ir “kultūrine re-ikad fabrikų darbininkai dirbtų
siekia Maotsetungas?

Antrasis Konfucijus?Kaikurie stebėtojai mano, kad
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Įkvėpti kiniečiams revoliucinę 
dvasią bei karštį.

Sunaikinti senovę

Laikas pertvarkyti Bendruomenės darbą
L. TAMOŠAUSKAS

kad laisvasis pasaulis išgirstų mūsų kovingą žodį dėl 
KJ mūsų tautos laisvės. Tam tikslui rasta bendra kalba ir turė

ta bendras ryžtas.
Istorinio sąskrydžio proga, mes parodėme, kad čia, svetingo

se JAV-bėse, galime laisvai garbinti Dievą ir Mariją, tuo tarpu, 
kai ten — Lietuvoje iš protų ir širdžių, ypač jaunimo, prievarta 
raunamas Kristaus, Marijos bei nepriklausomos Lietuvos var
das. Šventoj Lietuvoj sėjama panieka bei neapykanta visam, kas 
nėra okupantui ir komunizmui palanku.

Keletą dienų mes liudijome šioje sostinėje, laisvajame pasau
lyje, lietuvių tautos kilnumą, kūrybingumą, religingumą, ištiki
mybę Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei Lietuvai.

Mes plušame, kad Tėvynėje galėtų aidėti padėkos ir meilės 
himnai Kristui ir Jo Motinai. Lietuvos sūnų dėl laisvės pralie
tas kraujas Tėvų Žemėje, kovų laukuose svetur ir ištrėmime tebū
nie “sėkla šviesaus Lietuvos atgimimo”.

Mes darėme žygių, kad išblaškyti į visus keturis vėjus lietu
vių tautos vaikai vėl galėtų grįžti į prabočių žemę.

Visų mūsų — bendras tikslas ir bendras ilgesys. Mūsų CRE
DO buvo, yra ir bus, kad baigtųsi sutemos Tėvynėje ir laisvės 
saulė nušvistų kankinei tautai Lietuvos padangėje.

Mes viešai manifestavome gyveną Dievui ir Lietuvai. Būki
me ir toliau paguoda pavergtajai tautai bei jos pasididžiavimu. 
Mes nešėme, nešame ir nešime Lietuvos prisikėlimo ugnį. Tai 
kilni misija. Telaimina ją Dangus!”
Iš Lietuvos atstovo J. Kajecko kalbos, pasakytos religinio kong
reso baigiamajame posėdyje 1966 m. rugsėjo 5 d. Vašingtone.

jis nori tapti Kinijos antruoju tiško pat>!rim0. 
Knntiif'imm Visi __  nraripnant rKonfucijum. Visi — pradedant universitetų rektoriais ir baigiant analfabetais — turi studijuoti jo raštus, lankyti politinius pamokslus ir propagandinius vaidinimus. Maotsetungas nori išrauti tautos tradicijų liekanas, išvalyti komunizmą nuo “kapitalistinių pelėsių” ir įkvėpti kiniečių tautai revoliucijos dvasią.Siekdamas to tikslo, su savo Įpėdinio Lin Piao pagalba, Maotsetungas įsakė plataus masto “valymą”, ypač kultūros ir mokslo srityse. Dėlto pašalinti kaikurie universiteto vadovai-rekto- riai, propagandinių raštų, literatūros leidinių ir filmų kontrolieriai. Keičiamas mokyklų vadovėlių turinys. Garsias operas pakeičia teatriniais vaizdais, yai-

RAŠO IŠ MADRIDO K. K. PATALAVIČIUS

MILIJONAI TURISTU ISPANIJOJEPersiritus antrojon 1966-jų metų pusėn, jau galima drąsiai tvirtinti, kad Ispanija šiemet daugiausia pasaulyje patraukė turistų iš įvairiausių pasaulio kampų. Iki rugsėjo mėnesio šį kraštą aplankė per ,12 milijonų užsieniečių turistų. Laukiama, kad per likusius šių metų mėnesius jų dar čia atvyks per ke- ■ turis ar penkis milijonus! Tai tikras rekordas!
Nė vieno iš LietuvosPer pirmuosius šių metų 6 mėnesius vien tik prancūzų atvyko per tris milijonus,* amerikiečių — pusė milijono ir t.t. Po jų seka skandinavai, vokiečiai, anglai ir šiaurės afrikiečiai. Paskutiniu metu jau spėjo, propagandiniais sumetimais, Ispanijon atvykti keli šimtai ir iš komunistinio Europos bloko, tik jau nei vieno iš Lietuvos!Kas traukia turistus Ispanijon? Tiek vasaros, tiek ir žiemos sezonai. Žiemos metu čia atvyksta didelis skaičius šiauriečių, ypač skandinavų, kuriuos vilioja šiltas Ispanijos klimatas ir drungnas šio krašto jūrų vanduo, malonus maudytis ir tinkamas sportui, skanūs vaisiai ir saldus vynas. Be to, nuo 1961 m. Ispanijoje pradėjo veikti specialios žiemos stovyklos, daugiausia Pi- renėjų ir Sierra Nevados kalnynuose? čia ir afrikietis, ir pietų amerikietis randa puikiausių Įrengimų žiemos sportui. Susisiekimas lėktuvais, laivais ir traukiniais su šiomis žiemos sezono sporto stovyklomis yra geras.
Daugiausia europiečių80% Ispanijon atvykstančių yra europiečiai, kurie atvyksta čia vasaros metu. Per Prancūzijos sieną Ispanijon patenka 67% visų čia atvykstančių turistų. Susisiekimo atžvilgiu — mažiausias užsieniečių skaičius Ispanijon atvyksta geležinkeliais. Ispanija prieš dešimtį metų buvo

beveik bereikšmė turistams, o šiandien pirmauja visame pasaulyje. Pvz. 1965 m. šį kraštą aplankė 16.000.000 turistų. Juos traukia šiltas bei malonus plačių ir ilgų Ispanijos paplūdimių klimatas, nebrangus, . palyginant, pragyvenimas, lipšni ir mandagiispano elgsena su savo klientais turistais iš užsienio. 30% ispanų viešbučių, palyginus su pernai metais, savo kainų nejudino; 45% jas pakėlė iki 16%, o likusieji 25% jas pakėlė virš 10%. Suminėti Ispanijos viešbučių, ypač pajūriuose, kainų pakėlimai buvo panaudoti pačių viešbučių praplėtimui, patobulinimui bei sumoderninimui. Užtat nenuostabu, kad gerėjant Ispanijos turizmui, tobulėjant susisiekimui ir tik santūriai kylant kainoms, turistai į čia gužėte gužą iš visų pasaulio kampų. Turistui Ispanijoje pragyventi nereikia nė pusės išleidžiamų pinigų. Daug daugiau jis išleidžia susisiekimui, pasilinksminimams, suvenyrams ir t. t.
Turistu centraiTuristams viešbučių daugiausia yra ne miestuose, o pajūriuose, ypač Viduržemio jūros pakraščiuose ir Kanarų salose, kur visada pilna užsieniečių turistų. Pagaliau būtina suminėti, kad čia be viešbučių yra dar šimtai turistams skirtų centrų, kuriuos ispanai vadina “parado- res y albergues turisticos”. Tai turizmo ministerijos nuosavybė — rinktiniai kalnai, kalneliai, pajūriai ir pan. šios vietovės savo grožiu ir patrauklumu traukte traukia užsienio turisto akį. Jose yra įrengta šimtai ar gal net tūkstančiai geriausių Ispanijos turistinių viešbučių, kuriuose nesunkiai telpa pusmilijonis užsieniečių turistų. Be jų, užsienio jaunimui patraukti Įvairiausiose ir Įdomiausiose ispanų žemės vietovėse veikia per 300 vasaros ir žiemos sezonams stovyklų, kur telpa per 150.000 jaunuolių.
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statybos darbų vadovai deda plytas. Toks pasikeitimas darbais turi statybininkus suartinti ir suteikti jiems daugiau prak-

“Valymui” pateisinti ir išrek
lamuoti buvo Pekingė sušauktas 
gigantiškas mitingas, paradas, 
kuriame mažai kalbėjo Mao, o 
garsiai ir daug jo “brangusis 
draugas” Lin Piao, kuris “di
džiojo Kinijos vado” vardu pa
reiškė: “Pulsime visus tuos, ku
rie būdami valdžioje pasirenka 
kapitalizmo kelią; pulsime reak
cinius ir buržuazinius elemen-

Kova su opozicijaDidžioji “kultūrinė revoliucija” yra taip pat kova su opozicija, kuri buvo pradėjus reikštis ir reikalauti daugiau laisvės, kritikavo Pekingo užsienio politiką. Kariuomenėje “valymas” apima tuos elementus, kurie kritikuoja Maotsetungo teoriją, skelbiančią, jog karinio konflikto metu daugiau reiškia žmonės, negu jų ginklų kokybė. Taip pat “valomi” artimų santykių su Rusija nutraukimo kritikuotojai.Galimas daiktas, kad Mao pastebėjo savo tautos atšalimą revoliucijai. Juk revoliucinis karštis niekad nėra pastoviai augš- tas. Nuolatinė revoliucija neįmanoma, tad Mao ryžosi dirbtinai

Lietuvių Bendruomenės pagrindiniai tikslai yra išlaikymas tautinės sąmonės, ugdymas tautinės kultūros, tautinis auklėjimas ir švietimas jaunosios kartos per mokyklas ir įvairias organizacijas, populiarinimas Lietuvos, judinimas jos laisvės bylos ir pan. Iki šiol taip susitvarkyta, bent apylinkėse, kad tuos visus darbus turi atlikti keli į apylinkės valdybą išrinkti žmonės. Gi praktikoje valdybas tuojau užgula visokie organizaciniai darbai: posėdžiai visokiems raštams, prašymams bei kitiems bėgamiems reikalams svarstyti ir įvairių minėjimų bei parengimų ruošimas. Valdybos tampa lyg koks techniškas aparatas, o pagrindiniams Bendruomenės tikslams vykdyti nebelieka laiko.Tiksliai buvo pasielgta, šalia Kanados krašto valdybos suorganizuojant įvairiems Bendruomenės uždaviniams vykdyti atitinkamus padalinius. Nuo pernai metų ši sistema dar patobulinta, užpildant didžiulę spragą — suorganizuota jaunimo reikalais rūpintis jaunimo sekcija. Tačiau centriniai organai daugiausia tik [planuoja, kelia idėjas ir skelbia : nurodymus, gi pats darbas turi j

ir pan. komisijos bei sekcijos, 
lyg kokie departamentai, kurie 
rūpintųsi tik savo darbo sritimis 
ir būtų laisvi nuo apylinkės val
dybos organizacinių bei techniš
kųjų darbų. Tik mažose apylin
kėse tiems darbams užtektų po 
vieną žmogų.Taip darbą paskirsčius, ne tik daugiau būtų padaryta tiesioginiams Bendruomenės tikslams, bet ir daugiau Bendruomenės narių būtų įtraukta Į tą darbą. Šiek tiek sušvelnėtų ir ta nenormali būklė, dėl kurios dažnai nusiskundžiama arba net pasijuo- juokiąma, kad Bendruomenė yra tik jos valdybos, visi kiti lietuviai yra atleisti nuo Bendruomenės uždavinių vykdymo, nuo lietuviškųjų reikalų.Maža to. Įtraukiant apylinkėse į įvairias komisijas bei sekcijas daugiau žmonių, būtų ruošiama daugiau veikėjų apylinkėje bendruomeniniam darbui ir , valdyboms. Tai ypač aktualu dabar, kai kasmet vis daugiau tenka įtraukti į bendruomeninį darbą naujų, jaunų, nepatyrusių žmonių. Jie Šiauresniuose baruose bedirbdami susipažintų su di- idesnės apimties darbais ir taip
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tus, sunaikinsime visas senąsias idėjas, senąją kultūrą, senus papročius, kuriais vykdomas klasinis išnaudojimas, pakeisime visas tas valstybinės struktūros dalis, kurios netinka ekonominiams socializmo pagrindams; pašalinsime visus kenkėjus ir visas kliūtis.” Iš tos deklaracijos aiškiai numanu, kad Kinijoje revoliucijos dvasia bei nuotaika yra “atvėsusios” ir kad “didžiuoju valymu” ir chuliganiška “kultūros revoliucija” norima iš naujo pakurstyti kiniečių tautoje revoliucinę ugnį, bet sprendžiant iš revoliucijų istorijos, atrodo, jog tai nenatūralus revoliucinės “ugnies” kurstymas ... Stalinas krito planuodamas vis didesnius ' ir platesnius “valymus” ... Ar / tik šis “didysis valymas” nebus Į Maotsetungui priešmirtinis ir ar :1 po Mao mirties jo idėjos, jo poli- ,rvVfį ^Dvlinlcpęp Rpf ■ pasiruoštu bei įsitrauktu i Bend------------- a' Unkiu deja, iki šiol j ruomenės darbą. Nevienas pasa- važai kreipė dėmesio į orga- kys, kad sunku tam reikalui nizavimą padalinių specifiniams [ žmonių gauti. Bet, ar į valdybas, Bendruomenės uždaviniams vyk-1 kur daugiau darbo yra, lengva į dyti (mažoms apylinkėms tai ga- gauti?! Ii būti netaikoma). Už tai ken- Suprantant viso to svarbą ir tėjo lietuviškas darbas. Kaikur KLB statute, kuris bus svarsto- į dalis apylinkių valdybų narių mas artimiausiame krašto tary- | gauna atitinkamus centriniams j bos suvažiavime, numatoma pa- I padaliniams titulus, bet jie, bū- brėžti tokias sekcijas bei komi- - Ann cigaru fabrikanto duktė ^ami apylinkių valdybų pagrin- sijas, kad jos kaip koks kelrodis užtai: diniąis nariais, daug. laiko su-■ apylinkėms visuomet nurodytų ir šė... Nelaimei šeimoje atsiti- flsxta valdybos! P°?e*za™:pnmmtų kaip apylinkėse turi i-t-c viene i-ifnc Vtdhnc darbams; neturėdami sau pagal-[būti susitvarkyta, kad kuo dau-nutrūko°‘sSrtJuS “11 T.“ ?en‘ir“omenės u?™ būtųsisekė šis mano projektas dar ir V1S^+ ™zai §al1 Padarya akt-vvu:> bendruomeninių uzdavi-- - savo srityje. nių vykdyme ir kad salia val-Tikriesiems lietuviškiems dir-jdybu dirbamo darbo būtų kas• vonams plėšti apylinkėse turėtų ' tiesioginiai rūpinasi specifiniais i būti kultūros, švietimo, jaunimo į Bendruomenės uždaviniais.

tika nesusilauks tokio likimo, kaip Stalino? J, Gbs.

ietuviai žaliojo aukso krašte
(Tęsmys iš pr. numerio)Santa Casa“Santa Casa de Misericordia”— portugališkas steiginys su la-

DR. PETRAS MAČIULISgeriausius linkėjimus. Nuo to karto redakcijos durys mums visuomet, buvo atviros ir Vasariobai plačiais humanitariniais tiks- 16_ nebepamiršdavo. Santa Casa lais bei uždaviniais, išsilaikęs ne musų žmonėms be vargo būdavoiš mokesčių,, bet iš labdarių bei prieinama..čia neviskas. Dr. Peš- de^0’ TkfT! ų *į°a geradarių aukų. Pagrindinis šitų tąptvėh^u “pamatė’ ir japonai, . . . ' ? • ” 1“šventų gailestingumo namų” už- ir italai ir tutti quanti. Jis pasi- ltemPt0 aarbo metų-
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Gedimino ordinas 
ligoninės direktoriui
Mane tas vizitas tiesiog 

vėjo. Ten pat per vyresnius ko
legas pasiprašiau supažindinti 
mane su klinikų direktorium 
Rangel-Pestana. Po savaitės ki
tos padariau jam vizitą jo kabi
nete mieste, norėdamas pasitei
rauti, ar jis sutiktų priimti Gedv 
mino ordiną lietuvių pagarbai 
bei dėkingumui išreikšti už tą 
tėvišką mūsų varganų žmonių 
globą jo vadovaujamoj įstai
goj? ... Jau baltaplaukis dakta
ras pareiškė, kad ne savo, bet 
tos įstaigos vardu, kuriai jis va
dovauja (paprastai renkamas iki 
gyvos galvos), žinoma, negalėtų 
tos pagarbos atsisakyti. Mūsų užs. 
reik, ministeris dr. D. Zaunius 
mano prašymo tikslą suprato tei
singai, ir, kadangi dr. Pestana 
buvo tikrai neeilinė asmenybė, 
sutiko jam skirti II laipsnio or
diną su žvaigžde. Tuomet aš dar 
visai nežinojau, kad “Estado de 
Sao Paulo” vyriausias redakto
rius yra d-ro Synėšio Rangel-Pes
tana jaunesnis brolis-

Ta pačia proga buvo įteikti ir 
kitiems, mums reikalingiems as
menims ordinai, k.a. žemės ir 
Darbo dep-tų direktoriams, “Es
tado de S. Paulo” redakcijos sek
retoriui ir tt

Kaip ir d jo ordinus įtei
kiau Vasariol64os proga su svei
kinimo ir ėkos prakalbomis, 
su nuotraukomis ir kuo šilčiau
siais aprašymais tų iškilmių, nes 
“Estado de S. Paulo” atsiuntė 
savo reporterius, fotografus ir

suža-

nių vykdyme ir kad šalia val-
KUN. J. GAUDZĖ

VERTA VERŽTIS Į TAUTU PAVILJONĄ?Kanados giau, bet nepamirškime, kad at- iXIII Lietuvių Dienai, kuri numa- važiavę iš toliau pirmiausia steng- tyta 1967 m. rugsėjo 3 d. Montre- sis lankytis parodos paviljonuose. 
Planavom lietuvių alyje pasaulinės parodos metu, Bus daug lietuvių, kurie lankysis
ambulatoriją pravartu pažiūrėti į iškylančias j Montrealyje kitomis dienomis.Bet Santa Casa tai dar nevis- kliūtis. Montrealio lietuvių bend-į Tie tikrai antrą kartą negrįš vien

šymais raštu Kanados imigracijos ministerija nuo 1916 m. lietuvius pradėjo rašyti į atskirą grupę.Kol dar nevėlu, gerai pagalvokime ir tuojau pradėkime ruošti XHI-sios Lietuvių Dienos programą, nes visų laukia didelis darbas.dėl Lietuvių Dienos. Visi lietuviški veiksniai tikisi, kad lietuviai gausiai lankysis savos programos metu, bet būtų klaidinga skaičiuoti net iki 8.000, pridėjus ir svetimtaučius.Gauti tautų paviljoną su 12.000 vietų lietuvių pasirodymui tautiniu požiūriu būtų labai reikšminga, bet ar tai bus užtektina propaganda mūsų reikalui milijonuose- svetimtaučiu, labai abejoju. Jeigu ir pasisektų gauti tą paviljoną, tai negausus lietuvių skaičius paskęstų ten ir atrodytų labai tuščia. Praktika parodė, kad pvz. Niujorko parodoje svetimtaučių labai mažsi buvo. O kas bus, jei tą dieną lis lietus? Stogo tų ambasados pastatas buvo 8 ten nebus, ir niekas neišeis. Ir Į kartus didelių priešamerikinių kas gali pateisinti $7.000—10.000 išlaidas vien tik vėliavos iškėlimui ir abejotinam pasirodymui.
Yra kitas keliasGyvename kapitalo ir verslo manymus. Taip kartą pasisakiau yra pažymėjusi, kad paviljone!krašte, todėl turime galvoti ne

Pasaulinė paroda “Expo 67” nam numanu, kad pirmiausia rei- bus šv. Elenos saloje, į kurią ve- 
j ---------- ! da pora tiltų ir gabena net pože-! minis traukinys. Įvairios valstybės stato savus paviljonus, kuriuose parodys ne tik savo techniką, bet ir kultūrą. Juose nuolatos vyks įvairūs pasirodymai bei programos. Kanada turės atskirą _____________ ________ ____________ paviljoną, kuriame atsispindės šią vaiku ligų gydytoją dr. Chiaf- kanadiečių gyvenimas, neišski- farelli. įskiepytas vaikas po 24 riant nė ateivių. Netoli požemi- valandu ‘susirgo tropikine dizen- nės stoties bus bent keli atviri be- terija.?. Lengviau prisišaukiau1 stogiai paviljonai-stadijonai įvai- dr. A. Giorgiomarrano, kuris di- riems meniniams pasirodymams, delio savo dėmesio dėka po trijų Didžiausiame jų tilps 12.000 žiū- savaičiu vaiką išgelbėjo. Ačiū rovų ir jis bus skirtas tautų pasi- Dievui. Vėliau susidraugavome, rodymams. Atliekanti programą dažniau susitikdavome, pasipasa- i tauta turės teisę tą dieną iškelti kodavome savo rūpesčius bei su- savo vėliavą. Parodos vadovybėGiorgiomarano, kad norėčiau sa-1 nebus leidžiama jokia politinė vo lietuviams nedidutę ambulato- propaganda, tik grynai kultūrinės riją pastatyti. Daktaras, žinoma, pritarė ir iš savo pusės ketino patyrinėti reikalą tarp tų turtuolių italų pramonininkų, k.a., Ma- tarazzo, Crespi ir dar vieno kito stambesnio pramonininko. Pvz. vienas jų — De Amalis savo dukters atminimui pastatė vaikų ligoninę ... už du milijonus.

Gyvenime dažnai pasitaiko, kad 
žmogus turtu pertekęs jieško gar
bės. Tokios garbės užuominas 
darė dr. A. Giorgiomarrano. Be 
kitų, kalbėtasi su didžiausiu ci
garų gamybos pramonininku, ku
ris j:au buvo linkęs mūsų suges- 

, tijas svarstyti.
Jei turėsime savo ambulatori- 

. ją, juk reikės ir savo gydytojų, 
bent kelių, kurie sutiktų po vie
ną dieną savaitėje ambulatori
joj pabudėti. Gydytojus, tokius 
pat jaunuolius - entuziastus susi
radom. Kad jie būtų daugiau ne
gu žodžiu “pririšti” prie ambula
torijos (in spe), reikėjo ir juos 
gražiai nuteikti, apdalinant Ge
dimino ordinu. O kol kas jie įsi
pareigojo lietuvių vaikus bei jų 
sveikatą nemokamai tikrinti. Tik 
vėliau, apie 1937 metus, tie jau
ni italai gydytojai smarkiai pa
sipiktino, kad Ženevoje prieš Ita
liją balsavo ir Pabaltijo respub
likos! ... Vienas kitas jų net no
rėjo Gedimino ordiną grąžinti, 

i Dr. A. Giorgiomarrano perkal- 
r bėjo, jie to nepadarė, bet gera 
’ jų nuotaika jau buvo pakirsta.

kia pastato, aišku, daug brangesnio už betkurios mokyklos pastatą, kadangi reikalaujama prisitaikyti prie būtiniausių sanitariniu reikalavimu.* *Vienerių metų sulaukusį savo sūnų turėjau skiepyti nuo raupų. Pasirinkau, žinoma, patį geriaii-

programos.
Norime ir mes, lietuviai, su 

savo programa pasirodyti bei iš
kelti tautinę vėliavą tame pavil- 
jone. Vieni pirmųjų lietuviai už
siprašė tą paviljoną 1967 m. rug
sėjo 3 d. nuo 2 vai. p.p. šiomis 
dienomis buvo gautas praneši
mas iš parodos vadovybės, kad to
ji diena nebus duota lietuviams, 
nors anksčiau buvo pažadėta. Mū
sų atstovai iš naujo daro žygius 
atgauti tą dieną.

Spręskime praktiškai
Dabar kritiškiau pažiūrėkime Į 

esamą padėtį ir pagalvokime iš 
praktinės pusės. Pagal paskutinį 
federacinės valdžios surašymą, 
Montrealyje ir aplinkiniuose 
miesteliuose lietuvių kilmės ras
ta tik 4400 asmenų, šv. Kazimie
ro parapijoje yra apie 426 šeimos, 
iš kurių pokarinės emigracijos 
šeimų yra tik 126 (iš jų 30 vien
gungių). Be senosios kartos, nau
jų ateivių lietuviu tėra tik 318 
asmenų. Aušros Vartų parapijo
je naujųjų ateivių yra apie 400.

Dabar pažiūrėkime, kiek lietu
vių atvyks Į tą dainų ir tautinių 
šokių festivalį. Mano nuomone, 
bus nepaprastai gerai, jei pačių 
montrealiečių teiksis atvykti apie 
1500. Iš kitų Kanados miestų, 
jei atvyks 1000 ir dar apie 1000 
iš JAV, bus labai gerai. Tą ilgąjį 
savaitgalį Montrealis lietuvių 
svečių turės galbūt žymiai dau-

Ambasados rūmai 
Maskvoje - tvirtovė9 augštų pastatas, kurį užima JAV ambasada Maskvoje yra apsaugotas nuo puolimų. Įrengtos plieninės, neperšaunamos durys, visi langai aprūpinti grotomis, o kaikurie ir visai užmūryti. Tuos darbus vykdė specialistai, atvykę iš JAV.Ambasados personalo nuomone, jos rūmų apsauga iš sovietų valdžios pusės esanti nepakankama. Per pastaruosius 10 me-

vien tautiniu jausmu. Pirmiausia 
nustokime kalbėti apie lietuvius 
dešimtimis tūkstančių ir žiūrėki
me į mažesnius skaičius, kurie 
bus 100 nuošimčiu tikri.

Nieko nelaukiant, kad kiti ne
užimtų, išsinuomokime puikią 
sportui bei dideliems susirinki
mams Suave areną, kurioje telpa 
apie 3000 žmonių. Pirmoje eilėje 
visai atpuls blogo oro baimė. 
Antra, kad ir lyjant, arena bus 
pilna lietuvių ir užuot mokėję po 
$2,50 parodos paviljonui, mes čia 
su mažesne auka likviduosime 
orogramos ir nuomos išlaidas. O 
lietuvių vardui išgarsinti (nelau
kime svetimų laikraščių kore- 
pondentų, esame permenki) pro
pagandą pirkime už pinigus. Rei
kia nupirkti Montrealio anglų ir 
prancūzų dienraščiuose nors dalį 
puslapio ir ten Įdėti gerai pa
ruoštus straipsnius, kas tie lietu
viai yra ir ko jie siekia. Tokiu 
būdu apie mus sužinos milijonai, 
o per tą tautų paviljoną — gal 
vos keli šimtai. Tik šitokiu keliu 
mes pasieksime plačiausias sve
timtaučių mases. Buvęs Montrea
lio lietuvių §v. Kazimiero parapi
jos darbščiausias klebonas J. Vyš
niauskas 1915 m. lietuvius prak
tiškai išgarsino per anglų spaudą 
ir per prancūzų laikraštį “La Pa
trie”, į kurį įdėjo viso puslapio 
straipsnį su fotografijomis, trum
pai pateikė visą lietuvių tautos 
istoriją, nurodė lietuvių nepri
klausomumą. Kun. J. Vyšniausko 
veiklos dėka per spaudą ir pra-

demonstracijų puolamas, žalojamas. Iš tų ‘demonstracijų didžiausiu buvo paskutinioji 1965 m., kuri suardė ambasados vidaus įrengimus. Sovietų vyriausybė pareiškė užuojautą ir atlygino demonstrantų padarytus nuostolius.
Gydytojai lankėsi 
Sovietų Sąungoje
JAV gydytojai keliavo Sov. 

Rusijoj pagal kultūrinio pasikei
timo programą. Jie buvo įleisti 
Į šešias ligonines. Visos ligoni
nės perpildytos ligoniais, o sąly
gos gana blogos. Gydytojai spe
cialistai savo profesinį darbą 
atlieka sąžiningai. Dr. Hiram 
Hilton iš Lincoln, Neb., rašo:

“Kaikurie instrumentai ir gy
dymo metodai susenę.

Ypač chirurgijoje jie naudo
ja senus įrankius, kuriuos mes 
seniai padėjome į archyvą, šir
dies ligoninėje Leningrade nau
dojami modernūs metodai, bet 
gydymo įrankiai labai susenę. 
Kvalifikuotam gydytojui darbas 
labai apsunkinamas, nors esamo
se sąlygose atliekamas gerai.”

Gydytojams buvo parodyta 
pačios moderniausios ligoninės, 
kurios juos išgąsdino savo atsi
likimu. Jie mandagiai pareiškė 
priekaištą tik metodams ir įran
kiams, bet nutylėjo skurdą ir 
kitus trūkumus. S. Z.

• Vienas Čikagos gyventojas 
paskelbė laikraštyje, kad turi par
duoti paties Nojaus ranka rašytus 

us, du Abraomo laiš- 
s ir jieškąs pirkėjų. Net 42 pi

liečiai atsiliepė laiškais, pareikš-



Jaunimas religiniame kongrese
Religiniame kongrese, kuris Tada Daumantas sakęs: “Gal-
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Ar tėvai mus supranta?
IŠTRAUKOS IŠ ANKETŲ MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 

STOVYKLOJE NEW WASAGA, ONT.

įvyko Vašingtone š.m. rugsėjo 
3-5 dienomis, buvo matyti ne
mažai ir jaunų veidų. Vieni da
lyvavo kaip choristai, kiti kaip 
įvairūs pareigūnai bei talkinin
kai, kiti kaip veikėjai. Buvo 
surengtas specialus simpoziu
mas jaunimo klausimais. Pa
grindinę paskaitą apie jaunimą 
antireliginėje įtampoje skaitė 
Radzivanas, jr., o diskusijoms 
vadovavo jaunasis Cižiūnas. 
Kalbėjo daugiausia vyresnieji, 
nes jų daugiau ir buvo. Apie 
jaunimo vaidmenį idėjiniame 
dialoge su netikinčiaisiais taik
liai kalbėjo V. Cižiūnas.

Vysk. V. Brizgys pastebėjo, 
esą neišmintinga eiti į pokalbį 
su kitaip manančiais, neturint 
atitinkamo pasiruošimo. Ypač 
reikia apdairumo einant į dis
kusijas su marksistais bei ko
munistais. Religiniam atgimi
mui esą reikia pasiruošimo, 
sistemos, ryžto ir laiko. Ge-
riausias tokios veiklos pavyzdys 
— Prancūzijos žosistų (katali
kų darbininkų) sąjūdis. Be to, 
vysk. V. Brizgys pastebėjo, kad 
komunistinei įtakai daugiau 
pasitarnauja ne darbininkai, o 
vadinami “buržujai”, skirdami 
dideles pinigų sumas slaptai 
komunistų veiklai. Neseniai vie
na muzikos plokštelių firma 
JAV tam reikalui paskyrė 
$100.000.

Vysk. Pr. Brazys, MIC, pa
sveikino susirinkusius Europos 
lietuvių jaunimo vardu ir pa
brėžė reikalą jau dabar ruoš
tis pokalbiui, kuris padėtų vy
resniems suprasti jaunesnius ir 
atvirkščiai. Didžiausia dovana 
šiuo metu lietuvybei yra gra
žiai išauklėta lietuviška šeima.

Dr. St. Bačkis, Lietuvos pa
siuntinybės patarėjas Vašingto
ne, priminė savo pokalbį su 
Lietuvos partizanų vadu Dau
mantu, kai jis lankėsi Paryžių-- 
je slaptai atvykęs iš Lietuvos.

Duokite religijos laisvę Lietuvai!
KONGRESINIS JAUNIMO ŽODIS

Lietuvių religiniame kongre
se 1966 m. rugsėjo 5 d. Va
šingtone, D.C., lietuvių jauni
mas savo posėdyje giliai ap
svarstė temą — “Jaunimas ir 
religija mūsų laikų antireligi
nėje įtampoje” ir vieningai 
skelbia šį pareiškimą.

Mes, lietuvių katalikų jauni
mas, sąmoningai tikime Dievą, 
Kristų ir Jo Bažnyčią. Mūsų ti
kėjimas ir religinis gyvenimas 
yra mūsų pačių giliu įsitikinimu 
ir laisvu apsisprendimu priim
tas kaip esminė mūsų gyveni
mo ir veikimo prasmingoji da
lis. Mes tuo didžiuojamės ir 
stengiamės gyventi. Taip pat 
mes laikomės visų Kristaus ir Jo 
Bažnyčios paskelbtų doro gyve
nimo dėsnių savo asmeninia
me, visuomeniniame ir viešaja
me gyvenime. Mylėdami savo 
artimą pagal Kristaus mokslo 
dėsnius, mes.gerbiame kiekvie
ną žmogų, nors jis kitaip gal
votų ar būtų religiškai abejin
gas. Mes ypač vertiname žmo
gų ir visuomet rūpinamės, kad 
kuo daugiau žmonių, kaip mes, 
būtų Kristaus sekėjais savo 
gyvenime ir veikime.

Su nepaprasta rimtimi mes 
atjaučiame savo brolius ir se
ses Lietuvoje. Mes suprantame 
jūsų skirtingas gyvenimo sąly
gas religijos ir tikėjimo atžvil
giu. Mes jus ypatingai mylime 
ir džiaugiamės, kad jūs nepra
randate sąžinės balso ir drąsos 
garbinti, išpažinti ir mylėti sa
vo Kūrėją bei Atpirkėją Kris
tų. Jūs negalite laisvai pasi
rinkti bei laisvai išpažinti re

Konodos Lietuvių Dienos karoloitė Dolia Girčytė tarp savo draugių — B. Bildoitės ir V. Anskytės
Nuotr. B. Tarvydo

vas dar turime ir žinome ką 
daryti, bet trūksta jėgų bei pa
galbos.” Išeivijos jaunimui esą 
taip pat nestinga išminties — 
reikia daugiau aktyvaus ryžto 
ir vyresniųjų pagalbos bei rū
pesčio.

J. Račiūnas, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos pir
mininkas, dalyvavęs religiniame 
kongrese, pareiškė: nenuver- 
tinkim jaunimo; daug kalbame 
apie jo ydas, bet matykime ir 
jo dorybes. Pasak jo, vyčiai 
JAV turėtų susijungti su atei
tininkais, nes tikslai vienodi.

Mažeika, senjoras (Lapkričio 
13-sios žygio komiteto pirmi
ninko tėvas) karštai kalbėjo 
apie jų pastangas skleisti Lie
tuvos bylą amerikiečių visuo
menėje. Esą vyčiai savo dvasia 
yra labai lietuviški, net lietu- 
viškesni nei anksčiau. Jie 
taipgi religingi ir rimtai žiūri 
į gyvenimą. Naujieji ateiviai
esą turėtų susidomėti vyčių 
veikla, ją skatinti, remti bei jo
je dalyvauti.

Arvydas Barzdukas, jaunosios 
kartos atstovas, pastebėjo, kad 
jaunimas nori gyventi tikrai ir 
radikaliai krikščioniškai. Pvz. 
negrų klausimu jis aiškiai pa
sisako už skriaudžiamuosius, ta 
linkme vertina Alabamos ir ki
tas demonstracijas. Esą jauni
mui skaudu skaityti kaikurioje 
lietuvių spaudoje straipsnius, 
net vedamuosius, nesuderina
mus su evangelijos dvasia.

Kun. V. Zakarauskas paaiš
kino, kad aplamai lietuviai neg
rų klausimu yra nusiteikę krikš
čioniškai (yra dėl to net nu
kentėjusių kunigų), tačiau jie 
reiškia savo nepalankumą me
todams, kuriais bandoma prie
varta bei grasinimais įgyven
dinti negrų reikalavimus, nesi
skaitant su tikrove. Lietuviai 
esą bijo negrų siautėjimo bei 
jų kultūros stokos.

ligiją, bet širdyje jūs išlaikote 
tikėjimą į Dievą ir suaugę ga
lėsite stiprinti jį ir juo gyven
ti. šis mūsų broliškas linkėji
mas yra svarbiausias laisvėje 
gyvenančių lietuvių žodis jums. 
Mes norėtumėm, kad jūsų sąži
nės laisvė būtų skubiai pripa
žinta, kaip tai turime mes ir mi
lijonai laisvų žmonių.

Mes žinome, kad jūs kaiku- 
riais klausimais kitaip galvoja
te, bet dėlto nei jūs, nei mes 
netapkime priešais, bet jauski- 
mės vienos lietuviškos tautos 
nariais. Kai mes išgirstame jūsų 
balsą, mielai klausomės, sten
giamės suprasti ir. jei galime, 
padėti. Kai jūs išgirsite mūsų 
balsą, taip pat paklausykite, 
mąstykite ir kiek galite būkite 
tos pačios minties, nes yra tik 
viena tiesa, vienas Dievas, vie
nas amžinas gyvenimas. Išmo
kite atskirti tiesą nuo melo, tei
sybę nuo apgaulės, tikrą moks
lą nuo propagandos. Klauski
me save, kodėl tiek daug švie
sių protų, kilnių asmenybių, 
mokslininkų, vadovų ramfai ir 
per visą gyvenimą yra pavyz
dingi katalikai, sėkmingi pilie
čiai ir viso pasaulio gerbiami 
žmonės? Kodėl mes negalime 
laisvai sekti jų gyvenimo ke
liu?

Mes ryžtamės vykdyti šias 
maldos, aukos ir veiklos gai
res:

1. Save krikščioniškai ugdy
ti ir užsigrūdinti morališkai.

2. Pažinti kitus lietuvius, ki
taip mąstančius ir daryti jiems 
savo pavyzdžiu geros įtakos.

Trys Giedrės susitiko jaunimo stovykloje: Rinkūnaitė iš Toronto, Karosaitė iš Bostono ir Galinytė (jau
nimo kongreso karalaitė) taip pat iš Bostono. Nuotr. Ged. Naujokaičio

Mes šokom Kanados vakaruose
Šių metų liepos 19 d., po 

koncerto Gage Parke, Hamil
tone, buvo įgyvendinta viena 
didžiausių “Gyvataro” svajonių. 
Kanados šimtmečiui paminėti 
komisija pakvietė mus dalyvau
ti kultūrinio apsikeitimo pro
gramoj ir paskyrė šiam reika
lui $4.500. Nesinorėjo tikėti, 
kad mums atiteko tokia didelė 
garbė, o drauge ir atsakomybė. 
Šioje programoje mes buvom 
ne tik lietuvių tautos atstovai, 
bet drauge atstovavom Hamil
tonui bei Ontario provincijai.

22 svaru pyragas
Įtemptai ir su pasiryžimu 

vyko pasiruošimas kelionei į 
Reginą, Sask. Priartėjo rug
pjūčio 19 d. “Gyvataro” (Ha
miltono lietuvių tautinių šo
kių) grupės nariai: 11 vyrų ir 
22 mergaitės, grupės vadovė p. 
Breichmanienė ir akordeonis- ‘ 
tas G. Prunskus rinkosi anks
tų rytą į autobusų stotį, iš kur 
turėjo vykti į Maltono aerod
romą. Autobuse turėjom progos 
užkąsti, nes K. Bieliūnas visus 
vaišino jo šeimininkės kelionei 
iškeptu 20 sv. pyragu. Žinoma, 
visi buvo dėkingi, nes dauguma 
važiavo be pusryčių.

Lėktuvu į padanges
Nei nepajutom, kai 8.45 iš 

ryto pakilom į melsvą padan
gę kelionei į Reginą. Daugu
mai tai buvo pirmoji kelionė 
lėktuvu. Baimė greit pranyko 
ir stebėjomės žemės grožybe!

Pakeliui teko trumpai susto
ti Sault St. Marie, Port Arthur 
ir Winnipege. kur teko ilgiau 
luktelti dėl technikinių kliū
čių.
. Kai “Vanguard” lėktuvas pa
lietė žemę Reginoj, lijo. Ne
paisant blogo oro, mes buvom 
nuoširdžiai sutikti ir iš aerod
romo nuvežti tiesiai į Reginos 
parodos salę (Exhibition Audi
torium) repeticijai. Iš ten apie 
3.30 v. p.p. nuvykom į savo 
nakvynės vietas. Prieglobstį ga
vom privačių asmenų šeimose.

3. Stengtis padėti Lietuvos 
jaunimui, kuris neturi laisvių 
— nei sąžinės nei religijos.

4. Aktyviai, noriai ir darbin
gai jungtis į bendrą lietuvių 
religinį žygį už Lietuvos ir Baž
nyčios laisvę.

5. Kiekvienas mūsų stengiasi 
būti uoliu lietuvių parapijos ir 
veikliu lietuvių organizacijų na
riu.

6. Platinti labai svarbią in
formacinę knygą “The War 
Against God in Lithuania” ir 
visokiais būdais informuoti lais
vą pasaulį apie Lietuvos paver
gimą.

Šokame festivalyje
Festivalis prasidėjo 8 v. v. 

Prieš programą kalbėjo dr. 
Andre Lizaire, Mr. Gardiner, 
miesto burmistras H. H. P. Ba
ker ir dr Ashwin Vaidya, Re
ginos Etninio Meno Tarybos 
pirmininkas. Dr. A. Vaidyos 
kalba buvo labai įspūdinga. Jis 
sakė, jog Kanada turi stengtis 
išlaikyti tautinių grupių kultū
rą, jeigu nori sukurti laikui bė
gant savitą kultūrą. Jo pasku
tiniai žodžiai buvo: “Atsiminki
me, kad menas yra gyvenimas, 
ir gyvenimas pats savyje yra 
vienas didžiausių menų” (“Keep 
this in mind — Art is Life, 
and Life itself is the greatest 
of all arts”).

Festivalis gana gerai pasise
kė, nors dalis žiūrovų dėl blo
go oro negalėjo atvykti. Kiek
viena grupė įnešė ką nors nau
jo ir individualaus į programą. 
Mūsų grupei teko pasirodyti pa
čioje pabaigoje. Mūsų įtempi
mas atslūgo, kai programos ve
dėjas mus pristatė kaip grupę, 
atstovaujančią Edmonton, On
tario! Laisvai jausdamiesi pašo
kom: Malūną, Sadutę, Landytinį 
ir Subatėlę. Visi mus gyrė ir 
stebėjosi, kad mes šokam ne 
pasirodymui, bet iš malonumo. 
Festivalis baigėsi 11 v.v., ir vi
si nuvykom į Hotel Saskatche
wan, kur įvyko priėmimas.

Dainuojam ir ekskursuojam
Po vaišių visi sustoję ratu 

dainavom angliškai, prancūziš
kai ir lietuviškai. Mes sušokom 
lietuvišką polką ir visus išmo- 
kėm, tokį seną žaidimą, “Y-ja- 
ja”, kuris visiems patiko. Rei
kia pasakyti, mes labai buvom 
nustebinti vakarų Kanados gy
ventoju šiltu nuoširdumu ir 
draugiškumu.

šeštadienį, rugp. 20 d., ligi 
3 v. p.p. mes buvome laisvi. 
Tada turėjome ekskursiją su 
vadovu apžiūrėti Reginos mies
to. Visiems labai patiko gausūs 
meniški gėlynai ir puikūs pas
tatai. Teko aplankyti ir RCMP 
apmokymo būstinę su kriminali
niu muzėjum ir ypatinga kop
lyčia. Istorinis meno muzėjus 
mus tikrai sudomino savo eks
ponatais.

Po ekskursijos įvyko jauni
mo pobūvis vienuose privačiuo
se (vengrų) namuose, kur lau
kė užkandžiai, dainos ir šokiai. 
Nei nepajutom, kaip laikas iš
siskirti su naujais draugais. 
Berniukai pasipuošė naujai įsi
gytom Stetson skrybėlėm, va
karietiškais diržais ir visi aerod
rome užtraukėm skardų ir liūd
na: “Oi, sudiev...”

Pasitiko kaip brolius ir 
seseris
Į Winnipegą atvykom gero

kai po vidurnakčio, bet radom 
gausų būrį lietuvių, kurie mus 
sutiko, kaip tikrus savo brolius 
bei seseris ir išsivežiojo į na
mus.

Sekmadienį dalyvavom pa
maldose lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioje, ši maža, bet jauki 
lietuviška bažnytėlė paliko ne
išdildomą įspūdį. Likusią die
nos dalį praleidome su šeimo
mis, kur buvom apsistoję.

Po repeticijos, 7.30 v.v. uk
rainiečių salėj įvyko koncertas, 
kuriame programą išpildė ir 
ukrainiečių tautinių šokių gru
pė. Mums teko šokti net devy

nis šokius, kurie publikos bu
vo labai šiltai priimti.

Dainos, polkutės, rateliai ...
Po koncerto, klebono kun. 

J. Bartašiaus rūpesčiu, lietuvių 
parapijos salėj buvo koncerto 
išpildytoj ams vaišės ir šokiai, 
dalyvaujant visai lietuvių kolo
nijai. Vakaras praėjo labai jau
kioje, tikrai lietuviškoje nuo
taikoje. Visiems įsijungus buvo 
išdainuotos visos lietuviškos 
dainos, šokama polkutė su ra
gučiais ir rateliai. Iš tikrųjų 
trūksta žodžių išreikšti mūsų 
padėkai ir jausmams didžiai 
gerb. kun. J. Bertašiui ir vi
siems Winnipego lietuviams už 
tokį nuoširdų priėmimą.

Gražus miestas
Pirmadienį turėjom visą die

ną, su vietinių lietuvių pagalba, 
susipažinti su Winnipego mies
tu ir visom įžymybėm. Jo ne
galima palyginti su mums pa
žįstamais miestais. Jis, būdamas 
daug didesnis už Hamiltoną, 
yra nepaprastai gražiai sutvar
kytas ir švarus. Gatvės plačios, 
visur jaučiamas erdvumas, la
bai mažai pramonės pačiame 
mieste. Klimatas malonus šiuo 
metų laiku, oras tyras.

Tikrai su skaudama širdimi, 
kad negalim ilgiau paviešėti 
šiame maloniame Kanados kam
pelyje, vykom į aerodromą, 
čia, mūsų nustebimui, . išleisti 
buvo susirinkusi ne tik visa 
lietuvių kolonija, bet ir uni
formuota ukrainiečių šokėjų 
grupė.

6.55 v.v. tarėm paskutinį su
diev maloniems šeimininkams 
bei naujiems draugams ir pa
kilom kelionei į namus.

Patekom į miglas
Deja, kelionė į namus buvo 

su komplikacijomis. Artėdami 
prie Toronto patekom į oro 
sroves ir tirštą miglą. Pasiekęs 
aerodromą, lėktuvas sukėsi ra
tu laukdamas miglos sumažėji
mo. Pagaliau lėktuvo kapito
nas nusprendė, kad neverta ri
zikuoti tokiose sąlygose ir bu
vo nukreiptas į Dorval aero
dromą prie Montrealio. Po tri
jų valandų laukimo gavom ma
žesnį lėktuvą ir vėl pakilom. 
Maltoną pasiekėm 3.15 v. ryto, 
kur. radome belaukiančius ir 
susirūpinusius savo tėvus. Pa
vargę. bet patenkinti ir kupini 
įspūdžių susėdom į automobi
lius kelionei į namus.

Ačiū, ačiū!
Ši pasikeitimo programa su

teikė mums galimybę ne tik 
pademonstruoti dalį mūsų tau
tinio meno, bet ir davė progos 
arčiau susipažinti su Kanados 
vakarų gyventojais ir aplamai 
praplėtė mūsų akiratį. Be to, 
suvedė mus į artimesnius ry
šius su vakaruose gyvenan
čiais lietuviais.

Mes esame labai dėkingi vi
siems mus taip maloniai ir 
nuoširdžiai priėmusiems ir ti
kimės, kad galėsime tuo pačiu 
atsilyginti netolimoje ateityje.

“Gyyataras” tikrai yra dėkin
gas pirmiausia Kanados šimt
mečio komisijai ir p. L. Kossar, 
kurio pastangomis kelionė buvo 
suorganizuota. Bet labiausiai 
šia proga reiškiame mūsų pa
dėką savo vadovei p. Breich- 
manienei, be kurios darbo ir 
pastangų “Gyvataras” neegzis
tuotų. Aldona Volungytė

— Tėvai mus supranta, bet 
jie to nemoka vaikams pasaky
ti. Pasaulis keičiasi ir daug 
tėvų galvoja, kad jis keičiasi 
pergreitai, todėl jie mėgina vai
kus visą laiką prilaikyti. Jeigu 
tėvai dažniau su vaikais lais
viau ir atviriau pakalbėtų, tai 
nebūtų tokia didelė problema.

Mergaitė, 15 metų
— Tikrai tėvai mūsų nesu

pranta, nes jie dar savo mintyse 
gyvena Lietuvoje. Jie nepripa
žįsta kanadietiško gyvenimo, tai 
ir mėgina auklėti vaikus pagal 
senus laikus. Jie negali supras
ti, kad mes gyvenam šiais lai
kais. Tėvai turėtų leisti mums 
gyventi moderniame pasaulyje, 
jeigu mes prisilaikome mora
lės dėsnių.

Mergaitė, 16 m.
— Tėvai gerai galvoja ir ži

no, ką jie daro ar darys. Tik
rasis atsakymas yra tas, kad 
mes (vaiko pabr.) dar vaikiškai 
galvojam ir nepatyrėme, kaip 
anglai sako “facts of life”. Kai 
mes pasensime, mes pradėsime 
daug protingiau galvoti ir su
prasime, ką mūsų tėvai sakė.

Berniukas, 13 m.
— Man atrodo, kad mes tu

rėtume mėginti daugiau supras
ti tėvus, tada ir mūsų tėvai 
daugiau supras mus.

Berniukas, 15 m.
— Aš sutinku, kad daugelis 

tėvų nesupranta jaunimo. Jie 
gyvena atskirame pasaulyje ir 
nenori draugauti su vaikais. 
Dažnai jie palieka vaikus su 
močiutėm užaugti ir abudu dir
ba, kol vaikai dar maži. Dir
bant jie nežiūri, kas darosi pa
saulyje, nepastebi, kaip vaikas 
ir jo pažiūra į pasaulį pasikei
čia. Tėvai dažnai nesidomi vai
kų interesais, niekad nesišneka 
su jais, tik įsakinėja. Taip jie 
ir atsiskiria nuo vaikų.

Mergaitėj 15 m.
— Kaikuriuose dalykuose tė

vai yra atsilikę, bet tai dažnai 
priklauso nuo tėvų. Yra supran
tama, kad tėvai ‘ mūsų pilnai 
niekad nesupras, nes jie visai 
kitaip užaugo. Tėvai tą žino. Ši

Nuotr. V. Bubelio

Kas valdo studentus ateitininkus?
1966-67 m. studentų ateiti

ninkų sąjungos centro valdybą, 
išrinktą SAS suvažiavime, Camp 
Jolly Acres, Mary landė, suda
ro: pirmininkas: Eimutis Ka
džius, 1339 James St., Balto., 
Md. 21223, tel: area code 301, 
SA 7 - 1935; vicepirmininkas 
moksleivių reikalams: Augius 
Sužiedėlis, Box 824, Catholic 
Univ, of America, N. E. Wash. 
D.C. 20017, tel: LA 9-6000; sek
retorė (oficialus sąjungos adre
sas): Vita Noreikaitė, 6 Ken
wood Ave., Balto, Md. 21288, 
tel: area code 301, RI-8895; 
iždininkas: Rimas šilgalis, 1251

"Gyvataro" mergaičių grupė Reginos mieste su vietiniu etni
nio meno tarybos direktorium dr. Ashwin Waidyo, kuris suor
ganizavo "Gyvataro" pasirodymą Reginoje

to fakto niekas negali pakeisti, 
reikia tik “accept it”.

Berniukas, 14 m.
— Tėvai neprisiima nieko 

naujo. Visą laiką kartoja “kai 
mes buvome vaikai...” Kur 
mes norime eiti, ten mūsų ne
leidžia, kur visai nėra noro, ten 
verčia eiti. Jiems nepatinka 
mūsų drabužiai ir mūsų muzi
ka. Sako, kad dainininkai rė
kia, kaip katės, tačiau muzikos, 
kuri jiems patinka, jie klauso
si valanda po valandos. Pasau
lis keičiasi, ateina nauji daly
kai, bet tėvai to nenori matyti.

Mergaitė, 14 m.
— Tėvai nenori, kad vaikas 

būtų “bomas”. Jie žino, kas tau 
gerai ir ko negalima daryti.

Berniukas, 13 m.
— Tėvai nori, kad mes už- 

augtumėm gerais žmonėmis. 
Jeigu mes kada nors turėsime 
vaikų, tai mes taip pat augin
sime vaikus, kaip jie mus.

Mergaitė, 13 m.
— Mano tėvai yra tikrai at

silikę, nes jie neleidžia man 
turėti laisvės, neleidžia pasi
rinkti drabužių, neleidžia į pa
simatymus ir taip toliau. Jie 
pamiršta, kad mes jaunuoliai, 
bet ne vaikai ir galime save 
tvarkyti.

Berniukas, 13 m.
— Jaunimas galvoja, kad tė

vai jų nesupranta. Tėvai dažnai 
girdi apie tuos “teen-agers”, 
kurie yra blogiausi ir jie ma
no, kad visi yra tokie. Iš tik
rųjų taip nėra. Tėvai nėra per
daug atsilikę, tik jie augo ki
tais laikais ir jiems yra sun
kiau pasikeisti.

Mergaitė, 15 m.
— Tėvai visą laiką mus lai

ko “beibiukais”. Dažnai tik ap
šaukia mus ir barasi. Man at
rodo, kad mes vieni kitus daug 
geriau suprastume, jeigu jie 
atsisėstų ir turėtų laiko su mu
mis pasikalbėti kaip su suau
gusiais.

Berniukas, 15 m.
— Mano tėvai yra “up to 

date”.
Berniukas, 13 m.

James St., Balto., Md. 21223, 
tel: area code 301, LE 9-7663; 
spaudos - informacijos skyriaus 

vedėja (Gaudeamus): Rima Sa
lytė, 206 Wayne Ave, Spring
field, Pa. 19064, tel: area code 
215, KI 4-1285; SIS padėjėja: 
Danutė Muraškaitė, 605 Brigh
ton St., Phila., Pa. 19111, tel: 
area code 215, RA 5-6368; už
sienio skyriaus vedėja: Vėjūnė 
Svotelytė, Centreville North 
Box 407, College Park, Md. 
20742, tel: area code 301, WA 
7-3800, ext. 1001; narė: Indrė 
Damušytė, 8050 Hartwell Ave., 
Detroit, Mich. 48228.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

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

garą vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL

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

PS.D.R.M.N.PL
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PROPAGANDINIS MUZĖJUS
Vilniuje buvo atidarytas vadinama

sis karinės šlovės mažėjus, kurio tik
rasis uždavinys yra skleisti sovietinę 
propagandą apie tariamąjį Lietuvos 
išvadavimą. Į atidarymo iškilmes bu
vo atvykę sovietiniai “didvyriai”: L 
Petrakovas, S. Vasečka, A. Bulacho- 
vas, V. Gerasinas, A. Sapožnikovas 
ir kt. Salėje iškabintas 306 pavar
džių sąrašas asmenų, kurie už kovas 
Lietuvos teritorijoje gavo Sov. Są
jungos didvyrio vardą. Karininkas V. 
Tutkus paruošė detalų Lietuvos “iš
vadavimo” žemėlapį. Didžiąją ekspo
natų dalį sudaro sovietinių “didvy
rių” suaukoti asmeniniai daiktai. Ne
mažas dėmesys skiriamas komparti
jos veiklai Lietuvoje 1918-19 m., jos 
pastangoms suorganizuoti komuniz
mą remiančius lietuviškus dalinius.

MUZIKOS MOKYKLA
Jurbarke atidaryta septynmetė 

vaikų mokykla su fortepijono ir 
akordeono skyriais. Jos direktorium 
paskirtas J. Gadliauskas. Susidomė
jimas esąs didelis — stojamiesiems 
egzaminams gauta apie 150 pareiš
kimų.

KOMUNISTINĖS TRADICIJOS
Biržų rajono civilinės metrikacijos 

reikalų tarybos pirm. J. Karosas pa
sakoja, kaip jam sekasi įvesti komu
nistines tradicijas. Naujove tenka 
laikyti indelį su ugnimi, kuris įtei
kiamas jaunavedžiams civilinės met
rikacijos biure ir paskui pastatomas 
ant vaišių stalo. Atkreiptas dėmesys 
ir į sidabrinę vestuvių sukaktį — su
kaktuvininkai atvyksta į metrikacijos 
biurą, eina per “Jovaro tiltą”, juos 
sutinka orkestras, pijonieriai ir spa
liukai. Liūdniausi reikalai vis dar 
yra su vardynomis. Vardo tėvai turi 
pasirašyti vadinamoj “priesakų įtei
kimo knygoj”, priimti metrikus ir 
priesakus naujagimiams, išklausyti 
saviveiklininkų koncerto. J. Karosas 
prisipažįsta: “Žinoma, negalima teig
ti, kad visi naujagimių tėvai tokio
mis vardynomis lieka patenkinti. Dar 
nemaža dalis tėvų, laikydamiesi pa
senusių tradicijų, savo vaikus neša į 
bažnyčią...” Pernai rajone gimė 641 
kūdikis, o į metrikacijos biurą buvo 
pristatytas tik 561. Taigi, 80 šeimų, 
nepaisant viso kompartijos spaudi
mo, pasirinko ne vardynas, bet kata
likiškas krikštynas bažnyčioje. Be to, 
statistika nerodo, kiek kūdikių buvo 
pakrikštyta bažnyčioje po įregistravi
mo metrikacijos biure.

ŽVEJYBA PAGAL PLANĄ
“Ekonomičeskaja Gazeta” koresp. 

J. Klenovas aprašo, kaip laivas-šaldy- 
tuvas “Vytautas Montvila” mėgino 
gaudyti žuvis pagal naują planą: 
“Jie pirmieji pradėjo ekonominį 
eksperimentą, turintį tikslą materia
liai užinteresuoti laivo įgulą sugauti 
kuo daugiau stalo žuvies. Įvairiems 
žūklės rajonams buvo paruošta spe
ciali atsiskaitymo koeficientų skalė. 
Vienetu, sakysim, buvo pažymėta jū
rų vėgėlė, žemiausiu koeficientu — 
0,2 — ėmė vertinti karosinių ir kai 
kurių kitų smulkių veislių žuvis, 
augščiausiu — 5 — kardžuvę ir ki
tas ...” Laivo žvejai per penkis mė
nesius sugavo tris kartus daugiau 
kardžuvės ir patenkinti grįžo į Klai
pėdą. Kardžuvė žvejų atlyginimą pa
dvigubino, bet ekonomistai kelia 
triukšmą, nes laivas žuvies atgabeno 
tūkstančiu tonų mažiau, negu pa

prastai, ir pelnas sumažėjo trigubai. 
Atrodo, kad materialinio suintere
suotumo principą teks išmesti į šal
tąsias Atlanto bangas.

LIKĖNŲ GYDYKLA
Likėnų gydykloje dabar kasmet 

Smardonės upelio sieros šaltiniuose 
ir purvo voniose gydosi apie 3.000 pa
cientų. Centrinė sanatorija praplės
ta trimis priestatais ir pavadinta 
“Taikos” vardu. Čia dirba gydytojai
— Gediminas Gaidys, Vida Guraitė, 
Eivydas Dzekunskas, purvo sanitarai
— Ona Vilmantienė, Vladas Požėnas, 
vandens sanitarai — Kotryna Eidu- 
kienė, Ona Rožėnienė ir kt. Spaudo
je džiaugiamasi, kad daug ligonių į 
Likėnus atvyksta su ramentais, o na
mo grįžta jau be jų.

STIRNOS IR ŠERNAI
Lietuvos miškuose priskaičiuojama 

apie 64.000 stirnų, šiemet medžioto
jams leista nušauti 5.040 stirninų, 
kurių trečdalį jie galės pasilaikyti, 
o likusiųjų mėsa bus panaudota eks
portui ir visuomeniniam maitinimui. 
Šernų Lietuvoje yra apie 7.500 —- 
kaikuriose vietovėse jie padaro daug 
žalos, šiemetinė medžioklės norma 
yra 2.187 šernai. Daugiausia šernų 
nušauti leista: Šiaulių medžiotojams
— 175, Panevėžio — 155, Kauno —* 
120, Klaipėdos — 116. Švenčionių, 
Ignalinos, Molėtų ir Utenos medžio* 
tojai turės pasitenkinti 8-12 šernų, 
nes šiuose rajonuose šernų skaičius 
yra gerokai mažesnis. Paukščių me
džiotojai galės išbandyti savo taik
lumą, šaudydami antis, gaigalus, 
vandens višteles, perkūno oželius, je
rubes, laukinius balandžius. Rudeni
nė tetervinų medžioklė yra uždraus
ta. Vienam medžiotojui per dieną 
leidžiama nušauti penkias antis. Me
džioklės taisyklės reikalauja, kad bū
tų šaunama tik į skrendantį paukštį. 
Jos leidžia pasinaudoti paukštinių 
šunų paslaugomis, bet draudžia į 
mišką vestis skalikus.

ARKLIŲ ŪKIS
Ant Sartų ežero kiekvieną žiemą 

vykstančios eikliųjų žirgų lenktynės 
rodo, kad šių apylinkių gyventojai 
arklius vertina labiau už traktorius. 
Visoje Lietuvoje yra išgarsėję du 
raiteliai — J. Likša ir B. šakalys, 
nekartą laimėję jojimo varžybas. 
Dusetų sovchozas yra pasiryžęs įsteig
ti arklių ūkį, kuriame bus auginami 
sunkiasvoriai arkliai ir išvedamos 
vietinių žirgų veislės.

KAM GRĄŽINTI KOPŪSTUS?
E. Grigaliūnienė džiaugiasi, kad 

blogai pagamintas pramonines pre
kes galima grąžinti krautuvėms, bet 
ji nori žinoti, ką reikia daryti su ko
pūstais ir agurkais: “O štai su maisto 
produktais — kita istorija. Jei nusi
perki blogą, sugedusį maistą — varš
kę, pieną, sviestą, dešrą, žuvį — gali 
išmesti lauk, už tai, niekas neatsako. 
O juk parduotuvėje neragausi.

Dar blogiau su daržovėmis. Ypač 
kai perki raugintus kopūstus, agur
kus.

— Geri kopūstai? — klausi.
— Pati matote, — dažniausiai iš

girsti atsakymą.
Kai vėliau pamatai, kad nusipirkai 

supuvusius, net nuodingus maisto 
produktus, išgirsti vieną atsakymą:

— Parduotuvė pati negamina. Ką 
bazė pristato, tą ir parduodame. At
gal nepriimame ...” V. Kst.

Rugsėjo 3 d. Toronte Prisikėli-Į 
mo parapijos salėje įvyko pirma-' 
sis buvusių Tumo Vaižganto gim-‘ 
nazijos mokytojų ir studentų 
bendras pobūvis. Šis įspūdingas 
susitikimas atnaujino mokslo me
tais gimusius tarpusavio prisiriši
mo jausmus ir atskleidė visų šir

dyse nevystančius vieningumo žie
dus. Pats šio susitikimo dalyvių 
skaičius (virš 100) įrodė, kad nei 
ilgas laiko tarpas, nei tolimos ke
lionės nuovargis negalėjo sunai
kinti tą širdyse gyvą tarpusavio 
meilę ir vieningumo jausmą.

Suvažiavimo pasisekimą apvai

nikavo paties buvusio gimnazijos 
direktoriaus V. Kavaliūno ir mo
kytojų kapel. kun. A. Sabo, p. Ka- 
valiūnienės, p. Gruodžio, p. Masio 
ir p. Vyskupaičio dalyvavimas.

Pobūvį atidarė šio susivieniji
mo iniciatorius ir organizatorius 
Tėvas Rafaelis, OFM. Kun. A.

@ LIETUVIAI PASAULYJE

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULATTIS
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Sabas tarė sveikinimo žodį ir su
kalbėjo maldą pradėti vakaro vai
šėms. Suvažiavimo dalyvius svei
kino dir. V. Kavaliūnas, kurio ma
lonūs ir jausmingi žodžiai buvo 
palydėti gausiu rankų plojimu. 
Toliau sekė skaitymas sveikini
mų,. gautų iš mokytojų ir moki
nių, kurie dėl labai rimtų priežas
čių apgailestavo negalėdami daly
vauti. Buvę studentai atsiuntė 
sveikinimus net iš Australijos ir 
Anglijos. Vakaro programą pa
įvairino Česlovas Obcarskas ver
tingais poezijos kūriniais. Trys se
sutės Plepytės palinksmino daly
vius dainomis ir akordeono muzi
ka, išpildyta Loretos, o jaunasis 
A. Palilionis puikiai pagrojo 
trumpete. Nuotaiką labai pakėlė 
šio suvažiavimo progai išpuošta 
salė specialiomis iliustracijomis, 
kurias labai skoningai paruošė 
menininkas Vyt. Pačkauskas. Pro
gramai užbaigti A. Sutkaitis pa
skaitė poemą, specialiai parašytą 
šio minėjimo progai. Po to tęsėsi 
vaišės, džiugių Įspūdžių dalinima
sis bei malonių prisiminimų per
gyvenimas tarp buvusių mokytojų 
ir moksleivių.

Sekmadieni Tėvas Rafaelis at
laikė šv. Mišias visų dalyvių inten
cija, o kun. Jonas Gaudzė pasakė 
tai progai skirtą pamokslą. Po pa
maldų dalyviai susirinko užkan
džiui ir išklausę direktoriaus V.Spackenbergo gimnazijos mokinių ir mokytojų suvažiavime Toron

te kapelionas kun. A. Sabas iš Sudburio kalbasi su buvusiomis savo Kavaliūno atsisveikinimo žodžio,
mokinėmis. Apačioje: buvęs gimnazijos direktorius V. Kavaliūnas kupini malonių prisiminimų vėl 
iš Klevelando su Ponia ir J. Gruodiene (dešinėje) skirstėsi i įvairius tolimus mies-

Nuotr. S. Dabkaus tus su viltimi, kad ši vieninga šei-

Spackenbergo gimnazijos mokytojų ir mokinių suvažiavime Toron
te programa atlieka akordeonistė Loreta Plepytė iš Čikagos ir- po
etas Česlovas Obcarskas (deklamuoja savo kūrybą).

Nuotrauka S. Dabkaus

g HAMILTON
VYSK. VALANČIAUS ŠEŠTADIE

NINĖ PRADŽIOS MOKYKLA mokslo 
metus pradeda rugsėjo 24 d., šeštadie
nį, 9.30 v. ryto, Sv. Brigtos mokyklos

munistinės ideologijos organizacija, be
sispiečianti apie “Liaudies Balsą”. Ha
miltone tą kuopą (LDLD vardu) įstei
gė A. Petronis su St. Zoštautu. Pra-

ČIKAGOS SPAUDA plačiai rašo graikai šūviu iš arti persvėrė savo 
apie katalikų kunigo Harold M. Koch naudai ir išsivežė du brangius taš: 
netikėtą atsiradimą Sov. Sąjungoje ir kus. Po šio pralaimėjimo “Lituani- 
ten jo pradėtą agitaciją prieš Ame- cai”, atrodo, išblėso visos viltys išsi-

patalpose — Cannan ir Smith g-vių 
kampas. Tą patį šeštadienį bus nau
jų mokinių registracija ir egzaminai 
tiems mokiniams, kurie turėjo patai-

džioje turėjo apie 20 narių, bet dabar 
liko vos keli. A. Petronis pasitraukė 
iš pirmininko pareigų ir ketina persi
kelti gyventi į tabako ūkių rajoną. Pra-

ma vėl neužilgo susitiks bendram 
pobūviui, jausdami, kad:' 
“Pasodintos gėlės ankstyvoj

jaunystėj 
žydėt dvasioj kėlės...

negalės nuvysti!
šeštaklasis

Sault S. Marie, Ont.
PADĖKA

Graži, maloni vasara aplankė Sault 
Ste. Marie šiais metais. Tarp įvairių 
svečių ir mums čia teko apsistoti ir pa
sisvečiuoti. Bet laikas bėga ir tenka 
vykti atgal Čikagon. Išvykdami norime 
išreikšti mūsų abiejų nuoširdžią padė
ką p. Stasiui Druskiui už jo lietuvišką 
nuoširdumą ir globą. Be jos būtų bu
vę žymiai sunkiau kovoti su mūsų prie
šu šienlige, nuo kūrins nega
lim atsiginti.

Z. ir A. Sinkevičiai
SUTARTIS AR STREIKAS? Rugsė

jo 7 d. įvykęs “Algoma” plieno fabri
ko darbininkų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo virš 3000 asmenų, atsisakė 
patvirtinti tarpininkų komisijos siūlo
mą 3-jiem metam naują darbo sutar
tį, duodančią 31 cento valandinio atly
ginimo pakėlimą ligi 1968 m. (13 et. 
atlyginimas valandai būtų pakeliamas 
nuo š.m. rugpjūčio 1 d., 8 et. nuo 1967 
m. sausio 1 d. ir 10 et. nuo 1968 m. 
sausio 1 d.). Dabartinis valandinis at-
lyginimas svyruoja tarpe $2.20 ir 
$3.92 (pirmoji ir 27-toji darbo atlygi
nimo klasės).

Nors plieno darbininkų unijos at
stovai stengėsi įtikinti susirinkime 
dalyvavusius, kad šioji siūloma darbo 
sutartis yra geresnė už Hamiltono 
plieno darbininkų naują darbo sutar
tį ir net 4 et. didesnis valandinis atly-
ginimas už dabar mokamą JAV 
plieno darbininkams, tačiau susirin
kimo dauguma pareiškė visai skirtin
gą nuomonę. Esą, 3 metų sutartis per-

rikos politiką. Kun. Koch, kuris yra 
lenkų kilmės čikagietis ir gerai kal
ba lenkiškai, yra 34 m. amžiaus ir 
iki 1963 m. buvo vikaru keturiose pa
rapijose Čikagoje. Po to jis iš vikaro 
pareigų pasitraukė ir čia mokytojavo. 
(Kaikurie jo viršininkai buvo patarę 
kreiptis pas psichiatrą).

Jo atsiradimas Rusijoje buvo visai 
netikėtas. Buvo žinoma, kad jis išvy
ko Europon, pakeliui į Arabiją, kur 
jis turėjo užimti anglų kalbos mo
kytojo poziciją. Staiga jis “išdygo” 
Maskvoje, kur sovietinė žinių agentūra 
paskelbė kun. Koch raštą, kuriame šis 
išdėstė pasitraukimo iš Amerikos prie- 
žastis. Savo punktuose jis mini pro
testą prieš karą Vietname ir panašius 
dalykus, kuriuos dažnai sovietai kar
toja savo propagandiniuose rašiniuose 
prieš Ameriką.

Amerikoje gyvendamas kun. Koch 
nepriklausė jokiems liberališkiems 
“taikos” sąjūdžiams. Čikagoje gyvena 
kun. Koch tėvas, pamotė ir du broliai.

“LITUANICOS” FUTBOLO vienuo
likė rugsėjo 11 d. pradėjo rudens ra
tą augštojoje futbolo divizijoje. Mar
quette Parko aikštėje, stebint apie 
600 žiūrovų, “Lituanica” kovojo su 
graikų “Olympics” komanda, kuriai 
turėjo nusileisti 2:3. Pirmame rate 
tokia pačia pasekme buvo laimėję lie
tuviai, tačiau šį kartą laimė buvo prie
šininkų pusėje, kurie jau iki pirmojo 
kėlinio vidurio sugebėjo įkirsti du 
įvarčius. Po to “Lituanicai” M. Mika
lausko ir H. Jenigo (11 m. bauda) šū
viais pavyko išlyginti. Tačiau ir lygių
jų nepajėgta išlaikyti, nes energingi

laikyti augštoje lygoje. Nors dar yra Sas. j pirmąjį skyrių priimami visi 
likusios 6 rungtynės, tačiau kiti var- ■ mokiniai, kuriems šiais metais suei- 
žovai yra kieti ir prieš juos kovoti bus na pilni 6 m. amžiaus. Kiekvieną šeš- 
sunkiau, negu prieš graikus. Dabar tadienį pamokų laikas — nuo 9.30 
“Lituanica” lentelėje stovi paskutinė- vai. iki 1 vai. Pirmąjį mokslo metų 
je vietoje su dviem taškais. šeštadienį ir rekolekcijų šeštadieniais

nas ir Pranė Morkūnai rengiasi grįžti 
sovietų valdomon Lietuvon. Nauju pir
mininku išrinktas Jonas Kubilius. Kuo
pa nyksta, nes ji, prisidengusi litera
tūros vardu, tarnauja, komunistinei ide
ologijai ir Lietuvos okupantui. Sąmo-

ilga, nes neaišku koks doleris būsiąs 
už 3 metų ir kad šioje sutartyje nieko 
geresnio nėra, išskyrus pensijų page
rinimą ir stambesnį algų pakėlimą 
kaikuriems specialistams, vadina 
miems “maintenance” darbininkams

Toronto estų komanda, kuri turė
jo atstovauti estus S. Amerikos pabal- 
tiečių funbolo pirmenybėse rugsėjo 
mėn. pradžioje, neatvyko ir pasisiūlė 
atvažiuoti į Čikagą spalio 9 d. bei 
rungtyniauti su “Lituanicos” futbo
lininkais. Kadangi tą dieną lietuviai 
turi pirmenybines rungtynes, nežinia 
ar bus įmanoma jas atidėti ir rung
tyniauti su Toronto estais, kurie turi 
gana tvirtą futbolo vienuolikę.

ARTĖJANT POLITINIAMS RINKI
MAMS Amerikoje, jau pradėjo į rin
kiminę akciją įsijungti ir lietuviai.

vaikai paleidžiami 12 vai.
Baigiant Jaunimo Metus, visų lie

tuvių turėtų būti šventa pareiga su
sirūpinti savo gimtosios kalbos ir lie-i 
tuvių tautinės kultūros puoselėjimu I 
bei išlaikymu išeivijoje. Todėl ir tė- i 
vai prašomi šia pareiga vadovautis ir j 
visus savo mokyklinio amžiaus vaikus I 
siųsti į šeštadieninę mokyklą, nežiū-i 
rint jų norų. Mokyklos vedėjas

KANADOS LIETUVIŲ LITERATŪ
ROS DRAUGIJOS Hamiltono kuopa 
yra labai sumenkėjusi, bet dar šiek 
tiek juda, bent ant popieriaus. Tai ko-

ningi lietuviai tai puikiai supranta ir 
su tokiais “literatais” nenori turėti 
nieko bendro. Kor.

DR. V. D. KVEDARAS

Don tįstas
460 MAIN ST. E. 

Hamilton, Ont.
Telefonas 529 - 4911

Lietuviai respublikonai ir demokra- rugsėjo 9 d. pasirodė lietuvių tele-j 
tai, kurie čia turi savo klubus, jau vizijos valandėlėje.
buvo sušaukę kelis susirinkimus ir ta- j • • •
rėsi, kaip padėti jų remiamiems kan-^ NEGRŲ RUOŠTOS DEMONSTRA-, 
didatams rinkimuose. 'CIJOS po baltųjų rajonus jau baigia

Iš lietuvių tarpo tik vienas kandi- aprimti ir gyvenimas vėl normalėja. 
datuoja šių metų rinkimuose ir tai Dar kiek neramumų kelia naciai su
į gana nežymų postą — Illinois vals
tijos seimelį. Tai Pranas Savickas — 
gimęs jau Amerikoje, bet dar supran
tantis lietuviškai ir šiek tiek lietu
viškai kalbantis.

Rinkimuose dėmesys koncentruoja
si į Illinois senatoriaus varžybas, ku
riose grumiasi ligšiolinis senatorius 
Douglas ir jo oponentas — respub
likonas Percy. Pastarasis yra palankus 
lietuviams, jis šios vasaros pradžioje 
pats lankėsi Lietuvoje ir stebėjo, kaip 
ten žmonės gyvena. Jis dažnai daly
vauja lietuviškuose parengimuose, o

jų vadu Rockwell, kuris iš Vašing
tono yra atvažiavęs į Čikagą ir čia 
vykdo savo “veiklą”. Naciai rugsėjo 
10 d. buvo suruošę eiseną negrų ra

donuose, o vakare — susirinkimą Ko- 
lizėjume (kur buvo pirmoji S. Ame
rikos liet dainų šventė). Eisena pra
sidėjo netoli Jaunimo Centro rūmų ir 
joje dalyvavo tik truputį daugiau kaip 
100 žmonių. Maždaug tiek pat publi
kos tebuvo ir nacių šauktame susirin
kime, kuriame buvo kurstoma neapy
kanta prieš negrus ir žydus. Pradė
jus eisenai žygiuoti, buvo suimtas pats

vadas Rockwell už tai, kad jis anks
čiau Marquette Parke be leidimo su
rengė viešą susirinkimą ir rinko pi
nigus. Tačiau Įteikus užstatą, tos die-į 
nos vakare buvo paleistas. j

GALINDA ŠILINGAITĖ ir jos se-; 
šuo, kurios darbuojasi Čikagos lietu- Į 
viu šauliu tarpe, buvo nuvykusios i 
Vankuveri, B.C., kur gyvena kita jų 
sesuo. Kelionę atliko autobusu ir su
grįžo pamalusios daug naujų vaizdų.

MUZIKAS ALEKSANDRAS KU- 
ČICNAS išvažiavo Į Amerikos vakari
nę dali — Seattle, Vašingtono valsti
joje, kur dėstys to miesto universi
tete. Nors Ir išvažiavęs į naują pa
skyrimo vietą, jis vadovaus lietuviš
kai operai “Gražina”, kuri statoma H* 
tų metų pavasarį Čikagoje.

(mechanikams, kranų taisytojams ir 
pan.). Galutinai dėl siūlomos naujos 
darbo sutarties mūsų plieno darbinin
kų dauguma balsavime pasisakė už 
naujos sutarties pasirašymą.

PASKUTINIAIS STATISTIKOS duo
menimis, mūsų miesto savaitinio atly
ginimo vidurkis esąs 3-čioje vietoje 
Kanadoje — $112.54. Pirmoje vietoje 
eina Sarnia Ont. — $120.45 ir antro
je vietoje Oshawa, Ont. — $114.65.

LIETUVIŲ DIENOJE Toronte iš 
mūsų miesto dalyvavo nemažas tautie
čių būrelis: A. V. Motuzai, V. Staškū- 
nas ir kiti.

STASYS DRUSKIS sugrįžo iš ilges
nės atostogų kelionės Lenkijoje ir Su
valkų trikampyje, kur išsirinko gyve
nimo draugę ir dabar laukia atvyks
tant. J. Sk.

LONDON, ONT.
ANTANAS MIŠKINIS MIRĖ rugsė 

jo 11 d., sulaukęs 56 m. amžiaus, apie 
7 savaites išgulėjęs Viktorijos ligoninė
je. Velionies šeimai, jo tėvams, bro
liams ir jų šeimoms bei kitiems arti; 
miesiems Londono lietuviai reiškia 
nuoširdžią užuojautą.

SUSITUOKĖ A. V. Kuzma su C. E. 
Word, abu iš Londono. Jie numato ir 
toliau čia pasilikti. Linkime gražios at
eities. Jaunojo tėveliai Vincas ir Pau
lina Kuzmai yra stropus lietuvių pa
rapijos rėmėjau D. E.

J. A. Valstybės ♦
“LAISVĖ” paskelbė J. Paleckio 

laišką R. Mizarai, iš kurio atrodo, jog 
Paleckis jau pašalintas iš Lietuvos 
“prezidento” pareigų. Laiške rašoma, 
kad ryšium su jo “išrinkimu” tauty
bių tarybos pirmininku, “teks skirtis 
su senosiomis pareigomis, kurias 
ėjau 26 metus, nuo 1940 m.” Esą, 
abiejų pareigų suderinti negalima, 
nes naujose pareigose dirbant reikią 
nuolat būti Maskvoje.

PREL. M. KRUPAVIČIUI šven
čiant 80 m. amžiaus sukaktį, Los An
geles LB apyL v-ba, su tuolaikiniu 
apyl. v-bos pirm. Jonu Činga prieša
ky, norėdami sukaktuvininką pa
gerbti, jo vardu įnešė Lietuvių Fon- 
dan $100. Šitie pinigai buvo prijung
ti prie preL M. Krupavičiaus jau 
įneštų Fondan $500 ir pakvitavimas 
pasiųstas garbiam mūsų įvairios veik
los veteranui, kaip jis pats rašo, jau 
klampojančiam savo amžiaus devin
tąjį dešimtmetį. Jis dar vis tikisi su
taupyti Lietuvių Fondui visą tūks
tantinę. “To pasiekęs būsiu tikrai lai
mingas, nes ir po mano mirties tūks
tantinė dirbs naudingą ir reikalingą 
lietuvybei darbą, kuris kiekvienam 
tauraus lietuvio plane turi būti įra
šytas pirmoje vietoje.”

JULIUS VEPŠTAS, čikagiškis vi
suomenės veikėjas ir kelių organiza
cijų aktyvus narys, gydosi Šv. Kry
žiaus ligoninėje.

“JOLIET HERALD NEWS” laik
raštis įsidėjo nuotrauką dr. A. Raz
mos, sen. P. Douglas ir inž. A. Ru
džio ir taip pat aprašymą, kad sen. 
P. Douglas Įstojo nariu į Lietuvių 
Fondą.

DONATAS ŠULAITIS su žmona 
Mirga, gyv. netoli Brooklyno, N. Y., 
rugsėjo pabaigoje tarnybos reikalais 
skrenda į Ispaniją trim savaitėm.

KUN. A. PERKUMAS, buvęs Ki
nijos misijonierius. šiuo metu besi
darbuojąs Venecueloje, dalyvavo 
Vašingtono iškilmėse. Kun. A. Per
kamas Venecueloje yra vienintelis 
lietuvis kunigas, aptarnaująs 4 di
desnius lietuvių centrus: Caracas, 
Maracay, Valencia ir Barquisimeto.

DR. LEONUI SABALIŪNUI, Liet, 
stud. Santaros ir vėliau Santaros - 
šviesos federacijos steigėjui bei vei
kėjui, išvykstančiam iš Niujorko pro
fesoriauti Eastern Michigan univer
sitete, Ypsilanti, Mich., Santaros - 
šviesos skyrius surengė išleistuves 
ir padovanojo A. Elskaus paveikslą.

KUN. DR. JUOZAS ZELIAUSKAS, 
salezietis ir saleziečių un-to Romoje 
profesorius, rugpjūčio 28 d. lankėsi 
pas savo gimines Bostone ir ta pro
ga buvo sustojęs šv. Petro par. kle
bonijoj. Svečias dalyvavo ir Šiluvos 
koplyčios dedikacijoje Vašingtone.

ŽIBINTIEČIAMS pakartotinai pra
nešame, kad buvusios Vokietijoje 
Lietuvių Prekybos Mokyklos “žibin
tas” mokytojų - mokinių suvažiavi
mas - balius įvyks š. m. spalio 8 d. 
Norintieji gauti pakvietimus prašomi 
kreiptis pas J. Aukštaiti, Mohawk 
Furniture Ltd., 137 Roncesvalles 
Ave., Toronto, Ont, arba pas A. Dil- 
kų, 91 Medland Cres., Toronto 9, tel. 
RO 2-3715. Gavusieji pakvietimus ma
lonėkite gražinti atkarpas.

Rengėjai.

Venecuela
ARKIV. A. SAMORE, sekretorius 

V a t i k an o nepaprastiems bažnyti
niams reikalams, grįždamas iš Ko
lumbijos, aplankė Venecuelos sosti
nę Caracas. Jo pasitikti ten susirinko 
daug augštų valdžios ir Bažnyčios at
stovų, kurių tarpe dalyvavo ir lietu
vių delegacija, vadovaujama kun. 
Perkamo. Po oficialių sveikinimo 
kalbų arkiv. Samore susitiko su lie
tuvių delegacija ir nuoširdžiai su 
jais pasikalbėjo, prisimindamas sa
vo darbo metus nunciatūroje Kaune. 
Atsisveikindamas su lietuviais jis 
gražiai ištarė “Sudiev”. Toks arki
vyskupo dėmesys lietuviams labai 
sudomino visus dalyvius, ir vietinė 
spauda tą įvykį plačiai paminėjo.

VENECUELOJE LIETUVIŲ yra 
tarp 700—800. Jie įsikūrę daugiau
sia didžiuosiuose miestuose — Cara
cas, Maracay, Valencia, Barquisimen- 
to. Visi yra atvykę po II D. karo. 
Įsikūrę gana gerai. Turi Lietuvių 
Namus Caracas mieste, kuriuose yra 
salė susirinkimams ir kt. Jie gauna 
spaudą iš įvairių pasaulio kraštų.

Yra net keliasdešimt Lietuvių En
ciklopedijos prenumeratorių. Tų vi
sų lietuviškų kolonijų kapelionas yra 
kun. A. Perkamas, kuris šiemet 
švenčia 25 m. kunigystės jubilėjų.

Vokietija
VYSK. PR. BRAZYS, MIC, po Si- 

luvos koplyčios šventinimo iškilmių 
ir religinio kongreso, rugsėjo 6 d. iš 
Vašingtono išskrido į Vokietiją, kur 
buvo pakviestas rugsėjo 8 <L būti 
vysk. Adolfo Kindermanno konsekra- 
torium Hildesheimo katedroje. PreL 
A. Kindermannas, neseniai paskirtas 
vyskupu, Prahoje vysk. P. Braziui 
studijuojant, buvo jo rektorium. Taip 
pat jis yra dalyvavęs ir vysk. P. Bra
zio konsekracijoje Romoje. Vysk. A. 
Kindermannas yra labai didelis lie
tuvių draugas ir globėjas Vokietijo
je. Jis pereitais metais lankėsi ir 
Amerikoje.

Britanija
9 PĖST. L. K. VYTENIO PULKAS 

nepr. Lietuvoj savo šventę švęsdavo 
rugpjūčio 26 d. Prisilaikydami tų 
gražių tradicijų, savo pulko šventę 
kiekvienais metais mini ir Londone 
gyvenantieji vyteniečiai. Ta proga 
užprašo pamaldas už žuvusius ir mi
rusius pulko karius ir susirenka pa
simelsti. šiemet vyteniečių pamal
dos buvo užprašytos rlgpjūčio 21 <L 
Jas atlaikė kun. J. Budzeika, MIC.

Argentina
INŽ. ERNESTAS GARUOLIS iš 

Rosario aukštuosius mokslus baigė 
Rosario un-to chemijos fakultete 
chemijos inžinieriaus titulu. Studi
juodamas pasižymėjo moksle ir su 
kitais darbščiais studentais bei pro
fesoriais pereitų metų gale buvo iš
vykęs keliems mėnesiams į Europą; 
aplankė Vokietiją, Italiją, Austriją, 
Šveicariją, Angliją ir kitas valstybes. 
Grįžęs iš tos studijinės kelionės dir
bo Buenos Aires mieste, šiuo metu 
tos firmos yra išsiųstas į Peru — Li
mon, kur eina atsakingas pareigas.

Australija
RAMUTIS ZAKAREVIČIUS, sid- 

nėjiškis, gavo elektroinžinerijos dok
toratą. Tai bene pirmas iš lietuvių 
doktoratą Įsigijęs Australijoje. Ten 
Įvairių sričių lietuvių daktarų yra, 
bet jų laipsniai Įsigyti kur nors ki
tur — ne Australijoj.

Argentina
JURGIS KABAŠINSKAS, kilęs 

nuo Birštono, mirė š.m. vasario 16 
d. ir paliko daugiau milijono pezų 
vertės namą Buenos Aires provinci
jos mieste Temperley. Namas, žemė 
ir visas turtas priklauso broliui An
tanui Kabašinskui, gyv. JAV, kurį 
prašo atsiliepti krikšto sūnus Vincas 
Stapčinskas , J. L. Suarez 5684 (Sue. 
29) Buenos Aires, Argentina. Vin
cas yra Jurgio ir Monikos Miniaus- 
kaitės (mirusios 1965.V IL 26J Stap- 
činskų sūnus.

Prancūzija
A. A. EDVARDAS TURAUSKAS, 

buvęs Įgaliotas Lietuvos ministeris, 
diplomatas, visuomenės veikėjas, pub
licistas, mirė Paryžiuje rugsėjo 12 d. 
Lietuvos gyvenime jis yra palikęs gi
lius veiklos pėdsakus, ypač politinia
me gyvenime. Gimęs 1896 m. Endrie
jave, Kretingos apskr., mokėsi End- 
riejeve, Telšiuose, Voroneže, Petrapi
lyje ir Freiburge. Studijų metais įsi
jungė į ateitininkų organizaciją ir 
joje aktyviai dalyvavo visą savo gy
venimą. 1918 m. grižo Lietuvon ir 
nuo 1921 m. pradėjo diplomatinę tar
nybą Šveicarijos sostinėje Berne pa
siuntinybės sekretoriumi. Baigęs 
augštąsias teisės studijas Paryžiuje 
1926 m., tapo Lietuvos seimo nariu, 
“Ryto” redaktorium, Eltos direkto
rium. Nuo 1934 m. vėl grįžo diploma- 
tinėn tarnybon kaip pasiuntinys ir 
įgal. min. Čekoslovakijai, Jugoslavi
jai ir Rumunijai. 1939 - 40 m. buvo 
politinio departamento direktorium; 
1940-46 m. Lietuvos pasiuntinybės pa
tarėjas Berne. Pastaruoju metu gy
veno Paryžiuje, dalyvavo pavergtųjų 
tautų laisvinimo veikloje, rašė lietu
vių ir svetimtaučių spaudoje.

Paruošė Pr. Al.

AtA
mylimai Mamytei ONAI KRIAUČELIŪNIENEI mirus, 

sūnums, marčioms, anūkams ir visiems giminėms 
liūdesio valandose reiškiame nuoširdžią užuojautą — 

Delhi, Ont. Teresė ir Juozas Astrauskai su šeima

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos iš 7Mi% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo II pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dtofiM: ptamodlonteh, tnCtodlMiMt Ir IwMrtWlMiM 9 *•!. ryte — S 
po plote. owtro«oolol« Ir por»kte«o»»loh 9 vol ryte — t rot po pMq ir S vtt. 
— S vol vok., teitediMwte 9 v* ryte — U rrt.



Tautodailės dvasia moderniose formose
ANTANO TAMOŠAIČIO 60 METŲ SUKAKTIS

Juozas DanysLietuviški žirgeliaiKeliolika mylių į rytus nuo Kingston, Ont., prie kelio nr. 2 ant kaimo pašto dėžutės skaitome: A. Tamošaitis. Čia pat prie kelio stovi du senoki mediniai pastatai, kurių vienas — nedidelis dviaugštis gyvenamas namas su dviem didelėm verandom, o antras — didokas dviaugštis pastatas, kurio paskirtį sunku atspėti. Pasirodo, kadaise tai būta sūrinės, o dabar labai svarbi dailininkų Tamošaičių sodybos dalis. Pravažiuojančio akį patraukia lietuviški žirgeliai stogo pakraigėse. Ar tai ženklas, kad čia gyvena vienas didžiausių lietuvių liaudies meno mylėtojų ir žinovų? Sakoma, kad senovės lietuviai žirgelius kaldavo apsisaugoti nuo blogų dvasių bei privilioti geriem aitvaram. Su didžiausiu smalsumu ir moderniškų laikų - žmogaus skeptiškumu žengi i ši pastatą- pažiūrėti, ar ištikrųjų tie lietuviški žirgeliai priviliojo lietuviškus ar ka- nadiškus aitvarus. Oho! Tamošaitis tikrai prisiviliojo aitvarus! Visi pastato kampai priversti gėrybių.Antro augšto trijuose kambarėliuose dail. Tamošaitis Įsirengė sau tapybos studiją, ir keliuose pirmojo augšto kambariuose Įrengta dail. Tamošaitienės audimo studija. Likusiose erdviose pirmojo ir antrojo augšto patalpose išstatyti abiejų dailininkų dailės kūriniai: aliejinė tapyba, akvarelė, grafika, gobelenai, tautiniai kilimai. Pastatas paverstas privačia galerija!
Prie romantiškų pakrančiųMiško keliukas rangosi kaip žaltys tarp uolenų, pakriaušių, raistynų ir po gero pusmylio atveda prie didingos Šv. Lauryno upės pakrantės. Praplatėjusi upė iki dešimties mylių čia yra pilna salų, salelių ir dėlto šis upės ruožas vadinamas — “Thousand Islands”. Ąžuolais apaugusios vingiuotos Įlankos žavi puikiais vaizdais. Tylią mėnesienos naktį vieš- kagoje. Jis taip Įsigilina Į savo natauja visiškas ramumas, o naująją kūrybą, kad ankstyves- švintant girdisi Įvairiausių paukš- nioji lyg ir dingsta. Per pastočių čiulbėjimas. Bet idiliška ra- ruosius ketverius metus Tamo- namuose, galerijoje ir

žų nuošalų mažai apgyventą gam
tos kampelį, neslegiamą did
miesčio mūrų ir nuolat skuban
čios masės žmonių. Nuošalumui 
išlaikyti — nejsiveda telefono.

Savitumo jieškojimas
Kūrybingas dailininkas nepasi

tenkina vien profesiniu savo 
darbo atlikimu. Dailininkas nori 
sukurti ką nors naujo ir tai sa
vitu stiliumi. Tai kiekvieno kū
rėjo siekimas.Dail. Tamošaitis savitų kelių pradėjo jieškoti anksti. Vienas pirmųjų, dar studentaudamas meno mokykloje, pradeda rinkti liaudies meno kūrinius. Rinkimą tęsia daugelį metų, klasifikuoja, rašo, dėsto tautodailę, ruošia audimo instruktorius, populiarina tautinius drabužius, ragina dailininkus gilintis Į lietuvių liaudies meną. Aktyviai prisideda prie lietuviško pritaikomojo meno organizavimo (“Marginių” valdyboje, “Dailės” kooperatyvo organizatorius). Piešia “Pagirė- nų” operos kostiumų eskizus.Deja, staiga tampa atplėštas nuo tėvynės ir tiesioginio kontakto su lietuvių tautodaile. Tiesioginis ryšys nutrūksta, bet Įgytos žinios, patyrimas lieka. Laimingai išgelbsti kryžių, koplytstulpių, margučių ir kitus rinkinius ir surinktą gausią literatūrą apie lietuvišką meną.Kažkaip natūralu, kad po keleto kūrimosi Kanadoje metų dail. A. Tamošaičio dėmesys vėl krypsta į lietuvių liaudies meną. čia jis ryžtasi lietuvių tautodailės dvasią Įgyvendinti tapyboje. Po akademinių studijų meno mokykloje ir gilaus lietuvių tautodailės pažinimo sekė metai, kurie davė progą arčiau pastudijuoti modernaus meno evoliuciją. Tai pažadino naujų idėjų.Po ilgų, rūpestingų studijų dail. A. Tamošaitis 1962 m. išeina viešumon su savo naujos tapybos, akvarelės ir grafikos paroda Čiurlionio Galerijoje či-

1965). “Antanas Tamošaitis išvystė savo originalų abstraktinį ar pusiau abstraktinį stilių. Jo geriausi darbai rodo “išstudijuotą paprastumą”. Laisvai stilizuotos žuvys ar paukščiai vaizduojami Įdomiame geometriniame ir barokiniame derinyje, panaudojant folkloro motyvus”. (Carl Weiselberger, The Ottawa Citizen, 1966).Dail. A. Tamošaitis savo naujoje kūryboje nestovi vietoje. Parodose kasmet vis parodo naujų elementų tapyboje, naujų bandymų technikoje ir kompozicijoje. Taigi, atrodo, kad dail. Tamošaitis dar nėra taręs tapyboje savo paskutinio žodžio.
Atsiųsta paminėti
Moteris, nr. 4(52), 1966. Lietuvių 

moterų žurnalas, leidžiamas KLK Mo
terų Draugijos. Redaguoja komisija. 
Red. ir admin, adresas: 57 Sylvan Ave., 
Toronto 4, Ont. Šiame nr. paskelbti 
rašiniai: dr. J. Sungaila, Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso aidams nuti
lus; dr. M. Gimbutienė, Senasis gele
žies amžius Prūsų Lietuvoje; dr. J. Gu- 
tas, Hindu moterų vienuolyne; K. Keb- 
linskienė, Ką lietuvė, gyvendama šia
me krašte, randa gero; E. Krikščiūnie
nė, Indira Gandhi; V. Frankienė, Ji iš
tekėjo. Gausu eilėraščių ir iliustracijų, 
platūs nuolatiniai skyriai.

Antanas Liuima, SJ, MODERNIO
SIOS PAŽANGOS PROBLEMŲ KLAU
SIMU. LKM Akademijos Metraščio II 
tomo 329-351 
1966 m.

psl. atspaudas, Roma

Ml

Dail. Ant. Tamošaitis Sodybos marginiai
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d fflTMEJE VEIKIOJI
RAŠYTOJAS KUN. STASIUS BUDA- 

VAS mirė rugsėjo 9 d. West Palm ligo
ninėje Floridoje. Palaidotas Miami 
miesto Our Lady of Mercy kapinėse. 
Pastaraisiais metais sunkiai sirgo ir 
nebegalėjo kurti. Kaip literatūrinį 
testamentą jis paliko savo romanus: 
“Mokytojas Banaitis”, “Loreta”, “Sa
la”, “Varpai skamba” ir “Uždraustas 
stebuklas”. Pastarasis išverstas anglų 
kalbon 1954 m. ir pavadintas “The 
Forbidden Miracle”. Jų autorius gimęs 
1908 m. Papilėje, Šiaulių apskr. Kuni
gų seminariją ir Vytauto D. universi
tetą baigė 1933 m. Dirbo įvairiose pa
rapijose ir mokyklose kaip kapelionas. 
Po II D. karo gyveno Austrijoj ir Vo
kietijoj. į JAV atvyko 1947 m. ir dar
bavosi angliškose parapijose.

PROF. DR. BRONIUS KASLAS at
lieka ilgesnę studijų kelionę Europoje. 
Aplankė savo studijų miestą Strasbur- 
gą, buvo pasiekęs Atėnus ir Istanbu: 
lą. Darbuojasi bibliotekose ir archy
vuose, rinkdamas medžiagą naujam 
veikalui.

RAŠYTOJUI JURGIUI GLIAUDAI 
pagerbti jo 60 m. amžiaus sukakties 
proga Los Angeles mieste sudarytas 
komitetas iš įvairių organizacijų atsto
vų. Komitetui/pirmininkauja St. Pal
tus 3786 Griffith View Bld., Los An
geles, Calif. 90039. Minėjimas įvyks 
rugsėjo 25 d. Michael’s Los Feliz res
torane, 4500 Los Feliz Blvd., Los An
geles, Calif. 90039. Pagrindiniu kal
bėtoju pakviestas kun. dr. P. 
šius.

LATVIŲ KOMPOZITORIUS 
das Strombergs gavo Kanados
ros tarybos stipendiją studijinei kelio
nei po Europą. Jis ypač domisi operos 
menu, šiuo metu jis yra Stratfordo 
festivalio orkestro dirigentas, mokyto
jas Canadian Opera Company ir To
ronto muzikos konservatorijoj. Muzi
kos mokslą jis yra baigęs Latvijoj. 
Prieš sovietinę okupaciją jis dirbo Lie
pojos operoje. Kanadoje studijavo 
Canadian College of Organists, o JAV 
— pas L. Bernstein Niujorke.

DAIL. ČESLOVO JANUŠO paveiks- rius j Gustaitis, dirigentas — J. 
Ių paroda atidaryta rugsėjo 17 d. L.: Aleksa> chormeisteris _ j. DautartaS)

Celie-

Alfre- 
kultū-

čių čiulbėjimas. Bet idiliška ramybė šių neapgyventų pakran- šaičių čių pasikeičia audringą vakarą, studijoje nematyti nė vieno jo Žaibai atsispindi nuo vandens ankstyvesniųjų darbų, sukurtų paviršiaus ir dienos šviesumu ap- realistiškai-romantiškame stilių- šviečia salas, o žaibus lydinčio je ir vaizduojančių Lietuvos kai- griaustinio garsas yra keleriopai | mo ar gamtos motyvus, sustiprinamas ir pakartojamas j aido, atsimušančio nuo stačių upės ir salų krantų.Tai romantiška Tamošaičių sodybos dalis, kur vasarą po nuolatinio įtempto darbo jie ilsisi, gėrisi natūraliu gamtos grožiu. Meilę šitam kampeliui rodo dail. Tamošaičio Įdėtas darbas bei prakaitas i vasarnami ir pakrantės Įrengimus. Įsigytas mažas medinis vasarnamis per eilę metų penkis ar šešis kartus pačio Tamošaičio buvo praplatintas, padidintas. Mažame pusiasalyje iš laukakmenių išmūryta laiveliams prieplauka; toliau, prie šalimai esamos Įlankos, sumaniai Įrengta. laužavietė. Didžiulio geležinio katilo pusė yra saugi ugniavietė, kurioje atvykę svečiai, ypač jaunimas, sukuria liepsningus laužus.
Iš miesto i nuošalumąIš tėvynės išblokštas dail. A. Tamošaitis per Austriją, Vokietiją 1949 m. atsiduria Montrea- lyje. Laisvo krašto aplinka, kosmopolitinė miesto atmosfera, auganti judri lietuvių kolonija su sava spauda, bažnyčiomis, chorais, teatrais atrodė taip tinkama vieta dailininkui Įsikurti.Pradžia nebloga. Pakviečiamas YMCA Pritaikomojo Meno Akademijos direktoriumi. Taipgi kviečiamas prisidėti prie ivai-. riaušių kultūrinių ir visuomeninių parengimų, organizacijų. Mielai visiems padeda, organizuoja ir staiga pajunta Įtrauktas i darbus iki kaklo: nėra nei galimybės, nei laiko susikoncentruoti dailės kūrybiniam darbui. Tada padaro labai ryžtingą žingsnį. Iš didmiesčio, iš visų jo patogumų

Savo paskutinių, metų kūryboje dail. Tamošaitis stengiasi išreikšti senosios lietuvių liaudies tautodailės dvasią šių laiku moderniomis meno formomis. Stilius savotiškas, neįprastas. Braižas skirtingas nuo kitų dailininkų, lengvai atpažįstamas, taigi, jau “Tamošaičio braižas’’.Lietuvių liaudies meno Įvairiausi elementai, spalvos, kompozicija surišami su modernaus bei abstraktinio mene teoretikų ir praktikų teorijomis ir dail. Tamošaičio interpretacijoje taraną pusiau abstraktine tapyba, paremta lietuvių liaudies meno dvasia.Atsiliepimaiapie naująją kūrybąDail. V. Petravičius šiandien mato penkis lietuvius dailininkus, kurie parodo tikro originalumo, ir jų tarpe išvardina dail. Tamošaiti (“Sėja” 1965, nr. 1). Dr. H. Nagys rašo: “Liaudies kūrybą pažino daugelis mūsų dailininkų. Iš jos sėmė sau temų ir inspiracijų... tačiau reikia pasakyti, kad Antanas Tamošaitis atrado visai naują priėjimą ir savitą liaudiškojo meno transfigūraciją. tokią paprastą ir kartu tokią charakteringą, kad jau galima kalbėti apie naujo stiliaus sukūrimą, iš kurio, be abejonės, galės toliau vystytis Įdomus ir šviežias posūkis nūdienėj mūsų dailėj (“Margutis”, 1962, vol. 25, nr. 10). Kanadiečiai meno kritikai taip atsiliepia: “Pusiau abstraktiniuose darbuose yra jaučiamas stiprių lietuviškų tradicijų ir šių laikų jausmų sujungimas. Tamošaičio tapyba yra persunkta gamtos

"/H/esfe/f’sz kuris buvo mano
PASTABOS APIE1965 metų “Aidų” literatūros premiją laimėjo Nelės Mazalaitės knyga “Miestelis, kuris buvo mano”. O šiais,. 1966, metais laikrfištis “Darbininkas” knygą išspausdino ir atidavė skaitytojams. N. Mazalaitė, daugelio gražių knygų autorė, naujajam veikale nukelia mus i mažą Žemaitijos miesteli ir vaišina spalvingais pasakojimais apie tuos Įvykius, kurie atsitiko miestelyje gal prieš šimtą ar daugiau metų. Bet jų vaizdai žmo- bus kitų stočių — ir niekuomet nių atmintyje išliko gyvi ir ryš-; nebegrįši.” kūs. pasakytume, eidami iš lūpų j Tai pati autorė grįžta i savo i lūpas, dar labiau paryškėjo. 6 į tėviškę. Ne' viena. Su artimu, autorės talentinga plunksna juos i mylimu žmogumi. Pirmą, kartą atkuria dar ryškesnėmis spalvo- su juo tose brangiose vietose: mis, puikiu sultingu stiliumi, p ... “ir nekalbu apie dovanas, turtingomis realaus ar -supasa-; kurias atvežėme mes, bet. kaip kinto gyvenimo detalėmis. Tai jie laukia, kaip mano namiškiai Įvykiai nutolę i praeitį, žmonių laukia tavęs, atvykstančio Į ma- lūpose suliteratūrinti, apipinti le- no tėviškę, tepažistamo iš ma- gendiniu ar pasakiniu elementu. į no žodžių. Kai tiktai gavo mano Dėlto ir visa knyga N. Mazalai- i žinią, kad atvyksime — tu jiems tės kūryboje yra lyg sintezė le-.esi pažadas ir laukimas; ma- gendinių ir realistinių pasakoji-: nau, jau ir arkliai iš anksto ži

nių. ! nojo, kur ir kodėl važiuos...”Knyga pradedama šitokiu vaiz- ■ Bet. deja, niekas stotyje at- du, klasiškai išreiškiančiu tėviš-! vykusių nepasitiko... Ir tas na- kės pasiilgusio keleivio nuotai-; miškiu laukimas, atvykėliams vaikščiojant miestelio gatvėmis ir takais, sudaro išviršinius pasakojimų rėmus. Tas vaikščiojimo valandas Įterptais pasakojimais autorė pripildo turinio, bet taip jas pailgina, kad skaitytojui rodosi — įvykiai trunka dešimti ar daugiau metų. Vaikš-

NELĖS MAZALAITĖS PREMIJUOTĄJĄ KNYGĄčiojimo ir laukimo laikas čia gauna nekasdieninę reikšmę. Turi simbolinės prasmės. Ir kapų baimė, ir spėliojimas dėl galimų nelaimių namuose, instinktyvus nujautimas ryšio tarp atvirų duobių kapuose ir neatvykimo pasitikti visą knygos foną perkelia i kitą plotmę: tai keleiviai iš nutolusio laiko ir erdvės, atvesti ilgesio Į tėviškės apylinkes, kur senasis gyvenimas prisiglaudė kapuose ir legendose, šitas simbolinis fonas suteikia knygai dar daugiau žmogiškos šilumos.

Pr. Naujokaitisnėra jokios keleiviu spūsties, ir stotis dar turi būti toli, nes kitaip traukinys nebėgtų pilna zovada, nesakyk — aš žinau pati. Tačiau negaliu išrauti, kaip sudilusių pabėgių, negaliu išrauti iš savęs seno Įpročio, senos baimės, jog nereikia gaišti artėjant namų stočiai, nes nespėsi išlipti, ir traukinys pradės vėl bėgti, ir dar greičiau, ir pakeliui ne-

ką, traukiniui artėjant prie mažos stoties tolimam provincijos užkampyje:“Ar nukėlei visus mūsų daiktus nuo lentynos?Ne, nesakyk, kad peranksti pakilau nuo suolo, kad be reikalo skubu atsistoti prie durų, juk

išsikelia i viensėdžio paprastą | meile, poezijos ir folkloro pa- uždarą gyvenimą. Pasirenka gra-| jautimu” (Carolyn M. Wright,
“Tėviškės Žiburių” administracijoje 
gaunami šie leidiniai mokykloms:

KREGŽDUTĖ I d. IV laida, A. Rinkūno,........... •.____________  S 2.50
KREGŽDUTĖ II d. IV laida, A. Rinkūno,__________ .________ S 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: sveikinimu, padėkos ir kitoms progoms. 
Kaina: nno 5 iki 15 et.

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

Dail. Ant. Tamošaitis

kūnas, o antrąją — kalbininkas St. 
Barzdukas.

DAIL. ANTANAS RŪKŠTELĖ ruo
šiasi savo sukaktuvinei 60 m. amžiaus 
parodai, kuri įvyks spalio 1-8 d.d. 
Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, o pas
kui bus perkelta į Los Angeles, Calif.

DR. MARIJA ŽUKAUSKIENĖ lai 
mėjo I premiją už aliejaus kūrinį me
no parodoje rugpjūčio 14 d. Highland 
Lanes, N.J., kur buvo išstatyta 260 
įvairių menininkų darbų. Pr. Al.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS OPEROS TEATRAS bai

gia ruoštis V. Klovos “Žalgirio” prem
jerai. Kompoz. V. Klova pranešimą 
spaudai pradeda anksčiau sukurta ope
ra “Pilėnai”: “Norėjosi pratęsti tą pa
čią istorinę temą, išsaugant tiek idėji
nį, tiek siužetinį šių abiejų kovos su 
kryžiuočiais pavyzdžių ryšį. Todėl, ma
tyt, “Žalgirio” prologas — gaisrų pa
švaisčių nušvitinta Žemaitija — tarsi 
perima “Pilėnų” baigmės liepsnas, to
liau vykdo Margirio žodžius “Geriau 
mirtis, negu vergovė”... Apie muzi
kinę naujosios operos struktūrą V. 
Klova pasakoja: “Kurdamas muziką, 
nesiekiau monumentalios apimties, 
daugiau linkstu į psichologinį subtilu
mą, žmogišką šilumą, jos gyvenimišką 
jėgą grįsdamas liaudiškais motyvais. 
Žinoma, išreikštais ne citavimu, o at
skleidžiant esmines savybes. Todėl 
daug dėmesio skiriu liaudies atstovų
— motinos, žemaičio kario Vaišbuto
— muzikinėms charakteristikoms. Vi
duramžiškos muzikos autentiškumą 
stengiausi išryškinti intonacijose cho
ralų, kurie perteikia Žalgirio mūšio 
atmosferą, vokiečių, lenkų, rusų ir lie
tuvių kalbomis išreiškia pagrindines 
dalyvaujančias mūšyje jėgas. Tiksli, 
iš to laikotarpio yra operoje panaudo
ta lenkų giesmė, vokiečių choro žo- 

’ džiai. Gaila tik, kad mano sumanymui 
reikiamo galingo vyrų choro kiek ne
atitinka mūsų turimos pajėgos”... 
Libretą naujajai operai sukūrė J. Mac
konis, remdamasis istoriniais šaltiniais 
ir istorikų patarimais. Operos režiso-

T.S. Namuose So. Bostone. Paroda daihninkas _ j. Jankus .Premjera nu- 
truks iki rugsėj0 25 d’ I matoma spalio pradžioje. '

DAIL. ROMAS VIESULAS su dviem i KULTŪROS PAMINKLŲ PARODA 
savo grafikos darbais dalyvavo šią va- i buvo atidaryta Vilniaus respublikinėj 
sąrą amerikiečių sekcijoje tarptautinė--bibliotekoj Archeologai išstatė Rum- 
je grafikos parodoje, kuri vyko Kro-!boniu> Impiities, Medvėgalio bei kitu 
kuvoje, Lenkijoje. Šioj parodoj daly- piliakainiu ir senovės laidojimo vietų 
tavo 40 valstybių. Iš Lietuvos dalyva- nuotraukaS; parūpino mezolito, neoli-

je grafikos parodoje, kuri vyko Kro-!boniU) ^ilties, Medvėgalio bei kitu

Patys pasakojimai sukasi dau- vo grafikai — Rimtautas Gibavičius tOi geležies amžiaus laikotarpio iškase- giausia ne apie linksmus Įvykius, (ir Jonas Kuzminskis, aišku, sovietų ; ............................ne apie geriausius žmones. Ne- sekcijoje. Dail. R. Viesulas-praėjusįsk^~ laimės ir nusikaltimai bei SU pavasari dalyvavo su savo kūriniais, jais susijusi moralinė atsako- į atstovaudamas Amerikai tarptautinė- mybė giliau įsirėžia žmonių at- Je parodoje Skopje Moderniojo Meno mintyje ir išlieka. Bene pats Muzėjuje, Jugoslavijoj. Iš Lietuvos gražiausias pasakojimas yra le- ten buvo tik Aldona Skirutytė, atsto- genda apie Budrylos varpą. Tur- gavusi Sovietų Sąjungai.tingomis spalvomis ataustas pa- Į “MUZIKOS ŽINIŲ” naujame nume- sakojimas apie šykštuoli Vaivo-jryje daug straipsnių ir iliustracijų, ra. Įtikinąs yra pasakojimas i Priedo — penketas sąsiuvinių su kom- apie nebyli, kuris Į varpeli ilie- į pozitorių A. Aleksio, L. Gaubo, A. Ra-

nas — darbo įrankius, keramiką, pa-

randami liaudies meistru V. Svirskio, 
S. Gailevičiaus ir J. Gedmino'darbai. 
Nuotraukomis čia pateikiama XVIII š. 
krosnis su herbiniais kokliais, orna
mentuotas varpas, Trakų pilis, “Per
kūno namas” Kaune, Vilniaus ir Kau
no senamiesčių būdingesni gyvenamie
ji namai, šiuo metu restauruojamos 
Medininkų ir Biržų pilys. Parodos ren
gėjai duoklę komunistinei propagandai jo savo sielą. Nuotaikos šiltumu i čiūno, J. Gruodžio, L. Budrecko reli-dvelkia laumės pasipiršimas slinkiui Joskaudai. Įdomus pasakojimas apie žmogų, kuri vadino Šiaudeliu. Kiti, kiek smulkesni, bet visi turtingi, atskleidžia ne lik išviršinius Įvykius, bet žmdnių dvasios gelmes, tą nerimą, kurs Įsimetęs graužia ir stumia žmogų viena ar kita kryptimi, nevisada geriausia ir gražiausia. Tačiau N. Mazalaitės knyga visdėlto išlieka šviesi, giedrios nuotaikos. O tai atsitinka, kad moralinis principas ateina iš augštesnės, viską valdančios rankos. įsigalėjęs blogis, niekšybė tėra laikini, ne visuotiniai.Visumoje ši knyga yra miela dovana skaitytojui, patraukli vidaus šiluma, intriguojančiais pasakojimais. Autorei bent galėtume prikišti perdideli fono suskaldymą ir laiko nuovokos pametimą nenumatytam namiškių laukime. Jei kuris skaitytojas lengvai nepagaus simbolinio laiko slinkmės pagrindo, tam tos laužytos rėminio pasakojimo smulkmenos nebus lengvai suvokiamos ir Įtikimos. Vientisesnis fonas būtų buvęs dar viena gerųjų savybių, kurių knygoje esama daug. Ne autorę, bet leidėjus reikėtų pabarti už gausias korektūros klaidas. Knv- gą iliustravo ir aplanką nupiešė P. Jurkus, pastaruoju metu dažnai pasireiškiąs skoningu knygų apipavidalinimu. Tačiau negalėtume pasakyti, kad visos teksto iliustracijos yra vykusios — pa- sitako gana pilkų plokštumų.

Nelė Mazalaitė, MIESTELIS, KU
RIS BUVO MANO, iliustravo P. 
Jurkus, išleido “Darbininkas” 
1966 m., spaudė Pranciškonų 
spaustuvė Bruklyne, 184 psl., kai
na nepažymėta.

turėjo atiduoti žuvusių sovietų karių 
ir partizanų kapų topografija, vadina
maisiais “istoriniais paminklais”, lie
čiančiais sovietinės kompartijos veik
lą Lietuvoje.

JUOZAS BALČIKONIS yra žymiau
sias tekstilės dailininkas ir kilimų kū
rėjas Lietuvoje. Profesinį pasiruošimą 
šiai daug laiko reikalaujančiai meno 
šakai jis yra gavęs Kauno taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės institute. J. 

ALB krašto valdybos pirm. S. Narušis Balčikonio darbuose vyrauja liaudies 
bando išsiaiškinti, kokiu būdu būtų kūrybos ir liaudies dainų motyvai. Iš 
galima gauti ir parodyti Australijos jo sukurtų kilimų minėtini: 
lietuviams lietuvišką filmą “Aukso į 
žąsis”, kuris buvo pagamintas Ameri
koje pagal B. Pūkelevičiūtės knygą ir 
pačiai autorei vadovaujant. Jau gautas 
laiškas ir iš pačios filmo autorės B. 
Pūkelevičiūtės, kuri džiaugiasi, kad 
Australijos lietuviai suinteresuoti fil
mą pamatyti ir būsią daroma viskas, 
kad tas filmas kuo greičiau pasiektų 
Australiją.

RAŠYT. PULGIUI ANDRIUŠIUI, 
gyv. Adelaidėje. Australijoj, padaryta 
lengva akių operacija, kuri gerai pa
vykusi.

JURGIO GLIAUDOS romaną “Ikaro XIX šimtmečio dailininkų grafikos dar- 
sonata” anglų kalba leidžia Manyland bų paroda. Didžiąją eksponatų dalį 
Books leidykla. Jį išvertė prof. R. sudaro ano meto kultūrininkų, visuo- 
Sealy. Knyga pasirodys 1967 m. Bus menininkų, politikų portretai ir seno- 
iliustruota M. K. Čiurlionio kūriniais, jo Vilniaus vaizdai.

JAV LB LOS ANGELES APYLIN- v MILius “Liter, ir Meno” pusla- 
KĖ rugsėjo 10-11 d.d. suruošė Lietuvių piuose dr v Kudirkai priski-
Dieną, panašią i Kanados Lietuvių i-iarn^ penkių dainų ir 41 patarlės bei 
Dieną. Tenai buvo sportas, dailininkų priežodžio tautosakos rinkinį, kuris 
paroda (su dail. P. Luko kūriniais ir saugomas sovietinės geografinės drau- 
kun. T. A. Kezio, SJ, meniškomis nuo- gijos archyve Leningrade, šiuos rank- 
traukomis), koncertas, kuriame daly- ra§ėius rusų draugijai 1896 m. įteikė 
vavo D. Stankaitytė, St. Baras ir akom- Eduardas Volteris. Padarius rankraš- 
paniatorė R. Apeikytė. i ^įų fotokopiją ir palyginus juos su dr.

“NEMUNAS ŽYDI” spektaklis bus y Kudirkos autografais Vilniaus lie- 
palydimas simfoniniu orkestru, kuris tuvių kalbos ir literatūros instituto 
sudaromas Niujorke. Sąstato sudarymu rankraštyne, pastebima skirtinga ra- 
rūpinasi Brooklyno operetės dirigen- j §ysena. V. Milius daro išvadą, kad tik- 
tas muz. Vyt. Strolia. šiai muzikinei rasis minėtosios tautosakinės medžia- 

I pjesei ir simfoniniam orkestrui diri- i gos autorius yra ne dr. V. Kudirka, ■ 
1 guos “Dainavos” ansamblio vadovas 
muz, Petras Armonas.

J. J. BAČIŪNAS, PLB pirmininkas 
ir M. Jankaus monografijos leidėjas, 
po kurio laiko tylėjimo dėl ypač gau
sios veiklos (įvairių kongresų, suva
žiavimų, minėjimų etc.) autoriui Pr. 
Alšėnui pranešė, kad M. Jankaus mo
nografija renkama “Vildes” spaustu
vėje. šį mėnesį rinkimas būsiąs už
baigtas ir kitą mėnesį, jei viskas gerai 

. eis, knyga būsianti pradėta spausdin- 
i ti. Pirmąją korektūrą sutiko perskaL

giniais kūriniais, žurnalą redaguoja 
muz. J. Kreivėnas.

LIETUVOJE “MINTIES” LEIDYK
LA išleidžia “Gedimino laiškus” — su- r 
sirašinėjimą su Hansos miestais, Livo
nijos ordinu ir popiežiumi Jonu XXII. 
Laiškai spausdinami originalo kalbo
mis (lotynų ir vokiečių), taipgi jų ver
timai į lietuvių ir rusų kalbas.

“AUKSO ŽĄSIS” Į AUSTRALIJĄ.

Ralio 
karvytės”, “Subatvakaris”, “Žiema”, 
“Širmieji žirgeliai”, “Mergužėlės leli
jėlės”, “Tebūnie taika”, “Kolūkio lau
keliai” ir kt. šiuo metu dailininkas 
baigia kurti kilimą “žirgeliai pakinky
ti, žiedeliai sumainyti”, kurio pagrin
du yra apeiginės lietuvių liaudies dai
nos. J. Balčikonis naudoja jau seniai 
Lietuvoje užmirštą ilgų siūlų rištinių 
kilimų techniką ir iš Indonezijos atke
liavusią batikos techniką — vaizdo 
kūrimą drobėje vaško ir anilino dažų 
pagalba.

PANEVĖŽIO MUZĖJUJE atidaryta

PIR M OJO LIETUVOS STATUTO 
(1529 m.) komentarus baigia ruošti 
J. Dainauskas. Statuto vertimas jau 
padarytas seniau, atžymint išlikusių 
trijų rankraščių tekstų skirtingumus. 
Numatoma, kad šis leidinys pasirodys 
1967 m.

PETRO KLIMO gausų lituanistinį 
rinkinį įsigijo Bavarijos valstybinė

Žvoigždė (tapyba) biblioteka Miunchene.

bet mokytojas Vincas Kudirka, kurio 
pavardė randama Suvalkijos guberni
jos 1892 m. išleistame Marijampolės 
apskrities pradžios mokyklų mokytojų 
sąraše.

OPEROS IR BALETO TEATRAS į 
šiemetinio repertuaro planus yra įtrau
kęs. operas — V. Klovos “Žalgirį”, 
G. Verdi “Kaukių balių”, G. Donizetti 
<<Meilės gėrimą”, V. Laurušo “Pakly
dusius paukščius”, V. Paltanavičiaus 
“Dievų mišką”; baletus — A. Reka- 
šiauš “Gęstantį kryžių”, R. Žygaičio 
-Praėjo mergina”. ▼. Kst
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Mann & Martel
. REALTORS

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

2320 Bloor St. W
DUNDAS — BROCK

$L900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE, 
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski

iu I W

B. SAKALAS
Darbo Ulef. BO. M255 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.

e TORONTO
Lietuvių skautų veikla

• Rugsėjo 15 d. Prisikėlimo par. 
patalpose įvyko skautų vyčių sueiga, 
kurioje trys kandidatai A Svirplys, 
K. Dilkus ir A. Krašauskas laikė vy
čio egzaminus.

• Rugsėjo 17 d. skautų būkle posė
džiavo Rambyno tunto vadija, o šį 
šeštadienį, rugsėjo 24 d., 9.30 v. r. 
skautų būkle renkasi Rambyno tunto 
skautų šakos vadovai specialiam pasi
tarimui.

• šeštadienį, rugsėjo 24 d., 3 v. 
p.p., šaukiama II-sios Vilkiukų dr-vės 
sueiga skautų būkle, šiai draugovei 
vadovauja prityręs jaun. skautų va
dovas ps. A. Gotceitas. Tėvai, norin
tieji savo vaikus įrašydinti į šią drau
govę, gali minėtu laiku juos atvežti į 
skautų būklą (Tėvų pranciškonų nau
jose patalpose).

• Skautų-čių bazaras įvyks lapkri
čio 5 d. Tėvų komitetas — bazaro 
rengėjas — kviečia visus jau dabar 
ruoštis.

• šv. Mišiomis Prisikėlimo baž
nyčioje rugsėjo 18 d. pradėti Šatri
jos ir Rambyno tuntų naujieji veik
los metai. Skautų-čių intencija Mišias 
atnašavo Tėvas Paulius, OFM, pa
mokslą pasakė Tėvas Placidas, OFM, 
paragindamas tėvus savo vaikučius 
siųsti į jaunimo organizacijas.

• Skautų-vyčių sąskrydyje rugsėjo 
17 d. Romuvoje dalyvavo 16 vyčių. 
Septyni kandidatai davė įžodį. Iš jų 
trys torontiečiai: K. Dilkus, A. Kra- 
šauskas ir A. Svirplys. Įžodį pravedė 
s.v.v.sL dr. V. Kvedaras.

Skautai-vyčiai kandidatai, be visų 
kitų jiems duotų uždarinių, dar pa
statė prie didžiojo stovyklavietės pa
stato Svečiams tribūną. Sąskrydyje 
diskutuota tema: “Ką reiškia lietu
vybė dabarties jaunuoliui”. Ji visiems 
dalyviams buvo labai įdomi ir ak
tuali. Sveikiname naujuosius skautus- 
vyčius! C. S.

Ateitininkų žinios

SPORTAS

DOMININKUI NORKELIUNUI mirus Montrealyje, 
jo žmoną PETRONĖLĘ, dukrą JULIJĄ 

ir sūnų ALBERTĄ su šeima ' 
jų liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame — 

Bronė ir Pranas Rekščiai Jadvyga ir Vincas Seniūnai 
Irena ir Antanas Rekščiai VI. Germanavičius 

Toronto, Ont.

ELZBIETAI BARAUSKIENEI mirus Lietuvoje, 
jos dukrą KSAVERĄ ŠLEKIEN^ ir šeimos narius 

giliai užjaučiame.
Šv. Mišios už mirusios sielą bus atnašaujamos Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje spalio 2 d., sekmadienį, 10 vai. ryto.

4 •

Šlekių šeimos bičiuliai

VYTAUTUI KUOLUI tragiškai žuvus Lietuvoje, 
jo broliams ALOYZUI ir AUGUSTINUI KUOLAMS, 

jų šeimoms bei giminėms reiškiame gilia užuojautą —
O. A. Kanapkos

Mielai seseriai Vokietijoje mirus, 
OLGAI KRIVICKIENEI, jos vyrui ir giminėms 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —
Oakvillės Lietuvių Bendruomenė

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1^0 Ir 430-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 430 - 7
Penkt. 10 -130 ir 430 - 8
Bešt.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

BLOOR & JANE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 didelių kambarių per 
du augštus, gražus kiemas, garažas; prašo $30.000.
BLOOR & DUNDAS (Etob.), $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambariai, 
per du augštus, garažas, privatus įvažiavimas, geras investavimas, verslo 
sklypas 50x150; prašo $24.000.
KIPUNG & RATHBURN. Prie gero susisiekimo ir apsipirkimo, arti mo
kyklos, 6 kambarių vienaaugštis (bungalow), visai baigtas rūsys, geram 
stovy, garažas, privatus įvažiavimas; prašo $25.900.
PRINCE EDWARD & BERRY RD. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras 5 kam
barių vienaaugštis (bungalow), gražus kiemas, garažas, privatus įvažiavi
mas. ___
JANE • ANNETTE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 didelių kambarių, 
mod. virt, garažas, privatus įvažiavimas, gražus ir geras namas, skubus 
pardavimas, gerom sąlygom galima nusipirkti.
RUSHOLME RD. (tarp Bloor ir College), $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 
10 didelių kambarių,! augšte 5 kambariai, 3 garažai.

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

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

KANADOS SPORTO APYGARDOS 
TURNYRAI

Lauko tenisas — rugsėjo 24 d., 10 
vai. ryto, Alexandra parke (Dundas 
St. W. ir Bathurst St.). Prašome vi
sus registruotis pas teniso vadovą A. 
Grajauską iki rugsėjo 22 d., 5 Hunt 
St., Hamilton, tel. JA 2-2698. Turny
ras bus pravedamas suaugusių ir jau
nių klasėse. Dalyviai privalo turėti sa
vo sviedinukus.

Golfas — rugsėjo 25 d., 1 v. p.p., 
Wyldwood Golf Club, 7th Line-Oak
ville, porą mylių į šiaurę nuo 5 Hwy. 
Apygarda kviečia visus Kanados gol- 
fininkus — vyrus ir moteris, senus 
ir jaunus dalyvauti pirmame atvirame 
Kanados apygardos turnyre. Registruo
tis pas golfo vadovą V. Siminkevičių, 
tel. (darbo) LE 2-8772 arba namų 
BE 9-2818 iki rugsėjo 24 d. arba pas 
K. Lukošių. K. L.

AUŠROS ŽINIOS
S. Amerikos lietuvių ir pabaltiečių 

lengvosios atletikos jaunučių 
pirmenybių rezultatai 

(Tęsinys iš pr. “TŽ” nr.)
Berniukai 12—13 metų
Rutulys: Stempužis — Ž 30’2%”, A. 

Nakrošius — A 30’1”, Kazėnas — ž 
28’6”, Nykštėnas — Ž 26’10”; diskas: 
Stempužis — Ž 89’6”, Kazėnas — Ž 
81’4”, Sabaliauskas — Ž 70’8”, A. Ja- 
neliūnas — A 58’; jietis: Stempužis
— Ž 89’7%”, Kazėnas Ž 69’1”, A. 
Janeliūnas — A 66’6%”, A. Urbonas
— A 62’11”; 660 jardų: R. Staškevičius
— Ž 1:54 min., Sabaliauskas — ž 2 
min., J. Plučas — A, P. Plučas — A; 
100 jardų: Sabaliauskas — ž 13.4 sek., 
Nykštėnas — Ž 13.5 sek., V. Radžiū
nas A 13.6 sek., R. Petronis — A 14.3 
sek.; 75 jardai: R. Staškevičius — ž 
9.5 sek., Kazėnas — ž 10 sek., V. Ra
džiūnas — A 10.4 sek., A. Urbonas — 
A 10.5 sek.; 60 jardų kliūtinis: Kazė
nas — Ž 10.5 sek., E. Norkus — A 
10.7 sek., V. Radžiūnas — A 10.7 sek., 
A. Nakrošius — A 11.2 sek.; į tolį: 
R. Staškevičius — ž 15’4%”, A. Nak
rošius — A 14’6%”, Nykštėnas — Ž 
13’8”, V. Radžiūnas — A 13’7”.

Mergaitės 12—13 metų
Į augšti: R. Petronytė — A 14’1”, 

Giedraitytė — Ž 4’3”, Garlaitė — Ž 
4’, L. Krikščiūnaitė — A 4’, R. Gir- 
dauskaitė — A 4’; beisbolo svied. me
timas: Giedraitytė — ž 137’10”, Va-

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Rugs. 10 — 11 d. 17 “Neringos” 

tunto j. skaučių-tų dalyvavo buriavimo 
iškyloje Georgian Bay bazėje pas A. 
Ropą. Be to, iškyloje aktyviai dalyva
vo žinomas L. J. Skautijos buriuotojas 
j. ps. J. Butkevičius, atvykęs iš Čika
gos atostogų proga į Torontą. Pirmąją 
dieną j. s. H. Stepaitis egzaminavo tun
to vadovus, norinčius įsigyti kanadie
čių j. skautų laivo vadų pažymėjimus 
(charge certificate). Su mažomis per
traukomis egzaminai užėmė beveik vi
są dieną. Juos išlaikė j. psk. J. Kupre
vičius, j. b. v. V. Mašalas ir j. b. 
v. A. Žymantas. Tuo pačiu metu vyko 
užsiėmimai laiveliu udrytėms, bebrams 
ir j. skautėms-ams. Juos pravedė j. b. 
v. A. Žymantas ir j. s. A. Valadka. Die
nos veikla buvo užbaigta smagiu laužu, 
praėjusiu jūrų skautams įprastoje šei
myniškoje nuotaikoje.

Antrąją dieną vyko tolimesni užsi
ėmimai burlaiviu “Vandenė II” ir lai
veliu.

šalia kitų tėvelių, iškylautojas-us ap
lankė “Neringos” tunto tuntininkas j. 
b. k. J. Tamošiūnas su ponia ir pasi
džiaugė gera iškylautojų nuotaika.

Grįžtant, laivai iš bazės buvo parvež
ti į Torontą metiniam remontui.

— Rugs. 15 d. T. pranciškonų patal
pose — skautų būkle įvyko “Neringos” 
tunto vadi jos ir tėvų-rėm. komiteto po
sėdis. Nauju tėvų • rėm. komiteto pir
mininku išrinktas K. Daulenskis, ilga
metis “Neringos” tunto tėvų - rėm. ko
miteto narys ir L. J. Skautijos veiklos 
rėmėjas. Buvo svarstomi sezono užda
rymo, tradicinio pobūvio, škūnerio kri
kštynų, 1967 m. vasaros stovyklos ir kt. 
reikalai.

— “Neringos” tunto j. skautės-ai. Bu
riavimas, esant gražiam orui, vyksta 
kiekvieną savaitgalį Ontario ežere. No
rintieji buriuoti kreipiasi pas J. ir R 
Kuprevičius ir pas V. Mašalą.

siliauskaitė — Ž 126’5”, D. Adomavi
čiūtė — A 121’, Garlaitė — 2 116’8”; 
į tolį: Giedraitytė — 2 1”7”, D. Ado
mavičiūtė — A 14’8”, Garlaitė — 2 
14’, L. Mačionytė — A 13’2%”, R. 
Petronytė — A 13’9”; rutulys: Vasi
liauskaitė 
Ž 27’1’
M. Sodonytė — A 24’7’ 
kūnaitė — 2 77*1’ 
58’8”, I. Simanavičiūtė — A 55’6”, Ra
lytė — 2 53’2”; 100 jardų: Giedrai
tytė — 2 12.6 sek., Vasiliauskaitė — 
2 12,7 sek., Garlaitė — 2 12.7 sek.; 50 
jardų: Garlaitė 2 6.7 sek., D. Adoma
vičiūtė — A 6.8 sek., Vasiliauskaitė — 
2 6.9 sek., Ežerskytė — 2 7.3 sek.

Berniukai 9—11 metų
Rutulys: A. Grigonis — A 25’7”, čy- 

vas — 2 22’11”, M. Adomaitis — A 21’, 
R. Petronis — A 18’8”; į toli: M. Ado
maitis — A 13’1”, E_ Jurevičius — A 
12’4%”, R. Petronis — A 11’11”, A. 
Grigonis — A 11’8%”; beisbolo sried.: 
A. Grigonis — A 147’8%”, čyvas — 
Ž 136’2%”; 50 jardų: E. Jurevičius
— A 7.3 sek., čyvas — 2; 75 jardai: 
E. Jurevičius — A, čyvas — ž; į 
augšti: A. Grigonis — A 3’11”, P. 
Venckaitis 3’9”, E. Jurevičius — A 
3’10”.

Mergaitės 9—11 metų
Beisbolo sried. metimas: Bielinytė

— 2 104’5”, R. Greičiūnaitė — A 
90’4%”, Z. Simutytė — A 89’11”, čy- 
vaitė — 2 86’5”; i toli čyvaitė — 2 
13’3%”, Z. Simutytė — A 12’6%”, R. 
Jurcevičiūtė — A 11’10”, R. Greičiū
naitė — A 11’1”; Į augšti: čyvaitė — 
2 3’10”, Z. Simutytė — 2 3’10”, R. 
Jurcevičiūtė — A 3’10”, S. Ranonytė
— A 3’7”; 50 jardų: čyvaitė — ž 7.2 
sek., Romeikaitė — A 7.4 sek., Bieli
nytė — Ž 7.5 sek., Z. Simutytė — A 
7.7 sek.

Estafetės: merg. 14—15 m. — Auš
ra (Adomavičiūtė, Krikščiūnaitė, Ja- 
neliūnaitė, Tabulėnaitė) 57.7 sek.; 
merg. 12—13 m. I v. žaibas, II v. 
Aušra; merg. 9—11 m. I v. žaibas, II 
v. Aušra; berniukų 12—13 m. I v. 
Žaibas, II v. Aušra.

Amerikos Lietuvių sporto istorija, 
kurią sudarė ir išleido J. Jakubs-Ja- 
kubauskas, turi daug įdomios medžia
gos iš lietuvių sportinio gyvenimo. 
Joje vaizdais ir aprašymais yra pla
čiai atžymima ir naujųjų ateivių spor
tinė veikla. Knygą dar galima įsigy
ti: E. šulaitis, 1320 S. 48 Ct., Cicero, 
III. USA. Kaina $4.

Ž 27’2”, Staškūnaitė — 
I. Simanavičiūtė — A 25’5”, 

diskas: Staš- 
Sušinskaitė — 2

St. Catharines, Ont.
SPAUDOJE JAU BUVO pranešta, 

kad KLB St. Catharines apyl. valdybos 
du nariai pasitraukė. Likusieji trys, 
kad nebūtų praleistas jau pradėtas 
rengti tautos šventės minėjimas, nuta
rė trise darbą tęsti toliau. Po minėji
mo nutarta kviesti revizijos komisiją 
ir šaukti visuotini narių susirinkimą. 
Tautos šventės minėjimui su paskaita 
pakviestas J. Jurkus iš Ročesterio. 
Meninę dalį atliks taip pat ročesterie- 
čiai — B. Čypienė ir R. Obuolis. Mi
nėjimas įvyks rugsėjo 24 d., 6.30 v. v. 
Slovakų salėje (Welland - Page gatvių 
kampas). Po minėjimo — pasilinksmi
nimas. Gros geras orkestras, bus tur
tinga loterija. Sekmadienį, rugsėjo 25 
d., pamaldos — už tautos laisvę.

Apylinkės valdyba
F5

Globėjų posėdis įvyko rugs. 17 <1, 
dalyvaujant dv. vadui Tėvui Rafaeliui 
ir tėvų komiteto pirm. V. Dalindie- 
nei. Aptartos ateinančių metų veiklos 
gairės ir kiti organizaciniai reikalai. 
San. globėjais pakviesti: jaunučių mer 
gaičių — seselė Jonė, jaunučių ber
niukų — Vida Tamulaitytė, jaunes
niųjų mergaičių Vaidilučių ir Ginta 
rių — seselė Viktorija, jaunesniųjų 
berniukų — Aloyzas Kuolas, vyr. 
moksleivių — dr. Aldona Šapokaitė 
ir dr. R. Karka. Visos kuopos koor
dinatorius — V. Kolyčius; dvasios va
das — T. Rafaelis, OFM.

Norintieji įsijungti ateitininkų or- 
ganizacijon prašomi kreiptis į atitin
kamų būrelių globėjus arba į kuopos 
veikimo koordinatorių. Nebuvę na
riais gali įsirašyti atvykę į susirin 
kimus.

Kuopos valdybon buvo pasiūlyti šie 
kandidatai: į pirmininkus — J. Vaš
kevičius, valdybon: A. Žabas, A. Paš- 
kauskas, A. Bušinskas, R: Urbonaitė, 
L. Gustainytė, B. Dilkutė. Visi kandi
datai šį sekmadienį susirinkime 2-3 
min. pakalbės apie valdybos pareigas 
ir kaip jie galvoja jas įvykdyti.

šį sekmadienį, rugsėjo 25, visi moks
leiviai ir studentai organizuotai daly? 
vauja 10 vai. Mišiose ir tuo pradės 
naujus veiklos metus. Rinktis salėn 
9.30 vai. Pageidaujama, kad kuo di
desnis skaičius priimtų šv. Komuniją.

Susirinkimai: Vyr. moksleivių trum
pas susirinkimas tuoj po 10 vai. Mišių 
ateitininkų kambaryje. Valdybos rinki
mai. Vaidilučių ir Gintarių — šį sek
madienį, 2 vai. L. V. Namuose; jau
nučių mergaičių — 2 vai. L. V. Na
muose; jaunučių berniukų — 2 vai. ir
gi L. V. Namuose.

Būreliai yra susiskirstę tokia tvar
ka: jaunučiai berniukai ir mergaitės 
— iki 6 skyriaus; jaunesnieji — 7 ir 8 
skyrius, vyresnieji — nuo 9 iki 12 sk.; m 

13-tas skyrius veikia su studentais. |
Laukiame susirinkimuose naujų na- I 

rių. i
“Pirmyn Jaunime”, jau eilę metų ei- I 

nąs neperi j odinis Toronto moksleivių I 
ateitininkų laikraštis, pasirodys ir šiais J 
metais. Jį redaguos redakcinė komisi
ja, kurią sudaro: Ant. Bušinskas, Ra
munė Sakalaitė ir Audronė Danaitytė. 
Pirmą numerį numatoma išleisti prieš 
Kalėdas.

Italu festivalis Toronte, šią sa
vaitę italų ansamblis iš Italijos 
Toronto parodos arenoje rodo 
Įdomią programą, pavadintą “Fe
sta Italiana”. Trijų valandų spek
taklyje atskirais vaizdais prieš 
žiūrovo akis prabėga pagrindiniai 
Italijos istorijos vaizdai: romėnų 
gladiatorių kovos, ano meto liau
dies šokiai, romėnų aristokratų 
važinėjimas dviračiu vežimu, trau
kiamu keturių arklių, barbarų 
užpuolimas, viduramžio riterių 
turnyrai, Napoleono laikotarpis 
ir kt. Programoje dalyvauja apie 
šimtą aktorių, dešimtys arklių, 
pilno sąstato simfoninis orkestras 
ir solistai. Paskutinis spektaklis 
— sekmadienį, rugsėjo 25 d. 
Rugsėjo 16 d. įvyko spektaklio 
premjera Toronte, kuria ansamb
lis oficialiai pradėjo savo kelionę 
per pasaulį. Į premjerą buvo 
kviesti ir tautinių grupių spaudos 
atstovai.

Baigiamosios iškilmės Lenkijos 
krikšto sukakties rengiamos spa
lio 1 d., šeštadienį, 2.30 v, p.p. 
Maple Leaf Gardens. Iškilmingas 
pamaldas atlaikys lenkų vysk. Wl. 
Rubin, kaip kardinolo S. Wy- 
szynskio delegatas. Dalyvaus ir 
Toronto arkivyskupas Ph. Po- 
cock. Banketas — šeštad. vakare 
Royal York viešbutyje 7 v.v. Bi
lietai — $25 asmeniui. Surinktos 
lėšos bus skiriamos Katalikų 
Bendrijai Lenkijoje.

Leopoldas - Vytautas Grigonis 
mirė rugpjūčio 25 d. Dirbo Mobi
le Chemical’s 0PW Toronto sky
riuje kaip direktorius (general 
manager). Pasiteiravus jo darbo
vietėje, buvo atsakyta, kad ve
lionis buvo atsiųstas iš JAV ir 
čia dirbo keletą mėnesių. Kur pa
laidotas, nežinoma. Jo žmona su 
šeima gyvenanti Vašingtone. 
“Dirvos” pranešimu, velionis gi
męs 1911 m. sausio 22 d. Pužo- 
nių k., Rokiškio apskr. Augštuo- 
sius komercijos mokslus baigęs 
Danijoj. Lietuvoj dirbo Lietūky
je, Pienocentre. Kurį laiką tar
navo JAV kariuomenėje. Po to 
kaip Vacuum Oil Co. atstovas dar
bavosi P. Amerikoj ir Ganoje. 
Nuo š.m. pavasario dirbo Toron
te, lietuviams nebuvo žinomas.

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

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

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

F. SENKUS REAL ESTATEI

1997 Dundas St. W Tel. 533-4414

780 Queen St W. 
prie Gere Vale 
Tel. EM. 4-7994 rastas®5• ------ Vestuvinės nuotraukos

------------ Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West!
prie pat Bunnymede Rd. ;

PR. KERBERIS !
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- , 
keti, 7 kambarių atskiras namas, < 
garažas, viena skola balansui. *

SWANSEA, $22.900 pilna kaina, 1 
gražus 5 kambarių vienaaugštis J 
su butu rūsyje, garažas su priva
čiu įvažiavimu, palikimas. '

INDIAN RD.-BLOOR, $10.000 įmo- Į 
keti, 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, i 
garažas, kilimai. 1

DURIE STR. - BLOOR, $10.000 įmo- ' 
keti, 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 i 
garažas su privačiu įvažiavimu. *

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

P. S. Turiu didelį pasirinkimą įvai- * 
raus dydžio apartamentų. J

PASITEmatJKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

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

Namu teL LE MKt 
$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 5% %. 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 
formoje (trade-in) .Kaina$280.000.

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6!4% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A J A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARA<VIA KREDITO KOOPERATYVE J________ —

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

AL GARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
BLOOR • DUNDAS, §17.900. Įmokėti apie §3.000. balansas. Atviras mortgi
čius, 6 kambariai per du augštus, dvi virtuvės, garažas, greitas įėjimas.
PRIE CHEMONG EŽERO 6 vasariniai sklypai 100x300 pėdų, §1.000 už kiek
vieną sklypą su §100 įmokėjimu; Peterboro apylinkėje.
VASARNAMIS KASHE LAKE, §3.500 pilna kaina, su įrengimais, sklypas 
60x508 pėdų.
KRAUTUVE (Mimico) §23.000 pilna kaina, pilnai įrengta, tinka mėsinei 
arba skanėstų (delikatesen) krautuvei. Įmokėti apie §5.000. 3 miegamųjų 
butai virš krautuvės.
HAMLOCK GATVĖJ §23.900, 10 kambarių, gerų pajamų namas, priešais 
Dufferin parką, 3 virtuvės, 2 prausyklos, didelis daržas. Įmok, apie §8.000. 
BLOOR - RUNNYMEDE, §27.500, 7 kambariai per 2 augštus, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, garažas, įmokėti apie §5.000.
ISLINGTON - BUNGALOW, §35.900, gražus pastatas, 2 garažai, didelis 
sklypas, įrengtas rūsys. Įmokėti apie $15.000.

Dėl tolimesnių informacija skambinkite A. GARBENIUI '

i UOUIFLAMt, 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 BENDROVE 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

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

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

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%.

rtose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Tąlnpat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgMių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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APDRAUDA
GYVYBES • AUTOMOBILIU • NAMŲ • HIPOTEKV • 
VASARVIEČIŲ • BALDU • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL f*.
323 LAKESHORE RD. EAST, r OFT WOO IT

VD AAĖM AC tisais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DMCtlNAj |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuvę, LatvT ą, Estija, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

- KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir Lt.
v B? to, siunčiame Jūsų sudarytum Ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudalytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą 
pranešimą

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

MOLSON EXPORT
Kanados labiausiai perkamas alus

<53

DIDINGAS
ALUS ’'

didžiam krašte

MOLSQN

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 7 - 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 LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A Mz su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS 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 

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

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulrs

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparataL Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis1000 College St

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 

Į su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Auto rite Garage Z ^couegej^TeL^iim

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.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531 “1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus sutemo-

BALTIC MOVERS

patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI Ir kt.

Vežamas turtas pilnai apdraustas.
Skambinti teL LE 4-1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.

VALAU FOTELIUS PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios priputo
tas plomberis, atlieka, įvafr.. phm>- 
bing ir vandens apėfldymo darbus.

Metre.Ue.PH.Ut Tri.lX.M191

Perliesas
Ūkininkas, kurio kiaulę ant ke

lio užmušė vairuotojas, labąi pik
tai barasi.

— Nepyk, — sako vairuotojas,
— aš galiu kiaulę pakeisti.

— Ne, negali, nes tu perliesas,
— atkirto ūkininkas.

Moterys ir britai
Visos moterys, ypač š. Ameri

koj, nori numesti svarus, tik bri
tai nenori nustoti svarų.

KAIP YRA SU SKAUTŲ 
STOVYKLAVIETE ROMUVA?

Visuomenėje sklinda
skautų stovyklavietė “Romuva 
keleto asmenų-“šėrininkų

i bet ne Skautų Sąjungos turtas. Tam' mato tik vieną galimybę — kelti 
į pagrindą sudarė ši pavasari kilęs To-; triukšmą ir daužyti baltaodžių langus, 

ronte tarp skautų vadovų ginčas. Rei-j Toliau čikagietis skundžiasi, kad ir 
kalas toks. Kai Skautų Sąjungos Ka- ’ didžioji spauda yra negrų pusėje, o 
nados rajono vadas norėjo teisiškai, vietinė policija saugojanti protestu©- • Viena karta per paskutinį karą, 
patvarkyti, kad tas turtas priklausytų jančius negrus ir trukdanti balties- • amerikfečių lėktuvai iš Anglijos 
tiesiog Skautų Sąjungos centrui; kuris siems laisvai mėtyti akmenis ginant ’ skrido virš Berlyno proklamacijas

- m . iišmėtyti.Išskiriantvieną,visilėk-
A’škmti gali tik tas, kuris pajėgia ‘ tuvai laimingai grįžo į savo bazę. 

SKautininkus Toronte ir už jo ribų, objektyviai žiūrėti i Įvykius, čikagie- Po keturiu dienu kaip jau buvo 
; čio gi aiškinimas toks nėra. Amerikos Įprasta, lėktuvas ir pilotas buvo

t ...j. .... j .. .. ........... įrašyti į dingusių be žinios sąrašą.
Bet penktą dieną dingęs lėktuvas 
staiga grįžo. Vos lėktuvui spėjus 
sustoti jo pilotas buvo pristatytas 
nustebusiam bazės komendantui, 
kuris jį pasitiko su džiaugsmu 
klausinėdamas: “Man labai džiugu 
tave matyti gyvą ir sveiką, bet po 
šimts velnių sakyk, kur tu buvai? 
Kiti lėktuvai grįžo prieš penkias 
dienas išmetę savo proklamaci
jas”. “Išmetę” — nustebo jaunas 
pilotas-— “aš savo po durimis su
kaišiojau. .

9) SKAITYTOJAI PASISAKO
KAS BALTAS IR KAS JUODAS?
Rugs. 1 d. “Tž” čikagietis pasišovė

gandai, kad I paaiškinti toliau gyvenantiems, kas 
yra ■ ten pas juos darosi. Esą kalčiausi juo- 

nuosavybė. j daodžiai, nes jie pagerinti savo būklei 
galimybę

dabar yra Čikagoje, grupė Toronto ’ savo nuosavybes, 
skautininkų, pasitelkę savo šalininkus

smarkiai šiam planui pasipriešino. <
Jeigu čia neglūdi atskirų asmenų juodieji ir jų baltieji talkininkai per 

kombinacija ir jeigu Romuvos stovyk-! daugelį metų įrodė, kad jie moka tai- 
lavietė priklauso Kanados Skautų Są- 1 ‘ ’ .......................
jungai, tai ko bijoti ir priešintis, kad 
tas turtas priklausytų centrui? Juk or
ganizacinėj struktūroj tai natūralu. 
Pavyzdžiui, pažvelkime į kiekvieną 
organizaciją, veikusią tėvynėje ir čia, 
ir niekur neatrasime, kad padaliniuo 
se veikiančios organizacijos turtas, 
kilnojamas ar nekilnojamas, nepri
klausytų centrui.

Būtų gera, kad šiuo reikalu pasi
sakytų kompetentingi asmenys.

Suinteresuotas

’ kiai ir efektingai kovoti prieš segre- 
■ gaciją ir diskriminaciją. Jų -kilnus 
tikslas, kantrumas ir nepalaužiamas 
ryžtingumas sulaukia daugiau ir dau
giau baltųjų paramos. M. L. King yra 

' išsireiškęs, kad segregacija JAV yra 
jau mirusi, tik dar neaišku, kiek kai
nuos laidotuvės. Nelikime neutralūs 
kovoje už lygias teises visiems, nes 
nusikalsta kiekvienas, kuris negina 
skriaudžiamų ir niekinamų žmonių.

Juozas Kaknevičius

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

PRIEINAMA VISIEMS.
P. BARAUSKO AGENTŪRA

231-2661 23 3-33 23
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. An trad, ir 

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

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

(prie Dundas;

Telefonas LE. 24168

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

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

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

ŠYPSENOS

SIŲSKITE PINI
GUS Į LIETUVĄ

TIESIOGIAI PER

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

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

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

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

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

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku {vairius namų ridant 
bei lanko remontas. Darbas ge-

Keistas klausimas
Jurgaitis išeina iš vaistinės. 

Pamatęs draugas klausia:
— Na, ar susirgai?
— Kodėl taip manai?
— Kad išeini iš vaistinės.
— O ką sakytum, pamatęs ma

ne grįžtant iš kapų?...
Ko nereikia sakyti?

Besiruošiant vesti, niekad ne
reikia sakyti merginai, kad tu jos 
esi nevertas. Ji ir pati tai iš anks
to žino ir tokia mintimi jau seniai 
gyvena.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJA MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

Stalinas ir Chruščiovas
Kai Stalinas buvo jau mirties 

patale, jis pašaukė Chruščiovą ir 
tarė: “Esu parašęs du laiškus. Kai 
papuls! Į vargą dėl ekonominių 
problemų, atidaryk pirmąjį. Kai 
pateksi į tikrus sunkumus ir tavo 
gyvenimas bus pavojuje, atidaryk 
antrąjį”.

Stalinui mirus, Chruščiovas ga
na greitai pateko į ekonominius 
sunkumus. Pagal patarimą, jis 
atidarė pirmąjį Stalino laišką, ku
riame buvo parašyta: “Už viską 
kaltink mane”. Chruščiovas tuoj 
pat pažemino Staliną, apšaukda
mas jį despotu ir žmogžudžiu.

Bet 1964 m. atėjo Chruščiovui 
ir antrasis pavojus. Tada jis ati
darė antrąjį laišką, kuriame buvo 
parašyta “Paruošk du laiškus sa
vo įpėdiniui”.

W. A. LENCKI,
B .A., L.L.B.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BJL 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

Visą rūšių automobilių išorės (bo
dy) taisymas, mechaniniai darbai fa

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas Ir garantuotas, 
lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

439 BATHURST ST,

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How* 
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 98029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryte 
iki 6 JO vaL vak. Šeštadieniais nuo

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

International 
Driving School 

WALDI
Cantrinė isteipe 691 Aw««tta St., 

T«L RO 2-2100
Skyrius:

894 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2*5461

Mokome su standartiMmfo,

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

479 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

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 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORK1S 
DANTŲ GYDYTOJAS

pagal susitarimą.
1082 BLOOR SK W~ Toronte

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTt
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr, Downsviev.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-U«7

d i m. a, i
N AMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ
769-4612
769-4131



^TORONT©«.
Sv. Jono Kr. par. žinios

— šį sekmadienį vėl pradeda
mos 12 vai. pamaldos. Taigi, nuo 
šio sekmadienio pamaldos par. 
bažnyčioje: 10, 11 ir 12 vai. De
šimtos vai. pamaldos skiriamos 
jaunimui, kurį kviečiame įsijung
ti į atsakus Mišių metu.

kymas. šią savaitę lankoma Scar- 
boro ir Don Mills rajonai, prieš 
tai su šeimomis susitarus tele-

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

— šį sekmadienį, rugsėjo 25 d., 
3 v. p. p. mūsų parapija drauge su 
šv. Kazimiero par-ja kviečia jus 
dalyvauti kapų lankyme Cote-de- 
Neige. _

— Parapijos parengimas — 
spalio 29, šeštadienį. Programoje 
pirmą kartą iš Klevelando “Vėjū- 
nių” kvintetas su gitaromis. Išpil
dys virš 10 liaudies ir kitokių po
puliarių dainų. ,

— Lituanistinės mokyklos pra
deda savo darbą spalio 1 d., šešta
dienį, įprastose patalpose ir įpras
tu laiku. Vaikus registruoti lietu
vių šeštadienio mokyklai pas p. ] 
Ališauskienę tel. 766-6996; litua- 1 
nistiniams kursams — pas B. Lu
koševičienę tel. 768-0322. Ragina- j 
me ypatingai tėvus šiais Jaunimo J 
Metais leisti ir padėti savo vai- i 
kams lankyti lietuvišką mokyklą.

— Vasaros metu apžiūrėtas ir 
patvarkytas bažnyčios stogas, su
tvarkytas perkūnsargis; bažny
čios bokšto kolonos naujai perce- 
mentuotos. Anksčiau buvo nu- 

t t x ... plautos bažnyčios sienos ir pagrin-
i vincijolas T. Leonardas Andrie-' rėjo progos pasigėrėti puikiu kon- dinai sutvarkyti vargonai. Iš viso 

.. kus, OFM. Vakare įvyko iškilmin-icertu, kurio programą atliko so-parapija išleido šiems dalykams
J v • .. . v. , A gas sukaktuvininko pagerbimas listai iš Čikagos — D. Stankaitytė apie $2.000. žmonės buvo prašo- i;da šia savaite: treciad 7 v v __ :________ ,___ c* d—„• ; «« , •

Prisikėlimo par. žinios

— šį šeštad., 8.30 v.r., — Aloy
zo Kuolo užpr. Mišios už a.a. ne
seniai Lietuvoje žuvusį brolį Vy
tautą.

— Šį sekmad., 10 v.r. — U. Ži
linskienės užpr. Mišios už a.a. Jo
ną ir Praną Blažaičius; 11.15 v.r. 
— J. čaplikienės užpr. Mišios už 
a.a. Br. Barcevičienę.

Z. Orentienės lietuviškojo klasikinio
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BALETO BMONTREAk1^
darbas pradedamas rugsėjo 26 d. 
naujose patalpose — Boris Volkoff 
School of the Dance, 822 Yonge St. 
įėjimas iš 3 Cumberland St.

Norintieji šių studijų lankyti prašomi registruotis kiekvienų 
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 v.

Kviečiame visus į tradicinį 
SESTOSIOS VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRINĖS PREMIJOS 

iškilmingę įteikimo

— Šį sekmad. Mišiose 10 v. or
iai su šeimomis susitarus ieie- ganizuotai dalyvauja Toronto atei-
lonu- tininkai. Jiems bažnyčioje rezer-

— Parapijos choro pirmoji re- vuojami priekiniai suolai. Jauni-
peticija — šį sekmadienį po 11 mo chore giedą ateitininkai lieka 
vai. pamaldų. giedoti prie vargonų.

— Vaikų katekizacija pirmajai — pr. sekmad., pradedant nau-
Komunijai prasidės spalio 9, sek-jus veiklos metus, Mišiose organi- ... . „ ., . . . x .
niadienĮ, po 10 vai. pamaldų. Ti- zuotai dalyvavo Toronto skautai. kunigystės jubilėjų. Iskilmin-vo ir Estela Kriuklytė, sukaktuvi- 
kybos pamokas vaikams dėstys N. Juos ir visą jaunimą pradedant g^3 pamaldas atlaikė St. Cathari- ninko giminaitė is Argentinos. 
Pr. Marijos seselės. veiklą ir mokslo metus sveikino nes’ Ont ’ savo iniciatyva išgra- Programos pranešėju buvo Stp.

— Spalio 2 d\ sekmadienį, 1.30 kleb. T. Placidas. ’ i žintoje koplyčioje. Pamokslą apie šetkus. Nuoširdų padėkos žodį ta
vai. Parodos aikštėje įvyksta tra- __ Nuo šio sekmadienio vėl bet.uXio kunigo misiją ir sukalbtu-' rė pats sukaktuvininkas.
dicinės Gyvojo Rožinio iškilmės.' pradedamos vėlyvosios Mišios vlninko nueitą kelią pasakė pro-1 Po vaisių ir kalbų dalyviai tu- 
Parapijos bažnyčioje minėtą sek- 11.30 vai. par. salėje.

. madienį daroma rinkliava popie
žiaus labdarai.

ii

Kunigystės jubilėjaus iškilmės
Rugsėjo 18 d. T. Barnabas Mi- kinimų raštu iš paskirų asmenų 

kalauskas, OFM, atšventė 25 me- ir organizacijų. Viešnių tarpe be

Programoje: Premijos įteikimo iškilmės, dalyvaujant pre
mijos laureatui Kostui Ostrauskui. Koncertinę vakaro dalį 
atliks, pirmą kartą Montrealyje pasirodąs, Bostono vyrų 
sekstetas, vadovaujamas kompozitoriaus Juliaus Gaidelio. 
Sekstetą sudaro: Vytautas Eikinas, Pranas Šimkus (bosai), 
Ričardas Lizdenis, Vytas Bruzgys (baritonai), Vytautas Damb
rauskas, Norbertas Lingertas (tenorai). Taip pat laureatas 
paskaitys iš savo kūrybos.

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS.
Vyks loterija ir veiks gausus ir įvairus bufetas. 

Aušros Vartų salė.
1966 m. rugsėjo mėn. 24 dieną, šeštadienį.

« SAčtadipni 1 vai kiohnni- aea^ -• i \ -la" S v v- moderniai įrengtame viešbutyje ir St. Baras, akomponuojami muz. mi prisidėti tik $2 auka. Kas jau 
ioie ivvks iaunimo būrelio atsto-1 ketv-1vrtad” v v’ Prudhommes Centre. Iš daugelio St. Gailevičiaus. Jie pradžioje pa- prisidėjo, nuoširdžiai dėkojame,
vn naJtarimac Pradinei cočiadio mišrių balsų, o vietovių suvažiavę dalyvavo arti dainavo lietuviškų liaudies dainų, _ Nuoširdi nadėka U Budrei-
vų pasitarimas. Praėjusi sestadie- penktad., 6.30 v.v. — jaunimo. ?™ 3emPniI pafrrinHine kalba'o no to — onerii ištraukas Sii- i- ĮNUOSira\Pa?eKa u puarei nį dalyvavę posėdyje ir visi kiti; visos repeticijos muzikos studi- nasakė J Matulionis žodžhAvm žavėta DublikaPnrašė vis daugiau kien^’. P?uk?Ju^aJ F00 zaliam 
naujai pakviestieji prašomi daly- joje; įėjimas - iš College gat- S Drov T’L Andriekus O hoagahauaburoliLTpadaS 1 DekoJar?eJ' 7^ 
vauti pasitarime. Į Vėl’ Visus esamus., buveine opcSs “Aida’lKor0 ^kiui už klebonij°s ir bažnyčios

Šį šeštadienį 9 v.r. gedulin- naujus choristus-es maloniai pra- džinas KLB krašto valdybos certo pranešėju buvo sol. V. Ve
gos pamaldos uz. a.a. Leoną cup- some dalyvauti. Bus ruošiamasi j A Dinlriivinf’ irien Y’ilrOlflC IrilTlC O miro/"*! Oil '
linską, mirties metinių proga. ...

vauti pasitarime. 1 gen. konsiflas dr. J. Žmui- ištrauką iš_ operos “Aida”.^Kon- šįldymo krosnių i§mūrijimą.'
. - t .x.- , . - . J , v. i — Rinkliava — $393.50. Bažny-

v v v. . . i pirm. A. Rinkūnas ir visa eilė nkaitis, kuris giedojo anksčiau &os Fondui aukoiooo S10* O. Bie-
- ne tik giedoti bažnyčioje, bet taip s ^vu pranciškonų. Gautas Šv. Tė- pamaldų metu. Visą programa • ** — ••

— Sutuokta: Jonas Žakevičius Pa^ koncertams vietoje ir svetur. vo palaiminimas, vysk V. Brizgio baigėsi rengėju padėka, kurią iš
ir Anelė Vyšniauskaitė.

Kanados kankinių šventovė 
Midlande praėjusį sekmadienį su

Chorams vadovaus kum Br. Jurk-! 
šas.

— Katalikių moterų draugijos

sveikinimas ir visa eilė kitų svei-; reiškė Stp. šetkus. D.

traukė lietuvių maldininkų rekor- Pxymas sezono susirinkimas — si 
dinį skaičių. Pagal naują tvarką, po paskutinių Mišių par.
lietuviams "pamaldos ivyko atski- n’uJ°Je salėj e. Kalbės T. Ambro- 
rai. Todėl šį kartą buvo galima apie paleontologo T. Teil-

hard de Chardin filosofiją-teolo- 
giją. Kviečiamos narės ir vieš
nios.

— Kitą savaitę bus lankomi 
parapijiečiai: Aurora, Colling
wood, Maple, New Market, Stay- 
ner ir Thornton; Toronto mieste 

1 — Delaware, Dewson ir Hep- 
bourne gatvės.

— Šią savaitę parapijoje lan
kėsi T. pranciškonų provincijolas 
T. Leonardas Andriekus, OFM. 
Ta proga naujuosiuose pastatuo
se, kur gyvena vienuoliai, įvesta 
klauzūra.

— Nors parapijos naujieji na
mai jau stovi ir jais naudojama
si, bet dar didelis skaičius para
pijiečių prie statybos savo auka 
nėra prisidėję. Kadangi parapiją 
slegia didelė skolų našta, būtų 
malonu, kad visi, ypačiai iki šiol 
nieko neaukoję arba labai mažai 
teaukoję, skubiai ateitų į pagalbą. 
Šiandien visi dirba ir gerai uždir
ba — koks pasiteisinimas dabar 
galiotų atsisakyti rimtai prisidėti?

— Pakrikštyta Justino ir Jani
nos Rasų dukrelė Ramona Jani- 

■ na. Tėvelius sveikiname, o ma
žytei linkime Dievo palaimos.

Lietuvių mokykla pradėjo moks
lo metus "rugsėjo 17 d. šv. Ceci
lijos mokyklos ‘ patalpose. Visur 
skambėjo lietuviški garsai. Lietu
vių mokykla pradėjo naujuosius 
mokslo metus, suburdama dide
lį skaičių iš Toronto ir net apy
linkių lietuvių mokinių. Mokyk- 

spalio 30 d. tradicinę Kr. Kara- loję veikia 10 skyrių. Sudarytas 
liaus šventę rengia Liet. Kat. Fe-; mokytojų sastatas, į kurį įjung- 
deracijos Toronto skyrius. Numa- tas nemažas skaičius jaunų mo- 
tyta kviesti ateitininkus ir skau- kytojų. Pora dienų prieš mokslo 
tus, prašant juos talkinti progra- (metų pradžią mokyklos taryba 
mos parengime bei jos išpildyme, i šv. Jono Kr. par. klebonijoje tu- 

EVANGELIKŲ PAMALDOS rėjo posėdį, kuriame nutarta pa- 
nuo spalio mėnesio antrojo sek- ilginti mokykloje mokymo laiką 
madienio vėl bus laikomos Al-!— vietoje 9-12 vai., nuo šio šeš- 
hambra bažnyčioje 1.30 v. p. p. tądienio lietuvių mokykloj pa- 
Praneša kun. Alg. Žilinskas. . i mokos bus nuo 9 v.r. iki 12.30 v.

I “Lituanus” žurnalo redakci- P P- Tam jau gautas sutikimas iš 
ją pakviestas prof. R. Vaštokas,' mokyMų vadovybes Tai padary- 
dėstąs antropologinius mokslus; > ,n<?rint turėti kiekviename 
Trentono un-te Peterboro. Meni- skVriuJex 5 Pamokas ir kartu trum-

laikyti pamaldas lietuviškai. Daug 
lietuvių maldininkų priėmė šv. 
Komuniją. Esant nepaprastai gra
žiam orui, dauguma lietuvių pasi
liko Kryžiaus Keliams. Po iškil
mių visi susirinko prie Lietu
vos kankiniams pastatyto kryžiaus 
trumpam susikaupimui ir kanki
nių prisiminimui. Užbaigiant su
giedota giesmė “Marija, Marija” 
ir Lietuvos himnas. Dauguma 
maldininkų buvo nuvykę savo au
tomobiliais. Iš Toronto taip pat 
buvo pasiųstas autobusas. Lietu
vių pamaldose dalyvavo apie še- 
šis šimtus asmenų. Kelionę ir pa
maldas organizavo Kat. Federaci
jos Toronto skyrius.

Lietuvių kapinėse vėl pradeda
mi liedinti paminklams pamatai. 
Būtų gera, kad kiek galint anks
čiau apsispręstų visi, kurie savo 
artimiesiems dar šį rudenį, prieš 
kapinių lankymo dieną, numato 
statyti paminklus. Kapinių lanky
mas Vėlinių proga įvyks, lapkri
čio 6, sekmadienį, 3 v.p.p.

Toronto Caritas posėdis po va
saros atostogų įvyks šį sekma
dienį, rugsėjo 25, po 12 vai. pa
maldų Šv. Jono Kr. par. kleboni
joje. Numatoma surengti keletą 
kultūrinių parengimų. Visi Cari
tas komiteto nariai maloniai pra
šomi posėdyje dalyvauti.

Kristaus Karaliaus šventė kas
met įvyksta paskutinį spalio mė
nesio sekmadienį, šiais metais

NAUJA “VARPO” VALDYBA
Prisidėjus .gražiam būriui dai

nuojančio jaunimo, varpiečiai iš
sirinko naują valdybą: Juozas Ka- 
rasiejus — pirm., Danutę Augai- 
tytė — vicepirm., Valentina Staš- 
kevičiūtė — sekt., dr. Arūnas 
Dailydė — ižd. ir Osvaldas Kuš- 
neraitis su Stasiu Ažubaliu — na
riai. Naujoji “Varpo” valdžia su
daryta iš jaunimo atstovų. Iš jų 
3 pirmieji yra Toronto apylinkės 
valdybos nariai. Taigi, seniesiems 
varpiečiams nėra ko būgštauti ar 
abejoti jų pajėgumu bei sugebė
jimais. Džiugu, kad dar vienas 
lietuviškas vienetas patikėtas jau
nųjų vadovavimui. Pastarųjų re
peticijų metu į “Varpą” įstojo šie 
nauji atžalyno dainininkai: Biru
tė Bildaitė, Margarita Dunderai- 
tė, Virgis Elijošius, Tirūnė Gir
dzijauskaitė, žibutė Gvildytė, Da
nutė Pivoriūnaitė, Vanda Plučai- 
tė, Juozas Plučas, Petras Winte- 
ris (B. Bildaitė neseniai persikė
lusi iš Niujorko, T. Girdzijaus
kaitė neseniai atvykusi iš Lietu
vos; Vanda ir Juozas Plučai — 
iš V. Vokietijos, Vasario 16-tos 
gimnazijos; išvados peršasi pa
čios!). Būtų gera, kad šių naujųjų 
pavyzdžiu pasektų ir daugiau bal
singų ir dainą mylinčių torontie- 
čių — “Varpe” vietos niekada 
nepritrūks. Repeticijos vyksta 
Lietuvių Namuose: moterims pir
madieniais, vyrams trečiadieniais 
nuo 8 v.v. iki 10.

Naujajai valdybai ir jaunie
siems varpiečiams — sėkmės!

Jurgis Račys

Pabaltiečių Moterų Taryba, ku
riai š.m. vadovauja lietuvės, pri
mena visiems pabaltiečių kilmės 
Kanados jaunuoliams-ėms (18— 
23 m. amž.) skelbtąjį konkursą, 
skatinantį atsiųsti rašinį nuo 2500 
iki 3000 žodžių tema “Kodėl aš 
vertinu savo tautinę kilmę?” ang
lų kalba. Terminas — nevėliau 
š.m. spalio 1 d.’ Geriausias rašinys 
gaus $50 premiją. Tas rašinys su 
laimėtojo nuotrauka bus spausdi
namas visų trijų pabaltiečių tautų 
laikraščiuose.

Meno istorijos kursą Toronto 
un-te šiame semestre skaito dr. 
Joana Vaštokienė. Į tą kursą 
įeina ir M. K. Čiurlionis, apie 
kuri ji yra surinkusi daug me
džiagos.

Akademikų Dr-jos rengiama 
pirmoji šio sezono paskaita įvyks 
spalio 1, šeštadienį, 7.30 v.v. Pri
sikėlimo muzikos studijoje. Te
ma: “Tautų padėtis ir ateitis šian
dieninėje Sovietų Sąjungoje”. Pa
skaitininkas — prof. dr. Tomas 
Remeikis, “Lituanus” žurnalo re
daktorius. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. .

Madų parodą rengia L. Vaikų 
Namų rėmėjų būrelis spalio 23, 
sekmadienį, 4 v.p.p. Tam reika
lui pakviestos ponios iš Čikagos. 
Norima pademonstruoti, kaip lie
tuvė moteris gali elegantiškai pa
sipuošti savo siūtais bei megztais 
drabužiais. Madų paroda yra labai 
populiari Čikagoje. Tikimasi, kad 
Toronto ponios ir panelės susido
mės nauja iniciatyva ir kartu pa
rems L. Vaikų Namų išlaikymą.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD

Vieta:
Data:
Pradžia: 7 vai. 30 min. vakaro.
Įėjimas: 2 dol. Moksleiviams ir studentams — 1.00 dol.

Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje

Šy. Kazimiero par. žinios. Šv. Kazimiero par. žinios Marija. Kūmais buvo J. Lafon-
už klebonijos ir bažnyčios 3426 Parthenais St Montreal 24, Que. taine ir Genette Lafontaine.

liūnaitė ir H. Elvidge.
— Pakrikštyta J. ir R. Lukoše

vičių dukra Vilijos Birutės Bar
boros vardais. Sveikiname laimin
gus tėvus.

Sovietų laivas “Aleksandras 
Puškinas” iš Montrealio uosto į 
Š. Vietnamą išsivežė $3.600 ver
tės vaistų. Panaši siunta taip pat 
buvo išsiųsta paštu. Pinigai Š. 
Vietnamu! paremti buvo atsiųs
ti iš JAV — juos suaukojo reli
ginė kvakerių grupė. Kadangi 
JAV įstatymai dabar draudžia 
tiesioginius ryšius su š. Vietna
mu, paramai išsiųsti tenka pasi
naudoti Kanados teritorija-

— A.a. Klemensas čekąitis pa- P.an^azH
laidotas rugsėjo 1. Pamaldose da- ~
lyvavo didelis skaičius draugų irivaikSč^S^ ^S01115 gales pradėti 
pažįstamų. Polaidotuviniuose pus- KSC101 • 
ryčiuose buvo 80 asmenų.

— A.a. Jonas Matusevičius hu-!§ykįte atsiųsti. Montrealio pastas 
vo naro surastas upes dugne tik p€rnaį keletą knygučių su pini- 
antrą dieną. Palaidotas rugsėjo gais pražudė? . ‘

— Prašoma grąžinti bazaro 
knygutes, o jei kas negavo, pra-

15. Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių ir nemažai jo giminių iš 
JAV. Polaidotuviniuose pusry
čiuose buvo apie 100 dalyvių.

— Mūsų mirusiųjų lankymas 
kapuose (abiejų parapijų) — šį 
sekmadienį, rugsėjo 25 "d., 3 v.

— Praėjusį sekmadienį iš vi
so rinkliavoje surinkta $219.82.

sėstoji Vinco Krėvės literatū
rinė premija paskirta K. Ost
rauskui už dramų knygą “Žalio-

pas pertraukas. Taip pat numaty
ta 9 ir 10 skyrių ekskursija pa
vasarį į Montrealį aplankyti pa
saulinę parodą 1967 m. šiam su
manymui įvykdyti buvo sudaryta 
komisija, kuri susisieks su Mont- 
realio liet, mokykla. Mokyklos 
Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 18

nės dalies tvarkytoju pakviestas 
archit. Alg. Banelis. Naujausia
me “Lituanus” nr. yra daug nuo
traukų montreališkio dail. R. Bu
kausko tapybos darbų.

Lietuvių Namų dalininkų ini
ciatorių posėdyje rugsėjo 15 d. ______ ____
buvo nutarta suruošti lapkričio 20 aTprisikėlimo par. salėje.”

• d.. 3 v. p. p. kultūrinę popietę, ku- . . . .. , .rios metu nariai ir prijaičiantieji Vakanmai muzikos kursai pra- 
LN vidaus pagražinimui įteiktų 7 oL’
savo dovanas. Taipgi pramatoma Danforth Technical School 841 
ir kitos įvairybės. Valdyba Greenwood (rytų Toronte). Pamo- 

Kantata “Tėviškės namai” To- kos bus kiekvien3 trečiadieni nuo ron?o ™ į 7 kS

Čiurlionio Ansambliu atliks Kle- nomktami labai naudingi vpiandp snalin Q d įniktu narti- ?™ nemokami, labai naudingi TS n F/5? choristams ir visiems besidomin-
i?UvS bnlnn' tiems muzika bei dainavimu. Juo-

kagos ir V. Venkaitis. Akompo- anglu kalba dėstys sol. V. Veri- 
kaitis, pastovus minėtos mokyklos 
mokytojas. Bus einama pagrindi
nė muzikos teorija, gaidų skaity
mas, dainavimas ir 1.1. Kviečiami 
tuo pasinaudoti ir lietuviai.

Danguolė Sarpaliūtė iš Calga- 
rio, Albertos prov., Lietuvių Die
nos proga buvo atvykusi į To
rontą ir viešėjo dvi savaites pas 
p. Dvilaičius. Grįžo pilna įspū-

Danforth Technical School, 841 
<Valdvba Greenwood (rytų Toronte). Pamo-

nuos St. Gailevičius, diriguos Alf. 
Mikulskis. Jungtinis choras atliks 
ir kitus muzikos kūrinius, ku
riems diriguos St. Gailevičius.

Elzė Jankutė, žymiojo Mažo
sios Lietuvos veikėjo-patriarcho 
duktė, gydosi šv. Juozapo ligoni
nėje (ward 356), 8 kambaryje.

Lankėsi Graikijoj Aleksandra 
Samulionytė-Chamsitzis su savo 
sūnumi. Ji yra pramokusi grai
kiškai ir galėjo lengvai susikal
bėti ne tik su vyro giminėmis, 
bet ir kelionėse. Ji buvo Atėnuo
se, Solonikoj ir kituose miestuo
se. Kraštas esąs gražus, bet labai 
nlturtingas.

džių iš Toronto lietuvių gyve
nimo.

Kun. L. Kemėšis, Manitouwadge 
klebonas, gydytojo patartas, išvy
ko šv. Mykolo ligoninėn sveikatos 
ištirti.

1072 Bloor Str. W.
RUNNYMEDE - COLBECK S kam- 

bariai, mūrinis, atskiras, šoninis 
įvažiavimas, garažas. Reikia ma
žo remonto: namas be skolų; įmo
kėti apie $5-6.000.

PARKDALE - QUEEN W. ir DUNN 
AVE 7 kambariai, atskiras mūri
nis, 2 virtuvės, 2 garažai ir priva
tus įvažiavimas, didelis sklypas. 
Įmokėti $3.000 ir viena skolą 10- 
čiai metu. Skubus pardavimas.

BLOOR - RUNNYMEDE 7 dideli 
kambariai, mūrinis, atskiras, 2 
virtuvės, 2 vonios, labai švarus, 
šoninis įvažiavimas, garažas. Įmo
kėti $6-8.000 ir vienas mortgičiūs 
balansui. Prašo $25.000.

Tel. 534-9286
RUNNYMEDE - ANNETTE 9 kam- 

bariai, dupleksas, 4 kambariai že
mai, dvi vandeniu-alyva šild. kros
nys, 3 garažai. Prašo $28.000 ir 
apie $12.000 jmokėjimo.

HIGH PARK - INDIAN GROVE 9 
dideli ir gražūs kambariai, nau
jos statybos, atskiras mūrinis, 4 
kamb. I augšte, 2 modernios vir
tuvės, 3 prausyklos, didelis skly
pas, privatus įvažiavimas, garažas. 
Įmok. $10.000.

DURIE ST. - ANNETTE 13 kamba
rių tripleksas, mūrinis, atskiras. 
Įmokėti $10.000. Reikia remonto, 
namas be skolų.

SĄŽININGAS IR SKUBUS PATARNAVIMAS .

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

JAU LAIKAS UŽSAKYTI
DOVANŲ SIUNTINIUS Į LIETUVĄ!

LENGVIAUSIAS BŪDAS TAI PADARYTI

per “TAURO” siuntinių 
atstovą ST. PRAKAPĄ 
18 Brookside Ave, 
Toronto 9, Ont. 
tel. 767-9088,
• Užsakymai pagal pasirinkimą. Maisto siuntiniai.
• Paskambinus atvažiuoju j namus.
• Viskas apdrausta.

Vaistai j Lenkiją. Lietuviškos plokštelės.

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

BP. J. GRYBO SERVICE STATION 
5 mylios i šiaurę nuo Barrie prie River Gordens restorano.

TORONTO
Dail. Tel. Valius, baigęs atitin

kamą pedagoginį kursą, nuo šio 
rudens pradėjo dėstyti vienoje 
Toronto gimnazijoje.

Inž. B. Baranauskas, lietuvių 
inžinierių ir architektų dr-jos pir
mininkas, pakviestas į naująjį 
York universitetą dirbti tyrimų 
srityje.

Virginijai Pusvaškytei, šiemet 
baigusiai Toronto universitetą, tė
vai rugsėjo 17 d. suruošė jaukią 
šeimyninę iškilmę savo namuose. į 
Dalyvavo gražus būrys šeimos bi- į 
čiulių bei pažįstamų. Ta pačia 
proga įvyko dukters Virginijos 
sužadėtuvės ir paminėta tėvų ve
dybinė sukaktis.

B. Vaitkūnaitė - Nagienė iš 
Montrealio dėstys nuo šio rudens 
Toronto universitete fizinę kultū
rą. Ten jau kelinti metai dėsto J. 
Kvietytė. Montrealyje B. Vaitkū
naitė yra pagarsėjusi kaip šokėja 
ir išraiškos šokio specialistė, o To
ronte — J. Kvietytė.

General ligoninėje gydosi T. 
Kazilevičienė ir S. Daugvilienė. 
Padaryta operacija: Karoliui Ja
sevičiui iš St. Catharines, S. Šče- 
panavičienei, Ant. Stankevičiui 
iš Port Colborne, Ont.

Nedidelis orkestras Įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti: 

R. Zaremba tel. 767-7084

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.

p.p. Jeigu lytų, nukeliama į kitą1; joj lankelėj”. Rugsėjo 24 d., 7.30 
sekmadienį. Visi pradžioje renka- į v.v. Montrealio lietuviai galės su- 
mės prie kapų koplyčios, nuo kur sipažinti su naujuoju laureatu, 
pradėsime Kryžiaus Kelius. pasiklausyti jo kūrybos, pasiklau-

— Parapijiečių lankymas bus syti Bostono vyrų seksteto ir ma-
pradėtas rugsėjo 26. Pirmieji bus taniai praleisti rudens vakarą. At
lankomi gyveną Montreal North, silankę parems Vinco Krėvės lite- 
kiti — pradedant nuo St. Lawren-! ratūrinės premijos fondą ir padės 
ce gatvės. (lietuviškam žodžiui ilgiau išsilai-

— Sekanti sekmadieni po 11 
vai. Mišių jaunimo susirinkimas 
salėje; bus renkama nauja val
dyba.

— šeštadienio mokyklos moks
lo metus pradeda spalio 1. Tė
vai, kurie dar neužregistravote 
savo vaikučių, kreipkitės pas mo
kytojus. Visi į lietuvišką šešta
dienio mokyklą!

— Šv. Kazimiero parapiją ap
lankė vysk. V. Belanger su vys
kupijos finansų viršininku kun. 
J. Delorme rugsėjo 16 d. Vys
kupas perskaitė raštą iš praėju
sio vizito, apžiūrėjo kleboniją ir 
bažnyčią. Kun. J. Delorme patik
rino visas knygas. Su par. ko
miteto nariais vyskupas pasikal
bėjo, po to, dalyvaujant klebo
nui, kun. J. Delorme padarė savo 
pranešimą. Rado, kad parapijos 
knygos vedamos tvarkingai, sko
los mokamos pagal reikalavimus. 
Bažnyčia yra tvirta ir gerai atro
do; finansinė padėtis tvirta, šv. 
Kazimiero parapija jau yra išbri
dusi iš buvusių didžiųjų sun
kumų.

— Grybų vakarienė bus spa-l 
lio 1. Grybautojai prašomi dalį 
grybų paaukoti parapijos vakarie
nei, o šeimininkės saldumynų. 
Iš visų nuoširdžių rėmėjų laukia
me loterijai fantų. Ačiū!

— Susirgo Vyčas; tyrimams 
paguldytas į ligoninę.

— Rugsėjo 11 d. pakrikštyta 
Alfredo ir Yvėtte Čičinskų duk
relė vardais — Sandra, Genette,

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

— sunkvežimių tarnyba.
Perkraustymas bei 

pervežimas. 
ŽEMIAUSIOS KAINOS. 

Skambinkite JOE 
tel. 248-8217

pasiklausyti jo kūrybos, pasiklau-

kyti išeivijoje. Taip pat turės re
tos progos pasigėrėti lietuvišku 
žodžiu ir lietuviška daina. N.

“Baltijos” stovyklavietėj š. m. 
dar numatoma iškasti griovį pa
gal kalną pavasarinio vandens nu
tekėjimui nuo sporto aikštės ir 
šulinį. Griovio vietos išvalymui 
buvo skelbta talka, tačiau ji ne
pavyko. Kadangi ryšium su užsa
kyta kasimo mašina tas darbas 
buvo nebeatidėliotinas, tai jį at
liko tuo metu prie Lac Sylvere 
viešėję: dr. J. šemogas, V. še
mogas', P. Rudinskas ir R. Ru- 
dinskas. Elektrą į naujuosius pa
status numatoma įvesti ateinantį 
pa vasarį.1 Vandentiekio, prausyklų 
ir išviečių įrengimas nakvynių na
meliuose priklausys nuo to, kiek 
pavyks lėšų suteikti iki ateinan
čio pavasario. Elektros Įvedimas 
atsieis apie $400, o vandentiekio 
— apie $1.000. Nebespėjus šie
met įvesti elektros, vietoje to bu
vo nakvynių nameliuose padary
tos trūkstamos 24 lovos, lentynos 
maisto sandėlyje ir sekcijomis 
stumdomas virtuvės atskyrimas 
nuo salės. Tuos darbus atliko J. 
Dalmantas. Taigi, nakvynėms sto
vykla dabar turi 56 lovas nakvy
nių namukuose ir 6 lovas pagrin
dinio pastato administracijos 
kambariuose. Matracų šią vasarą 
nupirkta 25, dar trūksta 37. Se
kančiais parodos metais laukiama 
žymiai daugiau stovyklautojų ne 
tik iš Montrealio, bet ir iš kitur.

Nelaukite paskutinės dienos

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės j 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

Jaunimui
Dabar Pilna

Vaikams
Dabar Pilna

kaina * kaina kaina
1 dienos $ 2.00 $ 2.50 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 - $ 135
7 dienų $ 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $17.50 $1135

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tek 766 - 5827

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

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

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nno 1030 iki 1230 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 Od 6 v




