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Kur nubėgsime?
Nesame audros paukščiai, kurie gali pasinaudoti audros jėga, 

joje nepražūti ir nuskristi milžiniškus nuotolius. Esame trapūs 
žmonės, kurie pakliuvę audron ne tik išsiblaško, bet dažnai ir 
pražūva. Skaudžiai palietė mūsų tautą pastarojo karo audra, ku
rion įsimaišė ir raudonasis maras. Ta audra atbloškė mūsų tūks
tančius ir dešimtis tūkstančių tautiečių šiapus Atlanto ir dar 
toliau — ligi Australijos. Dauguma Įsikūrė gana gerai, apsiprato 
su naujom sąlygom bei prisitaikė prie naujo gyvenimo reikala
vimų. Rodos, gyvenimas, turėtų slinkti visiškai normaliai, juoba, 
kad įsisteigė visos lietuviško gyvenimo institucijos, išskyrus uni
versitetą. Deja, išbloškimas nepasibaigė — mūsų žmonės tebejau
čia reikalą judėti, kraustytis, kilnotis. Laikraščių administracijose 
adresai keičiami beveik kas savaitę dešimtimis. Panaši būklė pa
rapijų raštinėse. Jau vien iš to matyti, kad mūsų tautiečiai, išsi- 
kraustę iš tėvynės, tebesikrausto vis tolyn. Iki šiol dauguma ver
žėsi Amerikon, bet kai čia įsikūrė, jieško vis geresnės Amerikos: 
kilnojasi iš rajono į rajoną, iš miesto į miestą. Atrodo, kad tos 
“Amerikos” dar daug kas tebejieško.★ ★ ★

Bene naujausia kilnojimosi linkmė yra priemiestis. Įsikūrimo 
pradžioje į priemiesčius žiūrėta paniekinančiai — atrodė, kad tai 
proletariato gyvenvietės, į kurias nėra ko veržtis. Tada visi spie
tėsi miestų centruose, kur jau buvo įsteigtos lietuvių parapijos, 
salės ar kitos institucijos. Visų noras buvo spiestis, rasti bendrą 
užuovėją ir kovoti prieš mus plėšantį išblaškymą. Tuo būdu susi
darė lietuvių gyvenami rajonai. Kaikuriuose miestuose veiklių 
tautiečių iniciatyva net gatvės buvo pavadintos Lietuvos ar lie
tuvių vardu. Tose vietose Įsisteigė mokyklos, parapijos, Lietuvių 
Namai, bankeliai, krautuvės, valgyklos ir t.t. Atrodė, kad pavyko 
įveikti mus persekiojantį išblašymą ir susitelkti apie savuosius 
centrus pastoviam gyvenimui. Deja, pastaruoju metu kilo prie
šinga srovė, lyg ir mada, bėgti į priemiesčius. Taip daro pasitu-. 
rintieji amerikiečiai bei kanadiečiai, sekdami naują urbanizmo 
linkmę, taip ėmė daryti ir mūsų tautiečiai. Atsiranda vis daugiau 
ir daugiau šeimų, kurios išsikelia į priemiesčius, ten įsigyja na
mus ir pastoviai įsikuria. * * *

Galimas dalykas, kad šiame kilnojamesi yra ekonominių ir 
kitų motyvų, tačiau viena reikia atvirai konstatuoti, kad mažai ar 
visai nepaisomas lietuviškasis motyvas. Ar tai darydami pagalvo
jame, kad bėgdami į pakraščius nuo lietuviškų centrų kertame 
šaką, ant kurios patys sėdime? Patirtis jau dabar rodo, kad bėg
dami nuo lietuviškų centrų bėgame iš lietuviškos veiklos, o šiuo 
keliu — ir iš lietuvių tautos. Fizinis nutolimas didina ir dvasinį. 
Toli gyvenančiam darosi sunkiau atvežti vaikus į lietuvišką mo
kyklą, sueigas, susirinkimus. Pasunkėja atvykimas į lietuviškas 
pamaldas, nes jos pertoli, o angliška bažnyčia — ranka pasie
kiama. Ir taip palengva viskas nutolsta — lietuviškasis gyvenimas 
pasidaro svetimas.-Vienintelė tradicija, kuri dar pasilieka — tai 
šaunūs baliai. Tiesa, tai linksma tradicija, bet kur visa tai veda? 
Ar ne i asmeninės gerovės iškilimą ir lietuvybės sunykimą? Juk 
dėlto Amerikoje jau yra užsidariusių lietuvių mokyklų. Jeigu ta 
linkmė dar labiau įsigalės, lietuvių išsiblaškymas taip padidės, 
kad negalėsime beišlaikyti nė vienos lietuviškos institucijos. Tuo 
būdu lengvapėdiškai sugriausime tai, ką patys sukūrėm. Tai būtų, 
žinoma, absurdas, bet jis visai galimas ir realus. Pr. G.

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės vadovybių pasitarimo Klevelande prezidiumas. Iš kairės KLB 
krašto valdybos pirm. A. Rinkūnas, PLB valdybos vykdomasis vicepirmininkas St. Barzdukas, JAV 
Liet. Bendruomenės centro valdybos pirm. J. Jasaitis ir sekretorius p. Paštukas Nuotr. V. Pliodzinsko

Pasaulio įvykiai
POPIEŽIAUS PAULIAUS VI RAGINIMAS UŽBAIGTI VIET

NAMO KARĄ SUSILAUKĖ ATGARSIO JUNGTINĖSE TAUTOSE. 
Pirmieji visumos posėdžiai buvo skirti komunistinės Kinijos ir 
Vietnamo klausimui. Kanados užs. reikalų min. Paul Martin ragino 
įsileist Kiniją į JT eiles, nes be jos dalyvavimo neįmanoma pa
daryti visos eilės būtinų sprendimų. JAV ambasadorius A. Gold- 
bergas taip pat rodė nuolaidų Kinijos atžvilgiu, bet pabrėžė, kad 
amerikiečiai niekada nesutiks iš JT išstumti Formozos ir ją pa
keisti komunistine Kinija. Tai pirmas JAV atstovo prasitarimas 
apie dviejų Kinijų dalyvavimą JT organizacijoje. Manoma, kad 
šį kartą laimės senoji JAV linija — Kinija dar nebus įsileista. 
Pirmasis Vietnamo klausimą pajudino JT visumos pirm. F. Marcos, 
Filipinų atstovas, pasiūlydamas^ 
sušaukti Azijos kraštų taikos kon
ferenciją. Šis jo pasiūlymas ne
susilaukė didesnio dėmesio, nes 
tokioje konferencijoje nesutinka 
dalyvauti Kinija. Sov. Sąjungos 
užs. reikalų min. A. Gromyko lai
kėsi senos propagandinės linijos, 
reikalaudamas sustabdyti š. Viet
namo bombardavimus ir atitrauk-

MOTERS IR MINISTERIŲ BYLA
Teisėjo W. Spence sprendimas 

Gerdos Munsinger byloje kaltais 
pripažino anuometinį krašto ap
saugos min. pavaduotoją Pierre 
Sevigny, premjerą J. Diefenba- 
kerį, teisingumo min. D. Fulton 
ir prekybos min. G. Hees. Teisė
jo nuomone, P. Sevigny ryšiai su 
Gerda sudarė tiesioginę grėsmę 
Kanados saugumui. Premjeras J. 
Diefenbakeris jį turėjo tuojau 
pat pašalinti iš ministerių kabi
neto, o teisingumo min. D. Ful
ton pareiga buvo parodyti dides
nį dėmesį šiam reikalui. Preky
bos min. G. Hees kaltė' esanti 
mažiausia—susitikdamas su Ger
da jis tik parodęs apgailėtiną 
savo naivumą. Teisėjas V. Spen
ce atmetė opozicijos kaltinimus, 
kad teisingumo min. L. Cardin ir 
premjeras L. B. Pearson bylo
je pasielgę netinkamai. J. Die
fenbakeris nesutinka su tokiu 
komisijos sprendimu ir siūlo, 
kad tuo klausimu pasisakytų visi 
kanadiečiai sekančiuose rinki
muose. Be to, jis iškėlė nusižu- 
džiusio diplomato Norman atve
jį, kuriame buvusi kalta tuome
tinė liberalų vyriausybė. Kon
servatorių spauda betgi prisipa
žįsta, kad W. Spence sprendimas 
gali gerokai pakenkti tolimesnei 
J. Diefenbakerio politinei kar
jerai, nors kai kurie partijos ša
lininkai tvirtina, kad jis suglau
dinęs partijos eiles. Konservato
rių partijos pirm. D. Camp viešai 
siūlo peržiūrėti partijos vado 
priimtinumą.

Progresyviųjų konservatorių 
eilėse vėl pastebimi skilimo 
ženklai, šį kartą sukilimą prieš 
J. Diefenbakerį pradėjo konser
vatorių sąjungos pirmininkas 
Dalton Camp, reikalaudamas 
svarstyti vado klausimą parti
jos metiniame suvažiavime lap
kričio 13-16 d. šią mintį jis kėlė 
Toronte ir Montrealy pasakytose 
kalbose. J. Diefenbakerį gina jo 
geras draugas — buv. gynybos 
min. Gordon Churchill ir netgi 
reikalauja, kad D. Camp pasi
trauktu iš pareigų. Konservato- senąją tvarką ir už atvežimą 
riu spauda taipgi yra suskilusi: reikalauti 35 centų, pradedant 
Toronto “The Globe a. Mail” š m. spalio 3 d. Primokėjimas 
pritaria sukilėliui, o “The Tele- bus tas pats betkokiam užsaky- 
gram” pasisako už tolimesnį J. to alaus kiekiui.

Diefenbakerio rėmimą, primin
dama visus lig šiol buvusius ne
sėkmingus bandymus, kurie tik 
suskaldė partiją ir neatnešė, jo
kios naudos.

Liberalai laimėjo tris perrin
kimus — du Newfoundlande ir 
vieną Kvebeke, savo atstovų 
skaičių federaciniame parlamen
te papildydami iki 131, bet jiems 
vis dar trūksta dviejų balsų iki 
minimalios daugumos. Konser
vatoriai laimėjo papildomuosius 
rinkimus Kenora, Ont., apylin
kėje, kuri anksčiau balsuodavo 
už liberalus.

Premjeras L. B. Pearsonas, 
grįžęs iš konferencijos Londone, 
pareiškė spaudos atstovams, kad 
jis negali nusilenkti provincijų 
reikalavimams mokesčių pasida
linimo reikalu, nes krašto finan
sinėms ir ekonominėms proble
moms privalo vadovauti federa
cinė vyriausybė.

Finansų min. M. Sharp įspė
jo automobilių gamintojus, kad 
nekeltų kainų 1967 m. naujie
siems modeliams. Jo nuomone, 
dabartinis $150 skirtumas tarp 
pigiausių Kanados ir JAV auto
mobilių turi būti išlaikytas ir 
netgi sumažintas. To siekia mui- i 
to pašalinimas iš JAV įveža-1 
moms dalims.

Pašto tarnautojai grasina pra
dėti prieškalėdinį streiką lapkri
čio 15 d. Laiškanešiai reikalau
ja. kad jų pradinė alga iš $4.200 
būtų pakelta iki $6.200.

Kvebeko verslininkų sąjunga 
siūlo sudaryti vienuoliktą pro
vinciją. į kurios ribas įeitų šiau
rinės Ontario ir Kvebeko dalys. 
Ji turėtų apie 500.000 gyvento
jų, pritariančių šiam sumany
mui. Pagrindinis motyvas yra 
dabartinis šių sričių ekonominis 
bendradarbiavimas. Naujoji oro- 
vincija būtų dvikalbė, nes 60% 
yra prancūzų ir 40% anglų kil
mės.

Nuo 1927 m. alus buvo atve
žamas į namus nemokamai. 
Alaus daryklos nutarė pakeisti

Artimieji lietuvių veiklos planai
Jaunimo kongresui surinkta $94,648 • Nustatytos kultūros kongreso, PLB seimo ir tautinių 
šokių šventės datos • Sudaryta jaunimo sekcija • Penkiasdešimtoji Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo sukaktis

ti į užsienio reikalų ministeriją 
reikalui paaiškinti. Proporcingai 
lietuvių skaičiui daugiausia para
šų surinko Naujosios Zelandijos 
liet, bendruomenė — 12.600 para
šų.

V. Kamanto pranešimai baigti 
paskelbimu, kad jau sudaryta 
kongreso rezoliucijose numatyta 
PLB jaunimo sekcija iš J. Gailiu- 
šytės, M. Lenkauskienės, A. Sau- 
laičio, S.J., V. Kamanto, V. Klei
zos ir G. Rinkūnaitės. Pirmasis 
komisijos uždavitrfyra pradėti 
kongreso rezoliucijų įgyvendini
mą, ypač organizuojant antrąją 
pasaulio lietuvių jaunimo stovyk
lą. Rekomenduojama, kad pana
šias komisijas turėtų kiekvienas 
kraštas ir net apylinkės (Kanada 
jau turi).

Dėl kongreso politinės rezoliu
cijos išsamų pranešimą padarė dr. 
A. Nasvytis. Paskutinioji rezoliu
cijos dalis, liečianti mūsų politinę 
atstovybę, priimta kaip jaunimo 
drąsus ir originalus pasisakymas, 
kuriam įvykdyti vargu ar jau atėjo 
laikas.

DIDIEJI UŽSIMOJIMAI
Po to prieita prie didžiųjų suva

žiavimų kalendoriaus nustatymo. 
Išklausius visą eilę pasisakymų, 
nutarta tokia tvarka: 1967 m. ge
gužės pabaigoje (amerikiečių ka
pinių dienos ilgajame savaitgaly
je) įvyks JAV ir Kanados lietuvių 
kultūros kongresas Čikagoje. Jo 
meninėje programoje įvyks operos 
“Gražina” premjera. Kongreso aka
deminė dalis išsirikiuos pagal vie
ną temą “Išeivija šimtmečio at- 
žvalgoje”. Ta tema numatoma 11 
paskaitų, liečiančių švietimą, rašy
tojus ir skaitytojus, jaunimą ir se
nimą, sena ir nauja dailėje, kul
tūrinio gyvenimo sėkmes ir nesėk
mes ir t.t. Kongresą rengia JAV 
LB centro valdyba, bendradar
biaudama su PLB kultūros taryba.

Tų pat 1967 m. rudenį, Darbo 
dienos savaitgalyje, įvyks plataus 
masto Lietuvių Diena Kanadoje, 
Montrealyje, ir lietuvių pasirody
mas pasaulinėje parodoje.

1968 m. skelbiami jubilėjiniais 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo 50 m. sukakties metais.

Rugsėjo 24 — 25 d. Klevelande 
įvyko labai darbingas Bendruome
nių vadovybių pasitarimas, kuria
me dalyvavo PLB valdyba, Kana
dos LB krašto valdyba, JAV LB 
centro valdyba, Kanados LB švie
timo komisija, JAV LB švietimo, 
taryba ir eilės kitų su bendruome
nės darbu susijusių veiksnių ats
tovai. Iš Kanados į pasitarimą bu
vo nuvykę A, Rinkūnas, Stp. Kai
rys, L. Tamošauskas, J. Andrulis, 
V. Matulaitis ir Ad. Abromaitie- 
nė, rrusivežusi ir savo paruoštą 
mokslo priemonių parodą.

KONGRESO VERTINIMAS
Pirmiausia buvo mestas žvilg- 

nis į jaunimo kongresą. Pagrin
dinis šio klausimo pranešėjas V. 
Kamantas konstatavo didelę kong
reso reikšmę liet, jaunimo išjudi
nimui pasauliniu mastu ir Pasaulio 
Bendruomenės sustiprinimui, kar
tu apgailestaudamas, kad ir šiuo 
atveju visdėlto atsirado žmonių, 
kurie kongreso idėjos nesupratę 
veikė prieš jį. Tai buvusi betgi 
nereikšminga mažuma. Tai jau 
matyti iš to, jog kongresui surink
ta net $94.648; aukotojų sąrašas 
prašoka 6.000. (Visa surinktoji su
ma ir išleista). Po to kongreso ko
misijos narė J. Gailiušytė papasa
kojo Europoje girdėtus atsiliepi
mus apie kongresą. Europos jau
nimas, nepaprastai stebėdamasis, 
kad amerikiečiai ir kanadiečiai ga
lėjo sudėti jaunimui tokias dideles 
sumas, visdėlto pasigedo didesnio 
jaunimo susidomėjimo akademine 
kongreso dalimi, o taip pat ir šei
mininkų šilumos. (Pranešėja susi
tiko tik tuos, kurie po kongreso 
tuoj pat išvažiavo, tuo tarpu šei
mininkų šilumą daugiau pajuto 
tie, kurie pasiliko ilgesniam lai
kui).

PARAŠAI IR JAUNIMAS
Peticijos reikalus informavo taip 

pat V. Kamantas. Parašų surinkta 
JAV-bėse 84.000, Kanadoje 10.000, 
kitur 45.000, viso apie 140.000. Jie 
buvo įteikti 17 kraštų ambasa
doms prie Jungtinių Tautų. Tuo 
tarpu geriausias rezultatas yra iš 
Australijos, kur mūsų delegacijos 
atstovai buvo papildomai pakvies-

kituose miestuose ir “raudonuo
sius sargus” vadina iš kiniečių 
kalbos nusikaldintu terminu — 
chunveibinais.

Indonezijos studentai savo de
monstracijas nukreipė prieš ki
niečius, reikalaudami, kad jie iš
sikraustytų iš Indonezijos. Kinija 

x. , . . , T jau išsivežė 700 savo buvusiu pi-
fr&V kariuomenes dalinius. J. liečiu iš Sumatros' salos ir pla- 

A.V. ambasadorius A. Goldbergas.nuoja išsigabenti 5.000 iš Atjeh 
pritarė bombardavimų nutrauki- provincijos, kur viešpatauja ypač 
mu^ s?,- s^Sa> kad tokiu atve- aštri antikinietiška gyventoju 
ju S. Vietnamas turėtų atitinka- nuotaika. Studentai taipgi parei- 
mai sumažinti karo pastangas P. Galavo, kad ir prez. Sukamo išsi- 
Vietname. Ne vienas kalbėtojas kraustytų iš Indonezijos. Jie skel
tu© tarpu dar nepasiūlė^ jokio jjįa) jjs sukilimo išvakarėse 
konkretaus plano karui užbaigti, lankėsi indonezų kompartijos vy- 
Vieninteliu laimėjimu tenka lai- riausioje būstinėje. Indonezija 

generalinio sekr. U Thant yra nutarusi grįžti į Jungtines 
sutikimą eiti sias pareigas dar po- Tautas, tačiau kliūčių jai gali da
rą mėnesių po to, kai pasibaigs ryįį geriausi komunistinės Ki- 

— y-- -- , nijos draugai — Albanija ir Kam-
. komunistai stengiasi nuvertin- bodija.

ir i ti P. Vietname įvykusiu rinkimu cn i _ i j . a > •*' - % i

Numatyta labai plati tų metų pro- 
grama, įskaitant ir ruošimą istori- j0 kadencija lapkričio 3 d.
nio veikalo “Nepriklausomos Lie
tuvos 1918 — 1940 m. istorija” i 1 
pastatymą minėjimui specialiai. 
sukurtinos misterijos. Tų metų 
vasarą, amerikiečių liepos 4 sa
vaitgalyje, Čikagoje įvyks III tau 
tinių šokių šventė, o rudenį — III 
PLB seimas Niujorke.

Labai didelę suvažiavimo dalį 
užėmė lit. švietimo reikalų svars
tymas. Plačiai išdiskutuota vado
vėlių, skaitinių, vaizdinh^ moks
lo priemonių ir kt. klausimai. Pa
sisakyta už koordinuojančio cent
ro sudarymą, atitinkamai praple- 
čiant dabartinę PLB švietimo ko
misiją.

SPAUDA IR PRIEKAIŠTAI
Toliau ėjo “Pasaulio Lietuvio” 

reikalai. Visiems pripažįstant to 
leidinio svarbą ir reikalingumą, 
nerasta konkretaus recepto page
rinti to leidinio finansinei būklei 
(nuostolio apie $2.000 į metus). 
Buvo siūlymų padaryti jį rotatori
niu biuleteniu, sujungti su Eltos 
biuleteniu arba jo medžiagą per
kelti į jau esamą periodinę spau
dą. Tuo tarpu lieka esamoji pa
dėtis.

Paskutiniuoju punktu ėjo spau
dos reikalas, iškilęs dėl suvažiavi
me padarytų priekaištų, kad mūsų 
spauda nepakankamai susidomėjo 
jaunimo kongreso eiga. Salėje bu
vę spaudos atstovai iškėlė ir savo 
argumentus: rengėjai nepakanka
mai spaudą informavo (pvz. iki 
šiol redakcijose nėra gauti oficia
lūs kongreso rezoliucijų tekstai 
bei paskaitų ar simpoziumų sant
raukos; kongreso darbams vyks
tant tuo pat metu daugelyje salių, 
spaudos atstovai negalėjo visur 
būti, o neturint po ranka faktinės 
medžiagos, negalima jos ir komen
tuoti).

Darbingą ir jaukų suvažiavimą 
globojo Klevelando LB pirmoji 
apylinkė.

Dailininkė Vanda Pazukoitė prie savo paveikslo "Miręs miestas" 
su jos darbų parodoj budėjusiom Windsoro lietuvaitėm, iš kairės 
į dešinę: Virginija Gedriūnoitė, Rūta Januškaitė ir Aldona Taut- 
kevičiūtė Nuotr. H. Stepaičio

provincijos, kur viešpatauja ypač
1 antikinietiška gyventojų

rezultatus. Atsiranda balsų ir ■ _ PĮetU Afrikos parlamentas ruo- 
Vakaru pasaulv, abejojančiu pa- isla ls^^ymą, kuris uždraus rasi- 
teiktaisiais duomenimis, šiuo P?.u atžvilgiu mišrių politinių par- 
klausimu svarų žodį taria Toron- tiJU veiklą. Pirmoje eileje jis 
to “The Telegram” koresponden- ^ra taikomas progresyviųjų par- 
tas P. Vietname Lubor J. Zink: Į taJa1’ parlamente turinčiai vieną 
“Rinkimai buvo pravesti laikantis atstovę Helen Suzman. Įstatymo

raidė galės būti nukreipta ir prieš 
Tautinę Pietų Afrikos Studentų 
Uniją, kuri buvo pasikvietusi Niu
jorko senatorių Robertą Kennedy.

JAV senato komitetas užsienio 
reikalams pradėjo tirti Amerikos 
įsipareigojimus Tailandijai. Sena
toriaus J. W. Fulbright veiklą 
šia kryptimi vyriausybė stengia
si boikotuoti — jam nepavyko 

Vietnamo kariai buvo atitraukti j liudininkais gauti D. Rusko ir 
iš kovos pozicijų, komunistai ne
įstengė suorganizuoti jokio dides
nio puolimo. O tai juk buvo auk
sinė proga.

Sov. Sąjunga pradėjo pulti Ki
nijos “raudonuosius sargus” ir vi
są Maotsetungo “kultūrinę revo
liuciją”. “Izvestijos” redaktorių 
nuomone, tokie veiksmai daro 
daug žalos Markso ir Lenino idė
joms. Jie taipgi rodo, kad Pe- 
kingas planuoja atvirą kovą 
prieš sovietinę kompartiją ir ki
tas komunistų partijas, kurios ne
pritaria kiniečių užimtai linijai. 
“Pravda” informavo skaitytojus, 
kad “sargai” žudo kiniečių kom
partijos pareigūnus, o “Komso- 
molskaja Pravda” nusiskundė, 
kad jie yra sustabdę Kinijos kom
jaunimo veiklą. “Tiesa” taip pat 
kalba apie pogromus Pekinge bei

skrupulingo korektiškumo. Jie 
buvo lygiai laisvi, kaip ir Kana
doje.” L. J. Zink kelia balsą prieš 
tuos redaktorius, kurie mėgina 
austi abejojimo gijas vedamuo
siuose, nors jie patys Vietname 
nebuvo ir rinkimų eigos nematė. 
Jo nuomone, rinkimai taipgi liu
dija karinį komunistų nepajėgu
mą, nes rinkimų dieną, kai P.

McNamaros. Pradžią padarė sek
retoriaus pavaduotojas rytų kraš
tų reikalams W. P. Bundy, kuris 
prisipažino, kad JAV Tailandijoj 
šiandien turi apie 35.000 karių ir 
yra įsirengusios didžiulį aerodro
mą Siamo įlankos pakrantėje. Vi
sas pasaulis žino, kad iš Tailan- 
dijos amerikiečių lėktuvai bom
barduoja š. Vietnamo tiekimo li
nijas Laose, nors JAV vyriausy
bė laikosi Tailandijai duoto paža
do ir prie šių veiksmų oficialiai 
neprisipažįsta.'

Prancūzų automobilių gamykla 
Renault pasirašė sutarti su Bul
garija gaminti 10.000 automobi
lių per metus Kazanlako vietovė
je. Pradžioje automobiliai ten bus 
tik surenkami iš atvežtų dalių, o 
vėliau dalis numatoma gaminti 
vietoje.

PAVERGTŲJŲ VĖLIAVOS NEPLEVĖSUOJA
Niujorke vėl posėdžiavo Jung

tinės Tautos. Prie jų rūmų plevė
suoja daugybės valstybių vėliavos, 
kurių tarpe nėra pavergtųjų tau
tų vėliavų. Dėl to jos turi atskiras 
Jungtines Tautas — PET.

Rugsėjo 20 d. Niujorke prasi
dėjo jų, t.y. Pavertųjų Europos 
Tautų, seimo sesija. Atidarė lig
šiolinis pirm. V. Sidzikauskas. 
Invokaciją atliko prel. J. Balko
nas. Pradiniame posėdyje sveiki
nimus ir linkėjimus seimui pa
reiškė “Free Europe” pirm. J. Ri
chardson, jr. Taip pat gauti svei
kinimai iš sen. Javits ir kongr. 
Rodino. Seimas pasveikino JAV 
prezidentą ir naująjį Jungt. Tautų 
pirmininką.

Seimo generalinis komitetas iš
rinko vadovaujančius pareigūnus 
ateinantiems metams. (Laikomasi 
dėsnio, kad tas pats asmuo nebū
tų renkamas pirmininku dukart 
iš eilės). Pavergtųjų Europos Tau
tų seimo pirmininku dabar iš
rinktas lenkų atstovas S. Kor- 
bonskis, vicepirm. estų atstovas 
A. Kuett. Generalinio sekreto
riaus rinkimai atidėti kitam posė
džiui.

Pavergtųjų Europos Tautų sei
mą sudaro šių devynių tautų de
legacijos: Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, Latvijos,

“Air France”, Prancūzijos ori
nio susisiekimo bendrovė, atidarė 
tiesioginę susisiekimo liniją tarp 
Paryžiaus ir Šanchajaus. Tai yra 
naujas prez. De Gaulle bandy
mas įsiteikti komunistinei Kinijai, 
j ironiškoji pusė yra ta, kad 
įsisiekimui naudojamas ameri- 
iečių gamybos “Boeing 707” lėk- 
ivas. Dėl keleivių trūkumo lėk- 
ivas iš Paryžiaus į Šanchajų 
tris tik kartą per savaitę, nusi
risdamas Atėnuose, Kaire, Kara-
ir Phnom Penh.
“U. S. News a. World Report” 

panešimu, Š. Vietnamo diktato- 
us Hočimin pareiškė Hanoi vie
pusiems japonų komunistams, 
id karui vesti 70% ginklų jis 
■tuną iš Kinijos, 20% — iš Sov. 
jiungos ir 10% — iš sovietų sa
vitų Rytų Europoje.
Rašytoją Mihajlo Mihajlov, ju- 

jslavų teismas nubaudė kalėti 
enerius metus. Jis buvo kaltin
is Jugoslavijos piliečių kursty

mu užsienyje paskelbtuose raši
niuose. Teisėjas taipgi įsakė kon
fiskuoti $160 honorarą, gautą už 
minėtus rašinius. Teismo sprendi-) Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir 
mas bus apeliuojamas. Vengrijos. Kiekviena delegacija

sudaroma iš 16 politinių išeivių, 
nepakeitusių savo pilietybės. Da
lis delegacijos narių gyvena Eu
ropoj. Jie dalyvauja Europoje 
vykstančiuose seimo posėdžiuose 
ir seimo delegatūrų darbuose. 
Lietuvių delegacijoj yra: J. Au
dėnas, Valt. Banaitis (Vokietijoj), 
M. Brakas, J. Brazaitis, P. Karve
lis (Vokietijoj), J. Lanskorons- 
kis (Prancūzijoj), J. Miklovas, B. 
Nemickas, J. Puzinas, V. Raste
nis, V. Sidzikauskas, J. Sonda, P. 
Vainauskas, V. Vaitiekūnas, J.. 
Vilčinskas (Anglijoj). Delegacijos 
narys E. Turauskas mirė prieš 
seimui susirenkant naujai sesi
jai, todėl šešioliktasis delegaci
jos narys seimui bus pristatytas 
vėliau.

Šios sesijos proga spaudai bu
vo išsiuntinėtas platus praneši
mas apie Pavergtųjų Europos 
Tautų seimo veiklą, kuri apima 
JAV.'P. Ameriką, V. Europą ir 
net Aziją. Visur stengtasi judinti 
pavergtųjų klausima. Pavergtųjų 
tautų seimas posėdžiauja Niujor
ke netoli Jungtinių Tautų rūmų, 
prie kurių nėra pavergtųjų vė
liavų. Jungtinėse Tautose atstovai 
plaka vakariečius už kolonizmą 
ir imperializmą, o patys savo oku
puotuose kraštuose labiausiai jį 
palaiko. Sovietinėje terminologi
joje “raudonasis imperializmas” 
vadinamas ‘liaudies demokrati-
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Raudonieji sargai siaučia
Kinija, atsitvėrusi garsiąja šie- nijoje tvirtai sėdi balne, nes po Neapykanta sovietams

na nuo pasaulio, visada buvo di- 150 metų centrinei vyriausybei Nepaisant gausių demonstra- 
džioji mįslė žmonijos istorijoje, pagaliau pavyko sujungti visą Ki- cijų prieš JAV, kompartijos ne- 
Pastaruoju metu prasidėjusi vadi- niją, atsisakius betkokios užsienio apykanta sovietams yra didesnė 
namoji “raudonųjų sargų” kultu- įtakos. Tai, be abejonės, yra di- nei amerikiečiams, žurnalisto H. 
rinė revoliucija atnešė dar dau-, delis tautinis laimėjimas, kurį ko- Portisch tvirtinimu, pokalbio pra 
giau neaiškumų ir spėliojimų ne munistai išnaudoja savo tikslams, džioje kinietis ——x*‘ 
tik antikomunistiniams t ___
rams, bet ir buvusiems Kinijos “Pirmą kartą mes turime Kinijos ;są pusvalandį skundžiasi savo

2 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. K. 29 — Nr. 39 (870)

VIS BĖGA IŠ RYTŲ EUROPOS
Pastačius Berlyno sieną 1961 mas laikomas normaliu dalyku; 

m., pabėgėlių skaičius iš R. Vo-Į pradedama susirūpinti, kai pa- 
kietijos labai sumažėjo, bet labai bėga šeši ar septyni. Praėjusį pa-

® REUGiniIAME GTmilME
pams, kuriame jis paaiškina, ko
dėl suspendavo kunigus Echli- 
manną ir Jakuniną, kurie para
šė atvirą laišką pačiam patriar
chui ir sovietinei valdžiai. Esą 
tiedu jauni kunigai reikalavę pa
daryti galą Cezario kišimuisi į 
vidinį Bendrijos gyvenimą. To
kia protesto forma esanti nepri
imta bažnytiniame gyvenime, be 
to, ji viešai niekinanti bažnyti
nes ir civilines institucijas. Tie 
kunigai esą pasielgė kaip teisė
jai ir tuo nepasitamavo geriems 
santykiams su valdžia išlaikyti. 
Ir jeigu jie tęs tokią savo veiklą 
toliau, būsią imtasi griežtesnių 
priemonių. Taigi, kova už reli
ginę laisvę Sov. Sąjungoje te
bėra sunki ir pavojinga.

* Kanados anglikonų ir jung
tinė protestantų bažnyčios (Uni
ted Church) nutarė sujungti abi 
religines grupes J vieną. Kaiku- 
riose vietovėse jau pradedami 
naudoti tie patys/maldos namai. 
United Church . Long
pareiškė, kad jiem^fi peržiū
rėti dabartinę savo struktūrą ir 
įsivesti vyskupus, prisitaikant 
prie anglikonų Bendrijos reika- 
kalavimų. Waterloo vykstančio
je konferencijoje nusiskųsta, 
kad daug bažnyčių teko uždaryti 
dėl parapijiečių sumažėjimo.

i, poKaioio pra- 7: —.z----- , —0 ---- -
nų ne munistai išnaudoja savo UKSiams. tižioje kinietis penkias minutes' padidėjo iš satelitinių Kraštų. į vasarą iš 17 vengrų, kurie lan- 
Vaka- Vienas pareigūnas jam pasakė: keikia amerikiečius, o paskui vi-l^*^}181^5 metais pabėgėlių skai-, kėši Stockholme, negrįžo 9. Šią 

(«u», u manijos “Pirmą kartą mes turime Kinijos są pusvalandį skundžiasi savo Įš Juj^lavųos, Rumunijos,Ivašką valstybinė sovietų opera,
draugams komunistams. Šiuo at- valstybę, kuri priklauso kinie- buvusiais draugais sovietais. Vie- Čekoslovakijos, Vengri-;gastroliuodama Graikijoj, neteko

________ t-. ,______ _____________________________________________ i.:-;-*:- ______________ ins. Rnlpariios ir Albanuos nadi- vieno sonrano balerinos mrmn.
raštyje “Politika” pasirodžiusi ka-

katūristas pakeitė Maotsetungo T « suprantamiSo-
rastų tomais.

Posūkis į jaunąją kartą
Toronto dienraščio “The Globe

a. Mail” korespondentas Pekinge 
David Oancia daro išvadą, kad da
bartinis “raudonųjų sargų“ siuti
mas miestų gatvėse turi tikslą pa
dėti Maotsetungui likviduoti nuo
saikesnį elementą, reikalavusį 
reformų pramonėje, žemės ūkyje

tik antikomunistiniams

veju daug pasako Belgrado laik- čiams.”
•1 *- v. Tautinis sentimentas randa ma-nkatura, kurioje kiniečių sienos si - -

akmenis ir ’

nas kinietis jam pareiškė: “Ame
rikiečiai yra mūsų natūralus prie- 

j šas: jie — kapitalistai, o mes —

* Vietnamo taikos atstatymo 
klausimu popiežius Paulius VI 
paskelbė encikliką, kuri praside
da žodžiais “Christi Matri” (Kris
taus Motinai). Joje popiežius 
kviečia visus katalikus melstis 
už taiką Vietname. Esą reikia 
baigti karą, naikinantį žmones ir 
galintį išsiplėsti Rytų Azijos sri
tyse. Popiežius kviečia atsakin
guosius valstybių pareigūnus da
ryti visa, kad karas ne tik neiš- 
siplėstų, bet ir visai būtų sustab
dytas, kol dar nevėlu. Kartu 
Paulius VI pabrėžia, kad pastovi 
taika turi būti paremta teisingu
mu, visos žmonijos laisve, res
pektuoti asmenų ir bendruome
nių laisvę. Beveik pusė encikli
kos paskirta Marijai, kurios už
tarimo tikinčiųjų bendrija pa
prastai melsdavo sunkiais bei 
neramiais laikais. Toji malda 
ypač tinkanti spalio mėnesį, ku
ris esąs skirtas Marijos garbei. 
Enciklika baigiama žodžiais: 
“Nematome nieko tinkamesnio 
visai krikščionių šeimai, kaip 
pakelti maldos balsą įtampos bei 
įvairių sunkumų laikais į Dievo 
Motiną, kurią mes taip pat va
diname Taikos Karaliene, kad ji, 
kaip geroji motina, būtų duosni 
savo dovanomis.”

* Jėzuitų ordino vadovų su
važiavimas vyksta Romoje. Tai 
jėzuitų parlamento antroji sesi
ja, kuris buvo pradėtas prieš 
15 mėnesių. Suvažiavime svars
tomi ordino reformų klausimai 
ryšium su Vatikano santarybos 
nutarimais. Vienas tokių klausi
mų — jėzuitų generolo tarny
bos ilgumas. Iki šiol jis buvo 
renkamas visam amžiui. Dabar 
šis klausimas persvarstomas. 
Taip pat laukiama pertvarkymo 
jėzuitų studijų srityje. Jau da
bar laikinai leista atskiruose 
kraštuose įvesti naujus kandi
datų paruošimo metodus.

* Moderni parapija negali ap
sieiti be moterų įnašo — pareiš
kė popiežius Paulius VI, kalbė
damas vienuolėms uršulietėms 
Castel Gahdolfe. “Seniau para
pijos klebonas, matydamas tvir
tas šeimas, nebuvo reikalingas 
specialios pagalbos, nes pačios 
šeimos buvo centrai puikių tra
dicijų ir saugotojos moralinių 
vertybių, ypač jaunimo auklėji
me. Dabar yra kitaip. Dabar jau
nos moterys dirba įmonėse bei 
įstaigose ir lanko pramogas. Jos 
džiaugiasi laisve, kuri turi būti 
ne panaikinta, bet auklėjama. 
Todėl kas nors turėtų tiesiogi
niai rūpintis jomis” — kalbė
jo popiežius Paulius VI. Pasak 
jo, įvairių vienuolijų seserys, 
mokytojos ir pan. turi koordi
nuoti moterų apaštalavimą. Ku
nigas tiesiogiai negalįs to pa
daryti.

* Ekumeninis vienuolynas, ku
riame bandė gyventi katalikų, 
episkopalų ir kitų tikybų vie
nuoliai, užbaigė savo veiklą. Jis 
buvo įsteigtas 1964 m. Vienoje, 
Mo. JAV. Vadovais buvo pa
kviestas katalikų kunigas J. 
Starmann ir episkopalų kunigas 
R. Bollman. Naująją bendruo
menę sudarė keletas kandidatų, 
bet patirtis parodė, kad skirtu
mai buvo perdideli.

★ Mnclrvnc nnfriarrhnc Alolr- todo neturi jokio gumos or klijų* inasKvos painarcnas AieK- $konio. NetuH rūgštumo, sulaiko plokštelių 
SIS paskelbė savo laiška, rašvta kvapą. Dar šiandien reikalaukite FASTEETH 
Sov Sąjungos ortodoksų vysku- kiekvicBoje 9°miBi,! pordu<>-

je ir Australijoje, bet žmonės į turėtu bū i draugai id£to komunistinėje sitemoje pasiek-I j 1 b b - J1 drau&ld^
tus pagerėjimus. Bene pirmą kar-, -šdavikiška^ b klastingi nuosto 

komunuL’i. Neąpy-

rieda pagal tvarkaraštį. Užsienie-čiui i akŽ krini neoaDrasta mies- F ^baigtos įmones. Jų specia- 
tų gatvių švara Gyventojų masei llstai Pastatė įmonę, kuri 
galbūt nepatinka nuolatiniai mi-| 
tingai, maoizmo, marksizmo ir le
ninizmo priverstinės studijos, ry-

ir Vietnamo karo reikaluose. Ma'o- P.1?® mai)kšta 5 vai., bet ji neturi
_ _ _ - _ . . . i OOiTMT1 l^Ttsetungas bijo, kad su jo mirtimi pasirinkimo.

gali pasibaigti ir komunistinė re
voliucija, kuriai jis vadovauja jau 
virš 40 metų. Vidurinioji karta 
nėra užmiršusi II D. karo metais 
turėtų ryšių su JAV ir Vakarų pa
sauliu. Galimas dalykas, ji būtų 
linkusi jieškoti santykių pagerini
mo ir netgi finansinės paramos, 
be kurios neįmanoma Kinijos mil
žiną pastatyti ant tvirtesnių eko
nominių kojų. Apie karą su JAV 
negali būti nė kalbos — amerikie
čių aviacijos šeimininkavimas Š. 
Vietnamo erdvėse liudija, kad so
vietinės raketos ir priešlėktuvinė 
artilerija neįstengia sulaikyti J.

Maotsetungas tiki, kad tik jau
noji karta gali nešti jo revoliuci
jos deglus, galutinai sugriauda
ma vyresniųjų kartų širdyse įsi
šaknijusius senuosius papročius, 
tradicijas, kritikos jausmą. Stu
dentai ir gimnazistai kiekvieną 
Maotsetungo žodį priima už tikrą

Mažinamas gyventojų 
prieauglis
Kompartija pastebėjo, kad jos 

didžiausias priešas yra perdidelis 
gyventojų skaičius. Šiuo metu 
jau yra įvesti suvaržymai pirmoje 
eilėje norintiems vesti. Leidimas 
vedyboms išduodamas tik 25 m. 
amžiaus sulaukusiems jaunuo
liams. Jeigu kaikurie jaunuoliai 
kartais susigundo ir pamėgina 
j ieškoti artimesnių ryšių be kom
partijos palaiminimo, tokiems 
gresia keleri metai darbo stovyk
lose. Nutverti “nusikaltėliai” tuo
jau pat nuteisiami ir išsiunčiami į 
skirtingas darbo stovyklas. Šis 
kompartijos įsakas vedusiųjų gy
venime gimdymo laikotarpį su
trumpina penketu metų ir, žino
ma, sumažina naujagimių skaičių. 
Visose ligoninėse atliekamos ope
racijos nėštumui nutraukti, mote
rų tarpe skleidžiama propaganda

pWąT^ £naudoti Paslau§°-
jo klaidų, kaip pvz. 1958 m. gar
siajame šuolyje į priekį, kuris iš 
tikrųjų Kiniją pajudino* atbuliniuuei parapijiečių bumazejuno. , .

United Church stebėtojas Vati- beSlu- 
kano II santaryboje dr. R. H.
N. Davidson priminė savosios
Bendrijos atstovams, kad būtu AT m Y ’,,?-'
gera pasekti kataliku pavyzdžiu* ^ews ?• World Report paskelbė 
nes katalikų Bendrija šiandien dei^esi? vertą pasikalbėjimą su 
yra tapusi gerokai katalikiškes- ?ustrų žurnalistu Hugo Portisch, 
nė, mažiau akcentuojanti Romą lsleidHslu,.knyg?r. Raudonoji Ki- 
ir rodanti labai daug nuoširdu-i ,sl^dieil.- dl.s turėjo progos 
mo kitoms religinėms bendri- įaik? važmėti po Kiniją, ste- 
• ° neri knrfinartiins nsąfancrac ir cn.

- .... sidaryti atitinkamas išvadas. Jo
* Ortodoksų suartėjimą su mintys ineša šiek tiek šviesos i 

Katalikų Bendrija nuoširdžiai; daugeli neaiškiu dalyku. H. Par- 
remia Konstantinopolio patriar- tisch nuomone, * komunizmas Ki-

Austro žurnalisto pastabos
Amerikiečiu žurnalas “U. S.

bėti kompartijos pastangas ir su
sidaryti atitinkamas išvadas. Jo

Vicepremjeras maršalas Chen 
Yi austrų žurnalistui pareiškė, jog 
per 20 metų Kinijos pramonė sa
vo gamyba pasivys Britaniją. H. 
Portisch betgi yra linkęs manyti, 
kad tokiam užmojui įvykdyti Ki
nijai reikės 150 metų, nes sun
kiosios pramonės plėtra dabar 
jau beveik visiškai sustabdytą. 
1960 m. sovietams nutraukus 
ekonominę paramą, Kinija pasu
ko mažų įmonįų statybos kryp
timi, didžiąsias panaudodama 
įrankių ir įrenginių gamybai, 
išimtis yra tik ginklavimosi pra
monė, gaminanti įprastinius gink
lus ir atomines bombas.

5 i per metus turėjo pagaminti 1200 
I vagonų, bet ja kiniečiai šiandien 
nesidžiaugia: “Vagonų mes nega
miname, tik taisome senuosius, 
nes Sov. Sąjunga neišlaikė savo 
pažado ir neaprūpino įmonės 
atitinkamais įrenginiais. Sovietų 
ekspertai, kurie čia buvo atsiųsti 
apmokyti mūsų darbininkus, iš
vyko namo. Mašinoms trūksta, at
sarginių dalių. Sovietai sugriovė 
visą mūsų ekonomiją...”

Įdomus ir kitas H. Portisch pa
teikiamas fakats — užsieniečiams 
skirtuose viešbučiuose gali gau
ti Australijos, N. Zelandijos bei 
kitų kraštų komunistų laikraš
čius, bet nemėgink jieškoti so
vietiškų, nes jie čia nepardavinė
jami.

Pripažįsta JAV karinę jėgą
Pasikalbėjime su maršalu Chen 

Yi austras žurnalistas iškėlė ki
niečių invazijos į Vietnamą klau
simą. Chen Yi sutiko, kad Kini
jos 3 mil. vyrų armija galėtų iš
stumti amerikiečius iš pietryčių 
Azijos, bet iš to, kiniečio marša
lo nuomone, nebūtų naudos: 
“Jeigu mes išstumsime amerikie
čius, jie niekada nenusilenks 
pralaimėjimui. Ką jie tada da
rytų? Jie pradėtų karą, naudo
dami pranašesnes priemones, o 
šioje srityje mes esame aiškiai 
silpnesni ir negalime lygintis su 
amerikiečiais ...” Iš kitos pusės, 
marš. Chen Yi pabrėžė, galimas 
dalykas, propagandos reikalui, 
kad JAV įvykdyta invazija į Ki
niją anksčiau ar vėliau susilauk
tų pralaimėjimo: “Jokia užsienio 
galybė neįstengs okupuoti mūsų 
krašto — liaudis sudoros oku
pantus. Tai mes jau esame įro
dę, kai mus buvo užpuolusi Ja
ponija, ir tai mes dar kartą įro
dysime, jeigu mus puls JAV!”

jos, Bulgarijos ir Albanijos padi- vieno soprano, balerinos, pirmo- 
dėjo 20%, o šiais metais — 30%.'jo čelisto ir violinisto.
Tai rodo, kad ir ūkinės būk-1 ^„ys, kurie bėgdami
« n»».r»nmaS komuniatinniose , *binių

krasluose nemiranuno gyventojų, rankas baSdžiami žiaunai, nori 
kurie tebesiilgi laisvesnio gyve- pasitaiko k sa.
mmo. Jie randa Įvairiausių būdų vaitraščio pranešimu, vienas ru- 
pabegti. Vieni rizikuoja eiti slap- munu žvalgybinis laivas, pastebė
tai per spygliuotų vielų sienų, penkių asmenų šeimų, besi- 
saugomą gausių sargybinių ir jų - *»• • - --- ’ • --
šunų, kiti susiranda saugesnes 
priemones. Prieš porą savaičių 
dn vengrai pabėgo Austrijon 
sportiniu lėktuvu, skrisdami la
bai žemai iš Budapešto. Neseniai 
du rumunai pasiekė Austriją pa
sislėpę po sunkvežimiu, gabenu-: Atsiranda vienas kitas avantiū- 
siu pomidorus. Vienas pabėgėlis ristas ir perbėga pas sovietus, ti- 
atvyko Austrijos sostinėn pasi- kėdamiesi geresnio gyvenimo, 
slėpęs traukinio vagone-šaldytuve Jau nevienas tokių sugrįžo labai 
tarp maisto gaminių. Kitas veng-, nusivylę. Pastaruoju metu buvo 
ras pervažiavo iš Vengrijos į daug rašoma apie lenkų kilmės 
Austriją pavogtu traukiniu. Bene' kun. H. Koch, pabėgusį pas so- 
originaliausias pabėgimas buvo vietas. Iš Čikagos arkivyskupijos 
vienos ramunės, kuri pasislėpė pareigūnų pareiškimo matyti, kad 
po automobilio sėdyne kaip su- jis 1963 m. jau buvo atsisakęs 
lankstoma kėdė ir laimingai pa- kunigystės, o 1962 m. yra buvęs 
siekė Austriją. j Via Coeli vienuolyne Jemez kal-

Daug kas pabėga iš Lenkijos' nuošė (N. Mexico), kur gydomi 
laivo “Batory”. Praėjusią vasarą psichiniai ligonys. Taigi. H. Koch 
15 turistų pabėgo Kopenhagoje, i pabėgimas laikytinas apgailėtinu 
o už penkių dienų — vėl 7 Oslo ’1 “ ~ "" ’ 1 J- -'2
uoste, kur laivas buvo sustojęs.

Dar daugiau turistų pabėga iš 
grupinių ekskursijų. Vienas R. 
Europos* turizmo pareigūnas net 
pareiškė, kad vieno kito pabėgi-

iriančią valtyje per Juodąją jū
rą Turkijon, pasivijo, bet nesu- 
ėmė. Kapitonas įsakė jūrininkams 
persėsti į valtį, o šeimą paėmė į 
žvalgybinį laivą ir visi šeši nu
plaukė į laisvę — Turkijon.

ligonio žygiu, kurį bando išnau
doti sovietai savo naudai. Jų tele
vizija ir radijas plačiai informavo 
Sov. Sąjungos gyventojus apie ne
tikėtą “laimikį”, kuris vakarie
čiams nedaro jokio įspūdžio.

PAVOJUS GEDIMINO AIKŠTEI
“Tiesa” paskelbė atvirą protes-jme gyveno liaudies rašytoja že- 

to laišką, kurį pasirašo Vilniaus —UA 
kultūros paminklų apsaugos ins
pekcijos viršininkas Ž. Simanavi
čius, kultūros ministerijos muzė- 
jų ir paminklų valdybos viršinin
kas J. Glemža, miestų statybos 
projektavimo instituto vyr. pro
jekto architektas J. šeibokas, ins
tituto grupių vadovai — A. Nas- 
vytis ir E. Čekanauskas, institu
to brigados vadovas V. Bara
nauskas, instituto mokslinis bend
radarbis VI. Stauskas, architektū
ros mokslų dr. Ed. Budreika, ar
chitektūros mokslų kandidatas A. 
Tauras, skulptorius G. Jokūbonis

chas Atenagoras, tačiau sutinka 
daug kliūčių. Jo ekumeninei 
linkmei ypač priešinasi užsienio 
rusai ortodoksai. Niujorko met
ropolitas Filaretas parašė pro
testo raštą, kuris buvo atspaus
dintas graikų ortodoksų žurna
le “Ekklesia”. Anot jo, “susi
jungimas Romos Bendrijos su 
mumis nėra įmanomas, kol ji 
neatsisakys naujųjų savo dog
mų; negalima su ja atstatyti ir 
maldos bendrumo be visų bend
ruomenių pritarimo...” O pa
grindinė sąlyga tokiam sprendi
mui — rusų ortodoksų išlaisvi
nimas iš komunistinio jungo. 
“Todėl įsakmiai prašome Jūsų 
šventenybę padaryti galą pradė
tam bandymui, nes Jūsų pasi
rinktas kelias, jeigu ir vestų Į 
susijungimą su Romos katali
kais, tai suskaldytų ortodoksi
ją ..Susijungimo idėjai pa
lankumą rodo Lenkijos, Bulga
rijos, Rumunijos, Kipro ortodok
sai. Rusai laikosi rezervuotai, 
graikai — mažai terodo" palan
kumo.

Dirbtiniai dantys
Kramtymo veiksmingumas 
padidintas iki 35%
Klinikos tyrimai įrodo, kad dabar su dirbtiniais 
dantimis galite net iki 35% geriau kramtyti, 
jei užborstysite truputį FASTEETH ant dantų 
plokštelių. FASTEETH yra alkaliniai (berūks- 
‘tai) milteliai, kurie tvirčiau laiko dirbtinius 
dantis. Vietoje, taip kad žmogus maloniau

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. - TEL. OX 9-4444 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. - TEL 537-1442

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE

ietuviai žaliojo aukso krašte

maitė...
Praplatinta Stuokos - Gucevi

čiaus gatvė būtų maždaug tokio 
pat pločio kaip ir pati Gedimino 
aikštė: “Tokiu būdu naujoji ma
gistralė optiškai taptų lyg Gedi
mino aikštės tąsa. Būtų galuti
nai sudarkyta aikštės struktū
ra ...” Protestuotojų nuomone, 
ši vieta šiandien yra tapusi poil
sio zona, tarnauja kultūriniams 
vilniečių poreikiams — joje rei
kia ne* didinti, bet sumažinti 
transporto eismą. Telegrafo pa
statą jie reikalauja statyti kur 
nors kitur: “Be abejo, mūsų lau- 

iir statybos komiteto skyriaus vir-’kia kompleksinis Gedimino aikš- 
šininkas J. Naujokaitis. Įtės — žemutinės pilies rezerva-

Jie praneša vilniečiams: “Vii- i sprendimas, suderinant šiuo- 
niaus žemutinės pilies archeolo- Į laikinius miesto poreikius ir pra- 
ginių ir achitektūrinių paminklų eities istorijos faktorius. Negali- 

; draustinyje prie esamo telegrafo ma leisti, kad miesto ryšininkų 
: pastato projektuojamas didžiulis subjektyvūs interesai primestų vi- 
j keturių aukštų pramoninio profi- f.os . Gedimino aikštės urbanis-
■ lio priestatas. Savo moderniu fa- ’ lanei logikai nepriimtiną telegrafo 
sadu jis išeitų į Stuokos-Gucevi-; priestatą ir užkirstų kelią gene-

■ čiaus gatvę, įsiterptų tarp Boni-' faliniams sios aikštės ir apun- 
i fratų bažnyčios ansamblio, pa-! ^os sutvarkymo darbams...

(Tęsinys iš pr. numerio)
Svečiai iš Lietuvos
Pirmutinis svečias, atsilankęs 

mūsų konsulate 1929 m. buvo 
Kipras Petrauskas, dalyvavęs 
svetimtaučių operos grupėje, ku
ri davė du spektakliu Sao Paulo 
miesto teatre. Kaip sakiau, mies
tas savo ligoninės neturėjo, o 
teatrą — nors Paryžiun vežk! K. 
Petrauskas papasakojo “naujau
sias” Kauno naujienas, pletke- 
lius, spėliojimus kas ką žadąs 
vesti. •. Pabuvusi apie savaitę

DR. PETRAS MAČIULIS
įkliūtų į bendrą Katedros ir jos 
varpinės aplinkos kompoziciją ir

kultete, kurį brazilai pasistatė iš 
gautų amerikietiškų lėšų.

Jie, berods, iš Rockefellerio 
fondo gavo dešimt milijonų uni
versiteto pastatams, bet savo įsi
pareigojimo netesėjo, nes tepa- 
statė medicinos fakulteto rūmus.

Serumų institute
Prof. J. Žilinskui ir dr. Inge- 

levičiui buvo aprodytas ir garsus 
serumų gamintojas visai P. Ame
rikai institutas Butantan. Kaip

— — I t~x v * • _ _ A
laiko, toji rusiška operos grupė 
išvyko į Buenos Aires.

Sekantis svečias buvo dr. Vla
das Juodeika, kuris keletą die
nų paviešėjęs išvyko savais ke
liais, kaip ir Kipras Petrauskas 
mūsų gyveniman nieko naujo ne- 
atnešęs. Ne gi klausi žmogų, ko
dėl pasirinko “atostogoms” tokį 
egzotinį kraštą...

Po Juodeikos, be jokio įspėji
mo, trumpam laikui atvyko iš 
Kauno į Sao Paulo emigracijos 
referentūros vedėjas Kazys Ka- 
sakaitis, kuris mums labai daug 
padėjo gauti iš Lietuvos vidaus 
reikalu ministerijos lėšų.

x i pai u. maujao 10 ocigaiiciv cunuu

Kasakaitį atsisveikinę, sulau- ištraukiamas ir iš jo gaminamas 
kėm tikrai “nelaukto” svečio, bū- serumas. Kiekvienas, kuris tam 
tent profesoriaus Jurgio Žilins- institutui atneša keturias nuodin- 
ko. Jau 1922 m., kaip profeso- gas gyvates, gauna vieną dozę an- 
rius pasakojosi, pradėjęs organi-...............................
zuoti mūsų universitete anatomi
jos katedrą. Pradžioje universi
tetas nieko neturėjęs: nei chirur
ginių instrumentų anatomijos 
pratyboms, nei... lavonų skro
dimams daryti. čia vakarais pro
fesorius papasakodavo tokių da
lykų, kad plaukai šiaušėsi. Leip- 
davom juokais, kai jis pradėda
vo, rimtą miną nuduodamas, pa
sakoti nuotykius iš savo kelio
nės Brazilijoje. Kad ne profeso
riaus užsakyta laive kabina, mes 
būtame jo dar savaitę neišleidę; 
tiek visi atsigavome, užmiršdami 
pilką kasdienybę, tas pačias su
vargusių žmonių aimanas.

Po maždaug metų pertraukos 
mus, tikrai atostogų atvykęs, ap
lankė karo sanitarijos daktaras, 
pulkininkas Ingelevičius, kuris 
lankėsi visose medicinos įstaigo
se, suprantama, ir medicinos fa-

kia, ar tik šiaip sau pasiteiravi-; perspektyvas. Tuo pat metu Stuo- 
mas apie darbininku darbo sąly-; kos-Gucevičiaus gatvę numatoma 
gas? Turbūt dėlto, išskyrus vie- paversti transporto magistrale, 
na fazendą, visur buvome gerai praplatinant ją iki 40 metru ir

•• X* ~ JnTTITVI Al M?, * L ‘ X* 1 *

Paryžiuje pagarsėjo Pasteuro 
institutas, pradėjęs gaminti skie
pus nuo pasiutimo ligos, taip ly
giai Pietų Amerikoje yra žino
mas Sao Paulo Butantano insti
tutas, gaminąs visokiausius anti- 
nuodus nuo gyvačių įkandimo. O 
tų nuodingų šliužų, vorų Brazili
joje net perdaug. Kaip mums 
vietoje aiškino, tie antidotai ga
minami tokiu būdu: pirma tais 
nuodais apkrečiamas arklys, į 
kuri ligos metu net graudu žiū
rėti, kaip tas gyvulys, visas šla
pias lyg iš vandens ištrauktas, 
dreba nuo vidinio karščio augš- 
čiausios temperatūros. Po šešių 

(parų kraujas iš sergančio arklio

tinuodų veltui. Iš vienos gyva- 
tės-barškuolės įgudęs tarnauto
jas išspaudžia 34 lašus nuodų, o 
arkliui užmušti užtenka 3 mili
gramų!

Kelionės su generolu
Ilgesių laiką, kaip kitoj vie

toj užsiminiau, pas mus atosto
gavo ats. generolas Teodoras 
Daukantas. Mano lankymasis po 
kavos plantacijas ir vadinamoj 
“Nuova Lituania” kolonijoj, o 
taip pat pas p. Brifault Belori- 
zonte gal nebūtų buvęs tiek sėk
mingas visais atžvilgiais, jeigu 
būčiau tą pareigą pats vienas at
likęs.

Kai kurion nors kavos fazen- 
don atvyksta keturi svetimtau
čiai, žemės darbų departamento 
valdininko lydimi, kavos planta
cijos administracijai topteri gal
von mintis: kas čia? Komisija ko-

priimti,, o mūsų pageidavimai 
dažnai Čia pat vietoje patenkinti. 
Nevienoje vietoje radome lietu
vius pačių savininkų pastebėtus 
kaip gerus ir sąžiningus darbi
ninkus, kuriems jie ir geresnius 
darbus buvo skyrę.

Tegu ir dešimtą dalį darbinin
kų nusiskundimų kavos planta
cijose tepatenkino, bet jau pats 
mūsų atsilankymo faktas priver
tė daugiau dėmesio kreipti į dar
bo žmogų, kuriuo rūpinamasi.

Miestuose pastovių darbų buvo 
nedaug, ir bedarbiai dažnai buvo 
priversti imti iš žemės departa
mento pažymėjimą nemokamai 
kelionei į kavos plantacijas, kad 
nors laikinai apsirūpintų darbu. 
Konsulatas tokius bedarbius ap
rūpindavo pažymėjimais nemoka
mai kelionei gauti. Tokių pažy
mėjimų kaikurią dieną jis išduo
davo net po keliolika. Būtų sun
koka dabar susumuoti, kiek to
kie pažymėjimai mūsų žmonėms 
skatiko sutaupė.

Tokiomis lengvatomis ne mes 
vieni naudodavomės: jas turėjo 
vengrai, lenkai ir gal besarabai. 
Organizaciniu atžvilgiu, kiek te
ko patirti, tik vengrai bandė sta
tyti: Lapos rajone pastatė nedi
dukę bažnytėlę, o tarp Mookos 
ir Vila Prudente — mokyklą, bet 
man neteko jų atidaryme daly
vauti. Lenkų taip pat kaip ir ne
sigirdėjo- Su jų konsulu santy
kiai buvo labai korektiški, džen
telmeniški.

Savi kapelionai
Jau minėjau kaip skurdžiai gy

veno pirmasis mūsų kapelionas 
S. Pauly kun. Jeronimas Valai
tis, prisiglaudęs pas vokiečių kil
mės vienuolius-pranciškonusSant 
Antonio do Pary parapijoje. Nu
vykęs į Buenos Aires laikinai 
pavaduoti kolegos J. Skinkio, jo
kio lietuvio kunigo ten neradau, 
todėl kreipiausi į Tėvų marijonu 
viršininką vyskupą P. Bučį, kad 
iis malonėtų atsiųsti savo kuni- 
gus-misijonierius lietuviams ap
tarnauti. Deja, 1930 m. vyskupas

nugriaunant visus gatvės vakari
nės pusės namus. Vienu ypu su
ardoma susiklosčiusi kvartalo 
struktūra, į magistralę atveriami 
nukapoti namų galai ir kiemų vi
dus. Nugriaunamas namas, kuria-

negalėjo jų atsiųsti. Apie pusiau- 
gavėnį gavau nelauktą žinią iš 
kun. Juozo Janilionio, kad jis ja
ponų laivu “Bingo-Maru” iš Cap 
Towno atvyksta į Buenos Aires.

Pasirėmęs vyskupo P. Bučio 
atsakymu į mano prašymą atsiųs
ti Argentinon Tėvus marijonus, 
parašiau motyvuotą raštą Lietu
vos užsienio neik, ministerijai, 
kad mūsų žmonėms be savo spau
dos, mokyklų, reikalingas ir pas
tovus vidinis atsigaivinimas, kurį 
jie gali pajusti savų pamaldų 
gimtąja kalba metu. Tą gali duo
ti tik lietuviai kunigai-savanoriai 
a la J. Valaitis. Atpasakojęs kaip 
vargingose sąlygose tas kunigas 
dirba S. Pauly, užsiminiau apie 
nuolatinės materialinės pašalpos 
reikalą tokiems savanoriams.

Oficiali korespondencija tuo
met mėnesius sugaišdavo, kol i 
pasiekdavo vienoj ar kitoj pusėj 
okeano adresatus. Tačiau grįžęs 
į savo tarnybos nuolatinį postą 
jau radau vyriausybės teigiamą 
atsakymą tuo reikalu: pašalpos 
kapelionams buvo pradėtos mo
kėti. Gal tai nebuvo didelis da- 
lykas, bet moraliai visus gerai 
nuteikė. Kun- J. Valaitis, tiesa, 
nebeilgai tuo naudojosi, nes grį
žo į Marijampolę tais metais pas 
sergančią močiutę.

Pašalpos buvo mokamos ir 
Buenos Aires. Kun. B. Sugintai 
išvykus aukų parinkti projektuo
jamai bažny&ai Vila Zelinoj, jį 
pavadavo kun. B. Bumša, atvy
kęs iš Buenos Aires keliems mė
nesiams į S. Paulo. Išvykdamas 
į savo nuolatinę vietą, kun. B. 
Bumša paliko mums gražų alto
rių Vila Bellos mokyklos salėje 
vietoje laikinio paprasto stalo, 
1931 m. ant greitųjų suręsto.

(Bus daugiau)

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY i

Government
Information

DARBO MINISTERIJOS 
PRANEŠIMAS

keletas provincijos programųštai 
darbdaviams ir darbininkams. Jų tiks
las — teikti Ontario piliečiams saugu
mą ir ekonominę gerovę.
PROFESINIS PARUOŠIMAS. Ministe
rija prižiūri virš 12.000 mokinių pa
ruošimą daugiau kaip šimtui profesijų. 
Jis taipgi padeda pramonei išplėsti bei 
įgyvendinti naujas sistemas profesi
niam darbui paruošti.
MINIMALINIS ATLYGINIMAS IR 
APMOKAMOS ATOSTOGOS. Ministe
rija, saugodama Ontario darbininkus 
nuo išnaudojimo, 1963 m. paskelbė 
naują Įstatymą, tvarkantį minimalinį 
atlyginimą. 1966 m. liepos 1 d. ji įvedė 
atostogų priedus visiems — pilnos ir 
reguliarios dalinės tarnybos — darbi
ninkams bendroje ir statybos pramo
nėje.
SAUGUMO REIKALAI. Penki darbo 
ministerijos saugumo ir techninės tar
nybos skyriai rūpinasi apsauga nuo ne
laimių darbe: statybos darbininkų, įs
taigų bei įmonių tarnautojų ir aplamai 
visuomenės.
ONTARIO ASMENS TEISES. Visi 
žmonės yra laisvi ir lygūs orumu, tei
sėmis, nežiūrūint rasės, įsitikinimų, 
spalvos, tautybės, kilmės ar gimimo 
vietos. Ministerija siekia garantuoti 
lygybę darbo galimybių ir viešųjų butų 
srityje.
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Lietuviškosios visuomenės dė-Į kurią baigė 1930 m. daktaro laips- 
mesys šiuo metu krypsta į preL'niu.
dr. Juozą Končių, kurio asmuo ir Nuo 1927 iki 1945 m. kun. J. 
darbai iškyla 75 metų amatam Končius klebonavo Mount Car- 
ir 50 metų kunigystės sukakties'mel, Pa., parapijoje, šalia kas- 
proga. Gyvena jis dabar ramioje Į dieninių parapijos reikalų jam 
Floridos vietovėje, pasitraukęs ypač rūpėjo labdara. Ir kai 1944 
nuo verdančio visuomeninio gyve-; m. buvo steigiamas bendrasis 
nimo, kuriame beveik visą savo Amerikos lietuvių šalpos fondas, 
amžių dalyvavo. Bene ryškiausius prel. J. Končius vėl išplaukė j 
pėdsakus jis paliko labdaros sri- pirmąsias eiles. Jis atsisakė pa- 
tyje ne tik kaip buvęs ilgametis rapijos ir ilgus metus vadovavo 
BALFo pirmininkas, bet ir kitur. JAV lietuvių šalpai, kuri atliko 
Jau būdamas Lietuvoje jis ener- tuo metu nepaprastai didelį vaid-
gingai reiškėsi kaip karo belais
vių globėjas bei jų kapelionas. 
1919 m. Lietuvos vyriausybė jį 
paskyrė net savo įgaliotiniu Ber
lyne, kad ten rūpintųsi lietuvių 
karių belaisvių ir išvežtųjų' grą
žinimu Lietuvon. 1921 "m. jam 
teko dar platesnė diplomatinė 
misija — vykti Rusijon ir rūpin
tis po karo ten likusių Lietuvos 
piliečių grąžinimu Lietuvon. Tą 
misiją jis labai sumaniai atliko 
ir grįžęs tėvynėn tęsė savo darbą 
labdaros srityje. Būdamas gimna
zijos kapelionu, įsteigė mokinių 
bendrabutį ir valgyklą, šelpė ne
pasiturinčius mokinius, telkė 
jiems lėšas. Net du “Vilties” kny
gynai, kurie buvo įteigti kun. J. 
Končiaus iniciatyva, savo pelną 
Skyrė mokinių išlaikymui ir jų 
stipendijoms. Šalpos reikalams jo 
buvo suorganizuota ir “Vilties” 
draugija, kuriai jis ilgą laiką pir
mininkavo. Kai kilo mintis sta
tyti draugijos namus, kun. J. 
Končius 1923 m. Katalikų Centro 
buvo išsiųstas į JAV rinkti aukų. 
Tada jis aplankė su prakalbomis 
didžiąsias lietuvių kolonijas ir su
rinko apie $10.000.

Su atvykimu į JAV kun. J. 
Končiaus labdaros veikla kuriam 
laikui sustojo, nes jam parūpo 
augštesni mokslai. 1924 m. jis 
įstojo į Vašingtono katalikų uni
versitetą ir už metų gavo pedago
gikos magistro laipsnį. 1926 m. 
buvo paskirtas to paties univer
siteto prefektu. Dar studijavo 
Bažnyčios istoriją bei teologiją,

Žemaitis - amerikiečių ir lietuvių veikloje

Algirdas Jonas Aleksis žemai
tis yra Middle West Service 
bendrovės Čikagoje vyresnysis 
patarėjas (management and en
gineering consultant) tarptauti- l 
niams ir ekonominiams klausi
mams. Anksčiau jis yra buvęs ! 
bilijoninės Sears Roebuck b-vės I 
ekonomistas, vienos tarptautinės 
rinkos tyrimų firmos generalinis 
direktorius ir Borg-Warner In
ternational korporacijos vyriau
sias ekonomistas bei pirminin
ko asistentas. Jis yra visos eilės 
akademinių bei profesinių orga
nizacijų narys. Jo biografija yra 
įtraukta i “World Who’s Who in 
Commerce and Industry”. Atli
kęs JAV karinę prievolę Korė
jos kare, Algirdas Žemaitis tęsė 
studijas Europoje, kur ruošėsi!
DISKUSINĖM TEMOM

DARBININKAI IR INFLIACIJA
Darbininkų sukelti streikai at

kreipia dėmesį ne tik tų bend
rovių, prieš kurias jie streikuo
ja. iš kurių jie prašo pakelti at
lyginimą, bet taip pat atkreipia 
ir visų krašto gyventojų ir net 
krašto vyriausybės.

Krašto vyriausybė kartais pri
mena darbininkų unijų vadams, 
kad jie nereikalautų darbinin
kams didesnių atlyginimų, nes 
tuo būdu gali sukelti krašte in
fliaciją. Taigi, darbininkai, ku
rie yra žemiausios kategorijos 
žmonės, kurie mažai uždirba pi
nigų, gali - sukelti infliaciją, 
žmonės, kurie uždirba daug pi
nigų, tos infliacijos “nesuke
lia”.

Krašto vyriausybė pastebi dar
bininku streikus, bet nepastebi 
labai iškelto pragyvenimo lygio. 
Jei produktų kainos per metus 
pašoka 10-20%, tai nieko nuosta
baus. Jei darbininkai paprašo 
pakelti atlyginimą, tai jau inflia
cijos ženklai.

Diplomuoti miestų valdybų na
riai nieko neatsiklause kartais 
per vienus metus pakelia darbi
ninkams namų mokesčius net iki 
60%. o darbininkai negali gauti 
atlvginimo pakėlimo nei 6%.

Kaikas streikuojančius darbi
ninkus pavadina net komunis
tais. kai komunizmo ugdytojų 
visai nemato. Žinoma, dažniau 
taip sako silpnos orientacijos 

menį. Tuo būdu buvo suteikta 
pagalba tūkstančiams lietuvių 
tremtinių, karo išblokštų iš tėvy
nės. Prel. J. Končius buvo to 
darbo siela ir praktinis jo vyk
dytojas. Daug kas tada Vokieti
joje patyrė jo kartais statų žodį, 
bet labai gerą, labdaringą širdį.

Prel. J. Končius nepasitenkino 
lietuvių labdara, bet ėjo į ame
rikiečių ir tarptautines labdaros 
organizacijas, nes matė, kad tuo 
keliu galima daugiau padėti ir 
lietuviams. Savo žemaitišku at
kaklumu jis galėjo prasiveržti 
ten, kur atrodė neįmanoma. Savo 
mokėjimu prieiti prie viršūnių 
jis laimėjo nevieną beviltišką po
ziciją lietuvių naudai. Visa tai 
turbūt bus matyti prel. J. Kon
čiaus atsiminimuose bei BALFo 
veiklos istorijoje, kurią yra jau 
parašęs.

Šiuo metu prel. J. Končius ke
lia reikalą steigti Lietuvių Kuni
gų Sodybą Floridoje, kur galėtų 
praleisti senatvę iš darbo pasi
traukę kunigai. Be to, jis rašo 
istorinius veikalus ir, kiek galė
damas, dalyvauja didžiuosiuose 
lietuvių kongresuose bei šventė
se. Su pasitenkinimu jis seka da
bartinę BALFo veiklą, kurios va
dovybė perėjo į veiklaus visuo
menininko kun. V. Martinkaus 
rankas.

Sukakčių proga prelatui J. 
Končiui priklauso nuoširdi padė
ka už plačius labdaros darbus ir 
kartu linkėjimas — “Ilgiausiu 
metų!” 

tarptautinės teisės doktoratui 
Bonuos universitete, Vokietijoje. 
Vėliau jis, bene pirmasis iš lie
tuvių, buvo priimtas pilnateisiu 
studentu i garsųjį Oksfordo uni
versitetą Anglijoje. Oksforde jis 
studijavo politiką bei ekonomiją 
ir yra ten gavęs bakalauro ir 
magistro laipsnius (Honours B. A. 
M.A.).

Algirdas žemaitis yra plačiai 
pasireiškęs tarptautinėje ir lie
tuviškoje veikloje. Būdamas Eu
ropoje aktyviai dalyvavo tarptau
tiniame krikščionių demokratų 
judėjime ir buvo Studentų Atei
tininkų Sąjungos įgaliotinis Vo
kietijoje. Grįžęs Amerikon, jis 
buvo Lietuvių Krikščionių De
mokratų ir Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos centrinių organų na
rys ir šiuo metu darbuojasi Čika
gos ALToj ir vadovauja Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų Fe
deracijos Čikagos apskričiai Jis 
yra vedęs Vandą Jadvygą Kybar- 
taitę. Jų jungtuvių apeigas atli
ko a.a. vysk. V. Podolskis šv. 
Petro bazilikoje Romoje. Jie au
gina keturis vaikus: Aleksį-Pijų- 
Kęstutį, Mariją-Birutę, Ritą-Vili- 
ją ir Paulių-Algirdą. Jis yra sū
nus dipl. miškų inž. Vinco ir 
Bronės (Ruseckaitės) žemaičių, 
kurių kitas sūnus kunigas Kęs
tutis šiuo metu darbuojasi šven
to Jurgio parapijoje, Klevelan- 
de. K. V.

žmonės. Darbininkas yra žmo
gus. Jam taip pat reikalingas 
pragyvenimo minimumas. Jei 
bendrovių grynas pelnas per 10 
metų pašoko 4-5 kartus, tai dar
bininkų atlyginimas turėtų pa
šokti nors 2-3 kartus. Tuo at
veju darbininkų atlyginimas dar 
bus gerokai atsilikęs nuo bend
rovių vadovų bei šėrininkų atly
ginimo, bet jie galės eiti kartu 
su gyvenimu.

Yra žmonių, kurie į streikuo
jančius darbininkus žiūri labai 
kreivai, nes. esą, streikuoją dar
bininkai sukelsią infliaciją. Bet 
jie iš tų darbininkų mielai ima 
pinigus, negalvodami apie inflia
ciją.

Komunistiniuose kraštuose dar
bininkų atlyginimą ir gaminių 
kainas nustato krašto vyriausy
bė. Ten žmonių atlyginimai yra 
labai žemi, o prekių kainos la
bai augštos. Komunistiniuose 
kraštuose viskas priklauso kraš
to vyriausybei. Pastaroji, nusta
tydama prekėms augštas kainas, 
stengiasi iš žmonių išplėšti pas
kutine kapeiką.

Laisvojo pasaulio vyriausybių 
tikslai yra kitokį. Bet ir šių kraš
tu vyriausybės turėtų žinoti, kad 
reikia stabdyti ne tik streikuo
jančius darbininkus, bet ir kai
nų kėlėjus. Pavyzdžiui, per 30 
mėtų vario kaina iš 5 centų pa
šoko iki 70 centų už svarą, —

Lietuvių gimnazijos Kennebunkporte mokiniai pertraukos metu

Modernus poilsio namai lietuviams
Tai nebus tradicinė senelių prieglauda. Modernūs įrengimai: gydytojo kabinetas, slaugių 

centrinė, vaistinė, terapijos kambarys, maudyklės, grožio salionas ir t.t
šiemet man teko maloni pro

ga lankytis Putname, Conn., pas 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
seles. Ten yra daug ko, kuo ga
lima gėrėtis, gardžiuotis, stebė
tis ir didžiuotis. Viso to skalė 
labai plati: nuo savos gamybos 
uogienių, rūgštaus pieno ir labai 
skanios juodos duonos ligi ne
dažnai sutinkamų gintaro kolek
cijų, vertingų bibliotekų ir dide
lių įvykdytų darbų. Ypač mane 
domino pastarieji,' būtent, Įvyk
dyti ir vykdomi projektai ir dė
mesio verti užsimojimai ateičiai.. 
Vaikų darželiai, moksleivių ir 
studenčių bendrabutis, vienuoly
nas. vaikų namai, laikinieji se
nelių namai ir visa eilė jaunimo 
stovyklų, vykstančių ne tik Put
name, bet ir kitose vietose ir 
prasidedančių vos tik mokslui 
užsibaigus ir nusitęsiančių per 
visą vasarą, viena nuo kitos tik 
poros ar trejeto dienų atstu
me. Seselės, visur pageidauja
mos. kain labai gerai sugeban
čios dirbti su jaunimu ir turin
čios labai didelį patyrimą sto
vyklų organizavime ir pan. rei
kaluose. Be jų pagalbos neapsi
eina nei Dainavoje vykstančios 
stovyklos, nei šių metų didžio
sios jaunimo kongreso stovyk
los. Lankymosi proga teko pla
čiau išsikalbėti su gerb. Motina 
Augusta (dabar ji yra ekonomi
niu reikalų tvarkytoja, o vyr. 
vadovė — Motina Aloyza) apie 
dabar vykdomą vieną didesnių 
projektų.

Kas jis?
Pasikalbėjimo metu teko pa

tirti. kad namų projektas buvo 
studijuotas keletą metų, buvo su
tikta kaikurių kliūčių, bet jos vi
sos buvo laimingai nugalėtos ir 
šiemet gauti visi reikiami leidi
mai. Paskutinėmis žiniomis, na
mų statyba jau prasidėjo š. m. 
rugpjūčio viduryje, beveik su
tapdama su Marijos švente — 
žoline. Šis gražus ir moderniš
kas pastatas statomas netoli Ne
kaltai Pradėtos Marijos seserų 
vienuolyno Putname, Conn., gra
žioje vietoje ant kalnelio. Pasta
to didumą nusako 63,720 kv. pė
dų užimamas plotas. Jame bus 
46 kambariai po 1 asmenį ir 38 
po 2. Be to, ten bus koplyčia, 
gydytojo kabinetas, vaistinė, te
rapijos kambarys, slaugių budė

Religinio kongreso programoje Vašingtone dalyvavę solistai. Iš kairės: A. Pavasaris, Pr. Bičkienė, 
R. Mastienė ir J. Voznelis. Jie dalyvavo muzikos bei poezijos vakaro ir banketo programose.

Nuotr. P. Ąžuolo

t.y. 14 kartų, o darbininkams 
atlyginimas per tą laiką pašoko 
tik 6 kartus. Tai rodo, kad dar
bininkų atlyginimai dar yra ge
rokai atsilikę nuo prekių kainų.

Jei krašte būtų normuojamas 
pragyvenimo lygis, darbinin
kams nereikėtų prašyti pakelti 
atlyginimo ir tuo pačiu sudaryti 
pavojų infliacijai. Deja, tokios 
santvarkos neturime, todėl ir 
darbininkams net streikų pagal
ba tenka vytis smarkiai kylan
tį pragyvenimo lygį. O tai jau 
infliacijos ženklai. Ju priežas
timi yra ne darbininkai, bet 
kainų kėlėjai, kurių nepajėgia 
sutramdyti krašto vyriausybė. 

jimo centras, gydymosi maudyk
lės. vyrų kirpykla, virtuvė, val- 
kykla, vonios, prausyklos, skal
byklos, poilsio kambariai ir daug 
kitų patogumų, neišskiriant nė 
moterų grožio saliono! čia bus 
ir savo rūšies ligoninė tiems, 
kuriems reikalinga nuolatinė me
dicininė priežiūra, tačiau dides
nio masto gydymui ir operaci
joms bus naudojamasi apylinkės 
ligoninėmis. Šių namų pagrindi
nis tikslas — suteikti galimybę 
mūsų vyresnio amžiaus žmo
nėms ar ir jaunesniems, kuriems 
reikalinga gydytojo priežiūra bei 
slaugymas, gyventi jaukioje lie
tuviškoje atmosferoje.

Visų kraštų lietuviams
Čia nereikės tuščiai žiūrėti 

per dienas į keturias sienas: bus 
galima pasirinkti savo mėgiamą 
pramoginį užsiėmimą, melstis 
pagal lietuviškus papročius, pa
sižiūrėti liet, parengimų ir t.t. 
žodžiu, norima sukurti tokias 
sąlygas, kad žmogus nesijaustų 
kaip niekam nereikalingas,- bet 
kad turėtų savo rolę toje šeimo
je ir jaustųsi kaip namie, šioms 
sąlygoms, sudaryti seselės skiria 
ypatingą dėmesį ir netenka abe
joti, kad joms pavyks tai įgy
vendinti. Apie tai liudija ir lai
kinieji jų vedami senelių na
mai, kuriuose gyvena 35 asme
nys. Juose krinta į akis ypatin
ga švara ir jaukumas. Dabar 
statomuose poilsio namuose ga
lės gyventi lietuviai iš betkurio 
krašto už nedidelį atlyginimą gy
venamam laikui. JAV-bių val
džia teiks tam tikrą paramą. Už 
neturtingus savo ’ piliečius ji pil
nai apmokės. Iš kitų kraštų at
vykstantiems lietuviams bus ban
doma sudaryti irgi priimtinas są
lygas. Atlyginimo, o ne paliki
mų užrašymo forma pasirinkta 
norint apsaugoti į tuos namus 
atvykstančiųjų asmenų laisvę. 
Kai žmogus užrašo palikimą, tai 
jis lyg ir įsipareigoja tuose na
muose gyventi, tuo tarpu atlygi
nimo atveju kiekvienas galės 
tuos namus palikti, kai tik pa
norės tai daryti.

Iš kur lėšos
Šiam projektui finansuoti da

lis lėšų jau turima. JAV-bių val
džia yra paskyrusi §200.000. 
Yra jau gauta aukų ir iš pavie-

TAUPOMIEJI KANADOS LAKSTAI
šiais metais išleidžiama nauja 

serija Kanados taupomųjų lakštų, 
kuri duos dvigubai didesnės pa
lūkanas investuojantiems, jei jie 
išlaikys lakštus iki 1979 m. ši 
nauja “Centennial” serija pirmą 
kartą įveda sudėtines palūkanas, 
kurios leis lakštų savininkams pa
dvigubinti pradinį investavimą 
per 13 metų, nors galės turėti 
naudos ir po' 7 metų.

Norįs gauti sudėtines palūka
nas, lakštų savininkas turi neiš
keisti palūkanų kupono iki 1973 
m. lapkričio 1 d. Jei tuomet jis 
norės iškeisti pirmus septynis 
kuponus iš karto, galės gauti pa-

nių asmenų, iš kaikurių net po 
tūkstantį dolerių. Už tūkstančio 
dolerių auką bus įrengtas kam- 
baris pagerbimui aukotojo ar jo 
pasirinkto asmens. Turime gar
bingų Sibiro kankinių, didvyrių 
partizanu ir savo brangių arti
mųjų. Tokios aukos prisidėtų 
prie jų pagerbimo ir įamžinimo. 
Pvz. dainos vienetai pensijon iš
einančio chorvedžio pagerbimui 
galėtų paaukoti pianiną ar skir
ti dalinę auką vargonams, o ge
radariui gydytojui pagerbti — 
skirti dalinę auką gydytojo ka
binetui įrengti. Aukojusieji po 
§25, §50, §100, §500 ir daugiau 
laikomi statybos rėmėjais, tačiau 
nė viena auka nėra permaža ir 
kiekviena yra didžiai vertinama. 
Seselės numato tam paskirti ir 
savo sutaupąs, tačiau ir to dar 
neužteks. Galintieji paskolinti 
stambesnes sumas pinigų, labai 
prašomi apie tai pranešti žemiau 
nurodytu adresu, pažymint sko
linimo sąlygas. Seselės yra la
bai taupios ir pinigus naudoja 
tik būtiniausiems dalykams, to
dėl jų vykdomi projektai neįstrin
ga vidurkelyje.

• Lietuviškas vardas
Naujieji namai nesivadins ne

populiariu senelių namų vardu, 
nes, kaip minėjau, čia galės gy
venti ir jauni pagalbos reikalin
gi asmenys. Jie bus pavadinti 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio, 
Nek. Pradėtos Marijos seserų 
vienuolijos steigėjo ir Marijonų 
vienuolijos atnaujintojo, žymaus 
jaunimo auklėtojo, Lietuvos baž
nytinės provincijos organizato
riaus, vardu. Jie trumpai vadin
sis Matulaičio Namais, o angliš
kai Matulaitis Home. Nedažnas 
atsitikimas, kad tokia didelė ins
titucija būtų pavadinta lietuvio 
vardu. Tai bus ir lyg savotiškas 
paminklas, bylojąs apie lietuvių 
veržlumą išeivijoje ir jų nepa
laužiamą ištikimybę savai tau
tai. Visais reikalais kreiptis šiuo, 
adresu: Immaculate Conception 
Convent, RFD 2, Putnam. Conn.,
USA. Daniliūnas 

lūkanų palūkanas sudėtinių palū
kanų pažymėjimo formoje. Tada 
100 dol. vertės lakšto pažymėji
mas bus vertas $6.50,

Kaip ir praeityje, lakštų savi
ninkai galės iškeisti metinių pa
lūkanų kuponus kas metai, bet 
tuomet bus prarandama sudėtinių 
palūkanų vertės pažymėjimas. Pa-
tys lakštai bus galima, kaip ir parduota iš viso už 965 milijonus 
visuomet, iškeisti į pinigus kiek- vertės Jakštu, iš kurių buvo par- 
viename banke jų pilna ’.„L___
atitinkamom palūkanom.

Paskelbdamas “Centennial” se
riją, t.y. 21-ją nuo pirmosios iš- parlamentarų konferenci- 
leidimo 1946 m., Mr. Sharp pa- j a prasidėjo Otavoj rugsėjo 25 
sakė, kad praeitais metais buvo d. Ganos, Nigerijos ir Adeno

Brangūs laisvojo
Lietuvių paminklinė koplyčia 

Amerikos katalikų didžiausioje 
šventovėje Vašingtone, D. C. 
baigta ir pašventinta. Visi kartu 
džiaugiamės, kad ir darbas, ir jo 
užbaigos šventė pavyko garbin
gai, paliko ir mums, ir Vašing- 
tonui gražių prisiminimų.

Koplyčios misija tik prasideda. 
Daugybė jos lankytojų iš viso 
pasaulio skaitys Lietuvos ir jos 
garsių šventovių vardus, įsidė
mės lietuvių tautos praeities 
bruožus. Koplyčios turinys iškal
bingai liudys Š. Amerikos ir ki
tų kraštų lietuvių bei jų jauno
sios kartos charakterį ir aspira
cijas. Tikėkimės, kad Šiluvos Ma
rija, Šventasis Kazimieras, Var
go Mokykla — tas šeimos parei
gingumo simbolis, Vorkutos ka
linių malda daugelį lankytojų 
dabar ir ateityje paragins susi
mąstyti ir ko nors gero išmokti.

Tiesa, yra lietuvių, neprisidė- 
jusių prie šio paminklo. Jo pa
sisekimas mums sako, kad su
tardami visi kartu ir būdami vie
ningi sugebėtume ir pajėgtume 
sukurti didesnių dalykų, šis pa
minklas mus pačius temoko su
siklausymo ir vienybės.

Laikas imtis naujų darbų. Kop
lyčios komitetas nori kuo grei-

Lietuviu gimnazijoj esame 104 mokiniai!
Šv. Antano gimnazija Ken

nebunkporte, Maine, šiuos moks
lo metus pradėjo su 104 mo
kiniais: 18 iš Kanados, kiti iš 
JAV. Mokslo metai prasidėjo 
rugsėjo 6 d. Mišiomis, kurias 
laikė gimnazijos globėjas — 
pranciškonų provincijolas T. 
Leonardas Andriekus. Mišios 
buvo lietuvių kalba. Pamoksle 
iškelta religijos ir lietuvybės 
reikšmė šio meto mūsų jauni
mui. Išaiškinta draugiškumo 
būtinybė, gyvenant bendrabu
ty ir lietuvių kalbos vartoji
mas savo tarpe. Po Mišių gim
nazijos salėje mokiniai buvo 
supažindinti su mokytojais ir 
su naujaisiais gimnazijos sta
tutais.

šiems mokslo metams per 
per visą vasarą smarkiai ruoš
tasi. Atlikti žymūs atnaujini
mai pastate, pertvarkytos ir 
praplėstos bendrabučio patal
pos. duota daug vietos mokinių 
žaidimams, skaitymui, poilsiui.. 
Vyresniųjų klasių mokiniams 
miegamieji kambariai įrengti 
atskirame pastate. Sutelkta dau
giau prižiūrėtojų ir patiems 
mokiniams duota daugiau lais
vės bei atsakomybės.

UKRAINIEČIAI APIE “GYVATARA”
Hamiltono lietuvių tautinių šo

kių grupė “Gyvataras” gastrolia
vo Kanados vakaruose — Regi
noje. Iš ten grįždami buvo susto
ję Winnipege ir kartu su vietos 
ukrainiečių tautinių šokių grupe 
pasirodė visuomenei. Ukrainiečių 
laikraštis “Postup” (Pažanga) da
vė plačią recenziją, kurios mintis 
čia pateikiame.

Pirmiausia jie reiškia pagei
davimą, kad lietuvių ir ukrainie
čių tautom reikia dažniau susi
tikti, nes jos abi viena kitai sim
patizuoja, ir todėl reikia bendra
darbiauti. Publikos buvo apie 
700 — daugiausia lietuviai ir uk
rainiečiai. x

“Gyvataras” užtarnautai esąs 
pripažintas lietuviams atstovau
janti grupė, nes ji dirba daugiau 
kaip 15 metų ir yra pasirodžiusi 
daugely vietų Kanadoje ir Ame
rikoje. Grupė susidedanti iš jau
nų žmonių, daugiausia iš stu
dentijos ir moksleivijos ir šiuo 
metu turi 35 šokėjus. Winnipe- 
go lietuviai, negausūs savo skai
čiumi, paprašė kartu dalyvauti ir 
ukrainiečius, kurių ten yra tūks
tančiai. Lietuvių šokėjų grupė pa
sirodė su 9 šokiais, ukrainiečiai 
su 5. “Gyvataras” parodęs savo 
augštą lygį. Lietuviai, parinkti 
pagal ūgį ir amžių, pasižymėjo 
techniška drausme, išraiška, mi
mika ir puošniais tautiniais dra
bužiais. Jų šokiai buvo išraiška 
jų poetiškumo, sveiko ir gyvas
tingo charakterio. Lietuviai, sve
tinga tauta, pasižymi savo dauge
lio šimtų metų kultūra, tradici

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

verte su duota 236 milijonai per darbovie
tes. P.

pasaulio lietuviai!
čiausiai baigti ir paskutinį dar
bą: visus aukotojus, bendradar
bius, aktyvius šventės talkinin
kus surašyti į nenykstančią kny- 
ką ir jų vardus palikti ateities 
kartoms.

Visiems pranešame, kad no
rinčiųjų patekti koplyčios gera
darių knygon aukos ir pavardės 
bus priimamos iki šių metų spa
lio (October) pabaigos. Vėliau jo
kios aukos nebus priimamos ir 
nebus galima patekti knygon.

Koplyčios komitetas labai nuo
širdžiai dėkoja visiems gerbia
miems klebonams ir kitiems ku
nigams už nuoširdų bendradar
biavimą, visiems aukotojams, Lie
tuvos ministeriui p. Juozapui Ka- 
ieckui ir Poniai, dr. Stasiui Buč
kiui ir Poniai, pagalbinio komite
to nariams Vašingtone, D.C., ku
nigui V. Budreckui, M. M., mu
zikams, solistams, “Dainavos”, 
Lietuvos vyčių, Alice Stephens ir 
kitiems chorams bei jų vado
vams ir visiems kitiems bendra
darbiams, kuo nors prisidėju- 
siems prie koplyčios ir jos de
dikacijos gražios šventės.

Vyskupas Vincentas Brizgys
Šiluvos šv. Marijos Koplyčios

Komiteto vardu

Nauja tvarka visi labai pa
tenkinti. Gimnazijoj jaučiamas 
naujas dvelktelėjimas visų nuo
taikose. Mokiniai šiems mokslo 
metams buvo gerai atrinkti, at
sižvelgiant, kad gimnazija yra 
į kolegijas paruošiamoji ir visi 
turi gyventi bendrabuty. Men
kų gabumų ir sugadinto elgesio 
vaikams čia nėra vietos. Iš 70 
prašymų šiemet buvo priimti 
54 nauji mokiniai. Visi lietu
viu kilmės vaikai.

Šiais mokslo metais taip pat 
sustiprintas ir lietuviškas auk
lėjimas. Gimnazijos vadovybė 
kvies pačius žymiausius lietu
vius menininkus ir kultūrinin
kus koncertams ir paskaitoms. 
Užmegztas glaudus ryšys su 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, prašant talkos lietu
viškam mokinių švietimui.

Iš gimnazijos vadovybės pa
tyriau, kad šiemet mokinių 
skaičius yra pats augščiausias 
gimnazijos dešimtmečio istori
joj. Jau net dabar gaunami 
prašymai 1967 mokslo metams. 
Kaikurie tėvai šią vasarą paro
dyti gimnaziją atvežė vaikus, 
kurie tik po 2 ar 3 metų baigs 
pradžios mokyklą. T. J.

jomis ir meile savo tautai. To
kie šokėjai, kuriuos parodė “Gy
vataras”, jo vyrai ir mergaitės 
(visos su kasomis) savo miklio
mis kojomis ir rankomis reiškė 
retai matomą jaunystės linksmu.- 
mą. Visi šokiai, pradedant Ma
lūnu, buvo meistriškai atlikti. 
Jie visi vaizduoja savo tautos gy
venimą ir jos darbus, kurie at
liekami su jaunatvišku užsimoji
mu ir nedirbtiniu linksmumu.

Ypač imponavo Sadutė, kurią 
jie pavadino “Gėlių šokiu” ir pa
lygino su baletu. Dėkinga publika 
audringai dėkojo už kiekvieną šo
kį, o ypač Sadutei, nes plojo net 
šokio vidury kelis kartus. Labai 
patiko ir Subatos vakarėlis, ku
riuo ir baigė “Gyvataras” savo 
šokius. Ukrainiečiams imponavo 
tai, kad čia kartu šoko ir dainavo.

“Daug laimi Kanada iš kitų 
tautų kultūrų”, — sako “Po
stup”. Tai esą parodė šių dviejų 
tautų susitikimas, kurių reiktų 
daugiau.

Po šokių ir lietuviai, ir ukrai
niečiai buvo kun. J. Bertašiaus 
paprašyti į šv. Kazimiero salę 
vaišėms. Nors ten nebuvo svaigi
namų gėrimų, bet nuotaikos bu
vo linksmiausios ir gaila buvo 
skirstytis.

Ukrainiečiams padarė gerą ir 
didelį įspūdį tai, kad lietuviai 
kalbėjo savo tarpe tik lietuviš
kai. Tai esanti didelė pamoka uk
rainiečių jaunimui. Jie, girdi, šo
ko ligi pirmos valandos ryto, bet 
nešoko “rock-and-roll”. Už tai irgi 
pagarba lietuviams. J. M. š.

atstovai nebuvo pakviesti, nes 
ten dabar parlamentų veikla su
spenduota. Apie 200 konferen
cijos dalyviu atvyko anksčiau 
ir lankė Atlanto provincijas. 
Prieš it po konferencijos numa
toma ilgesnė kelionė po visą 
Kanadą.

Ps.D.R.M.N.Pt


V. VIZGIRDA VILNIUJE
Trumpa komunistinės Eltos žinutė 

“Tiesoj” praneša, kad rugsėjo 13 d. 
į Vilnių atvyko Bostone gyvenąs daiL 
Viktoras Vizgirda ir aplankė savo 
darbų parodą dailės muzėjuje. Skai
tytojams pateikiami jo žodžiai: “Net 
nesinori tikėti, kad tai vis mano dar
bai. Rodos, aš tiek daug ir nepaišiau. 
Ir kaip pavyko visus surinkti? čia 
matau netgi tokių, kuriuos tapiau, 
dar besimokydamas Kauno meno mo
kykloje. Dauguma drobių gerai išsi
laikiusios, ekspozicija gražiai sutvar
kyta”. V. Vizgirda taip pat apžiūrėjo 
tapytojo L. Kazoko ir kitas šiuo metu 
veikiančias parodas, lankėsi Vilniaus 
dailininkų dirbtuvėse.

VIETNAMAS IR LIETUVIAI
Vilniuje buvo paminėtos šiaurės 

Vietnamo 21-mosios metinės. Pagrin
dinę kalbą pasakė “Tiesos” vyr. red. 
G. Zimanas, žodį tarė iš Maskvos at
vykęs Hanojaus un-to matematikos 
prof. Tčan Vin Hijen. Ta proga "Tie
sa” paskelbė G. Zimano ir pavaduo
tojo S. Laurinaičio rašinius apie Viet
namą. Abu jie puolė mūsiškės spau
dos prasitarimą, kad vienas JAV lie
tuvis ant savo lėktuvo pasiryžo nu
piešti Vyčio ženklą. G. Zimanas aša
roja, kad Lietuva, girdi, dabar jau 
turi kitą herbą, ir mėgina kalbėti lie
tuvių vardu: “...jie negali pritarti 
tam, kad ženklas, kuris kadaise buvo 
Lietuvos valstybės ženklu, šiandien 
puoštų žiauru tautų naikintojų lėktu
vą...” S. Laurinaitis cituoja mūsiškės 
spaudos ištraukas, kaltindamas lais
vuosius lietuvius karo troškimų. Jis 
mini lietuviui Lietuvoje jau žinomus 
senuosius JAV laikraščius — “Drau
gą” ir “Dirvą”, išpeša porą sakinių 
ir iš Toronte leidžiamo “klerikalinio 
nacionalistinio” laikraščio, bet ne
drįsta paminėti jo vardo. Panašiai 
pasielgia ir su “Nepriklausoma Lie
tuva”, tik ją vadina ne laikraščiu, 
bet laikraštuku.

ŽURNALISTŲ
Vilniuje įvyko 

tų Sąjungos III 
riame ataskaitinį
valdybos pirm. J. Karosas, žurnalo 
“Mokslas ir gyvenimas” redakto
rius. Visišką lietuvio žurnalisto nu
vertinimą liudija suvažiavimo metu 
perskaitytas kompartijos įsakymas: 
“Artėja Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos 50-osios ir V. Le
nino gimimo 100-osios metinės. Ry
šium su tuo mūsų spauda turi gi
liau atskleisti šių istorinių Įvykių 
prasmę, propaguoti leninini paliki
mą, marksistinę-lenininę teoriją, 
plačiau pavaizduoti socialistinės san
tvarkos pranašumus, nuolat skiepyti 
plačiosioms masėms kilnius tautų 
draugystės, tarybinio patriotizmo ir 
proletarinio internacionalizmo jaus
mus, auklėti darbo žmones revoliu
cinių tradicijų dvasia, mokyti juos 
leniniškai gyventi ir dirbti...“ Kai 
rišame laisvame pasaulyje žurnalis
tai budi tikslių žinių perteikimo 
garbingoje sargyboje, lietuvis žur
nalistas yra tapęs paprasta sovieti
nės kompartijos tarnaitė propagan
dos reikalams.

SKAUDI NELAIMĖ
Pagelavoje, Šiaulių rajone buvo 

suorganizuotas jaunimo sąskrydis, 
skirtas “žygio tarybinės liaudies ko
vų šlovės vietomis” nugalėtojams. 
Propagandos užgožtą sąskrydį ištiko 
skaudi nelaimė: nuskendo Vilniaus

SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos žurnalis- 
suvažiavimas, ku- 
pranešimą padarė

turistų klubo instruktorė D. Vaišny- 
tė, Vilniaus XXI profesinės tech
nikos mokyklos darbuotoja J. Ma- 
lišauskaitė, Kauno politechnikos ins- 

skyriaus studentas 
ir Vilniaus elektri- 
įrengimų gamyklos 
Šidlauskas. Nelai-

artimie* 
kad įvy*

gamykla

tituto Vilniaus 
A. JonuševiČius 
nio suvirinimo 
darbininkas T.
mes priežastys neskelbiamos — są
skrydžio štabas pasitenkina užuojau
ta žuvusių giminėms bei 
siems ir sausoka pastaba, 
kis yra tiriamas.

NAUJOS STAKLĖS
F. Dzeržinskio staklių

Kaune pradėjo gaminti ypatingo tiks
lumo koordinatinio ištekinimo stak
les, kurios turi optinę koordinačių 
atskaitymo sistemą ir detales išteki
na dviejų mikronų tikslumu. Šios 
įmonės du inžinieriai-konstruktoriai 
— J. Rudzenskas ir G. Lazėnas Mask
voje įvykusioje gaminių parodoje bu
vo atžymėti aukso medaliais.

“LENINAS REGI”?...
Materialistinėje pasaulėžiūroje žmo

gaus gyvenimas pasibaigia su jo 
mirtimi — taip jau bent skelbia so
vietinis “mokslas”, kuris betgi yra 
linkęs padaryti išimtį Leninui. Jo 
gimtinėje Uljanovske buvo sureng
tos vadinamosios lietuvių kultūros 
dienos. Čia ir nuskambėjo kompoz. 
A. Klenickio materializmo teoriją 
griaunanti daina — “Leninas regi”. 
Programoje dalyvavo liaudies an
samblis “Lietuva”, kamerinis orkes- 
ras, Vilniaus operos solistai, keli 
poetai ir visa eilė dailininkų su sa
vo kūriniais.

IŠGELBĖJO SKĘSTANČIUS
Nuo JAV pakrančių grįžtantis 

žvejybos laivas “J. Greifenbergeris”, 
kurio kapitonas yra lietuvis A. Jac
kevičius, naktį iš rugsėjo 9 į 10 
d. Skagerako sąsiauryje išgelbėjo 39 
norvegų skęstančio laivo-kelto kelei
vius. Gelbėjimo darbą gerokai sun
kino 10 balų stiprumo audra ir 20 
metrų vėjo greitis per sekundę. Iš
gelbėtųjų tarpe buvo Danijos, Nor
vegijos piliečiai ir JAV turistai, ku
rių didžiąją dalį sudarė 12-14 m. 
amžiaus moksleiviai, buvo ir du 24 
m. kūdikiai. Visi jie nugaben
ti i artimiausią Danijos uostą. Gel
bėtojų eilėse linksniuojami: radistas 
G. Aršinovas, pirmasis kapitono pa
dėjėjas P. Uljanovas, vyr. kapitono 
padėjėjas V. Razvodovas, vairinin
kas J. Lumbė, virėjas P. Panajevas, 
gydytojas A. Jevtiuchovas, jūreiviai 
I. Fiodorovas, P. Kamlikovas, A. 
Grušauskas, K. Petrauskas, žvejybos 
meistrai A. Dargis, J. Jaršovas, mo
terys — L. Sirenka, Z. Degteriova, 
V. Stackevičiūtė ir L. Oniščenka. 
Atrodo, kad kapitonas A. Jackevi
čius jaučiasi labai vienišas tarp tų 
visų rusų savo “lietuviškame” laive.

KAUNO GATVĖS
Kaunietis Z. Rugelis nusiskundžia, 

kad mieste yra gatvių tais pačiais 
pavadinimais, kurie gerokai klaidina 
svečius, o patarimą duodančius kau
niečius padaro melagiais. Pvz. Dobilų 
gatvė yra ir Aleksote, ir Panemunėj, 
Tilto g-vė — Palemone ir Vilijam
polėj. Z. Rugelis rašo: “Su gegutė
mis kiek geriau — jei gatvė Fredoj 
vadinasi Gegutės, tai Panemunėje 
jau Gegučių - daugiskaitoje. Gali
ma dar prisiminti Jūros gatvę Vili
jampolėje ir Jūros prospektą Petra
šiūnuose, J. Biliūno aikštę, alėją ir 
gatvę...” V. Kst.

DELHI-TILLSONBURG, ONT

tautiečių jau buvo nu- 
lapus prieš pat pasiro- 
šiais metais tabako der- 
buvo privažiavę nemaža

•♦’
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Grupė svečių, dalyvavusių kun Barnabo Mikalausko, OFM, 25 metų kunigystės iškilmėje St. Cat
harines, Ont. Pirmoj eilėj iš kairės: J. Matulionis, provincijolas kun. L. Andriekus, OFM, kun. B. 
Mikalauskas, OFM, gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, KLB krašto valdybos pirm. A. Rinkūnas; sto
vi: kun. Paulius Baltakis, OFM, kun. Ambrozijus Prakapas, OFM, kun. Pr. Gaida ir kun. Benedik
tas Bagdonas, OFM

S IIAMH.TOApvi
KLB VALDYBA po vasaros atosto-jdas mons. dr. J. Tadarauskas. Po už- 

‘ jęan(ižių Jaunimo Centre sekė minėji
mo programa. Kalbėjo K. Kaknevičius 
iš Toronto, kuris savo gražia ir įdomia 
kalba užbūrė jaunimą ir senimą. Me
ninei daliai vadovavo jaunesniųjų 
moksleivių globėja E. Gudinskienė. 
Programą atliko visi dalyviai. Tarp 
dainų buvo padeklamuota šie eilėraš
čiai: D. Jajerskaitė — “Malda”, K. 
Gedrimaitė — “Marijai”, K. Urbonavi
čiūtė — “Už tolimųjų debesėlių”; D. 
Juozapavičiūtė paskaitė iŠ Vaižganto 
raštų “Vilniaus pilies pasaka”, J. Orvi- 
das savo kūrybos — “Rugsėjo aštun-

gų pradėjo darbą. Nutarta pradėti 
rinkti solidarumo mokestį. Tam dar
bui yra pakviesti visi valdybos nariai, 
kuriems yra duota 5-6 rajonų sąrašai. 
Jie iš savo pusės turės jieškotis pa
galbininkų. Prašome neatsisakyti, jei 
valdybos narys prašys jūsų pagalbos. 
Mielus tautiečius prašome nesunkinti 
rinkėjų darbo, duodant jiems įvairius 
klausimus. Solidarumo mokestį priva
lo užsimokėti kiekvienas dirbantysis 
lietuvis. Mokestis kaip kiekvienais me
tais — 2 dol. Po KLB tarybos su
važiavimo, kuris įvyks Toronte spalio 
8 d., bus šaukiamas visų Hamiltono toji” ir A. Gudinskas pagrojo akordeo- 
organizačijų pirmininkų ar jų atstovų nu 
susirinkimas. Prašome organizacijų baigtas ateitininkų himnu. Tėveliai ir 
pirmininkus pagalvoti, kaip vėl suak- jaunimas skirstėsi namo patenkinti 
tyvinti mūsų veikimą.

Apyl. valdyba
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

Ateitininkai po vasaros atostogų vėl. 
pradėjo savo veiklą, suruošdami Rug-S 
sėjo 8-tosios minėjimą. Jaunučiai ir 
moksleiviai ateitininkai rugs. 18 d. or
ganizuotai su vėliavomis dalyvavo 11 
vai. pamaldose, kurias atlaikė ir šven
tei pritaikytą pamokslą pasakė dv. va-

Greitasis traukinys”. Minėjimas

gražia švente. Ateitininkai nuoširdžiai 
dėkoja klebonui mons. dr. J. Tadaraus- 
kui už pamaldas bei pamokslą ir leidi
mą nemokamai pasinaudoti Jaunimo 

į Centro sale. Didelė padėka visiems tė
veliams už parodytą nuoširdumą ruo
šiant šį minėjimą.

DRAMOS TEATRAS “AUKURAS” 
buvo išvykęs su dr. J. Griniaus vei
kalu “Gulbės giesmė” į Ročesterį.
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® LIETUVIAI PASAULYJE
RASTI-

70 metų

šioje apylinkėje buvusių veiklių skau
tų, kurie galėtų jiems padėti. Sporto 
klubas “Kovas”, globojamas St. Kai
rio, irgi pradeda sportinę veiklą. Pla
nuoja pajudėti bendruomenės apylin
kės valdyba, kat. moterys, vietos šau
lių būrys.

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIAI ir sa
lei apšildyti įvedamas naujas natūra
liniu dujų šildymas. Kainuoja arti 
$2000.

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS, šią vasa
rą pastatytas, su reikšminga dedikaci
ja lietuvių ir anglų kalbomis (Lietu
vos kankiniams pagerbti), gražiai puo
šia aikštelę tarp bažnyčios ir klebo
nijos.

PAMALDOS ŠV. KAZIMIERO BAŽ- 
NYČIOJE, pasibaigus darbymečiui, 
per kurį buvo laikomos 9 v. ryto ir 
8 v. vakare, vėl laikomos senąja tvar
ka, būtent 9 v. ir 11 v. ryto.

PENSININKAI ir kiti asmenys, no
rintieji gyventi ramiame, kurortinia
me miestelyje, kur oras švarus ir svei
kas, kur norintieji dirbti gali lengvai 
gauti darbą, kur visai neblogą na
mą galima nupirkti už kelius tūkstan
čius (p. Jankauskai, atsikėlę iš Mont- 
realio, nupirko 6 kambarių namą už 
S3600), gali kreiptis informacijų pas

ŠALNA PADARĖ DAUG NUOSTO
LIŲ. Rugsėjo 16 d. naktį ir rytą pa
sirodžiusi šalna nušaldė apie 10% ta
bako ir padarė šios apylinkės ūkinin
kams apie $15 mil. nuostolių. Mano
ma, kad tuo būdu sumažės tabako 
derlius apie 20 mil. svarų. Yra nu
kentėjusių ir lietuvių, kuriems -nuos
tolių padaryta po kelis tūkstančius. 
Dalis mūsų 
ėmę tabako 
dant šalnai, 
liui nuimti
darbininkų. Deja, jų tarpe buvo dau
gelis tokių, kuriems nerūpėjo darbas. 
Prieš pat prasidedant darbams jie 
bandė sukelti riaušes, reikalaudami 
geresnio maisto ir pastogės. Daugelis 
atvažiuoja be cento kišenėje ir mano, 
kad kas nors kitas juos turi išlaikyti. 
Dirbdami reikalauja labai augšto at
lyginimo — ligi $19 dienai, gaudami 
butą ir valgį.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA prade
da darbą toje pačioje kat. mokykloje 
prie pat Šv. Kazimiero parapijos kle
bonijos. čia patalpos idealios, nes yra 
net keturios didžiulės klasės, švarios 
ir gerai apšildomos. Už jų naudojimą 
nereikia mokėti. Tik už švaros palai
kymą reikia sargui atlyginti po $50 
pusmečiui. Tikimasi, kad ir šiais me-lšv. Kazimiero parapijos kleboną kun. 
tais bus nemaža mokinių. Numatoma, 
kad mokykloje dirbs šios mokytojos: 
E. Kairienė, B. Vytienė ir A. Rata- 
vičienė. Tikybą dėstys kun. dr. J. Gu
tauskas.

ORGANIZACINIS VEIKLUMAS per 
vasaros atostogas kiek sumažėjo. Be
veik visos skautės ir dalis skautų da
lyvavo stovykloje. Mergaitės skautės, 
vadovaujamos Ritos Augustinavičiūtės 
ir Daivos Miceikaitės, labai gražiai 
veikia. Berniukams reikėtų rasti pas
tovesnį vadovą, nes išvažiavus studi
joms studentams Miceikai Ir Gudins
kui, nebėra kas su jais veikia. Yra

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

DR. ARŪNAS LIULEVIČIUS, Čika-j “Sėją”, iš tų pareigų pasitraukė. Nau- 
gos universiteto mokslinio personalo jausiame šio žurnalo numeryje (1966 
narys, sugrįžo iš tarptautinio matema-'nr. 2-3) A. Rūkas rašo: “Kai vyriau-

■ ■ ... >’sįojo leidėjo ir redaktoriaus pažiūros
susikerta, vienas turi pasiduoti, šiuo 
atveju visai aišku — kuris. Man ne-į 
norint išsižadėti savo pažiūrų, nieko 
kito nelieka, kaip retiruotis. Ką ir da
rau suredagavęs ir išleidęs šį numeri”. 
Tarp leidėjų ir redaktoriaus svarbiau
sia nesutarimo priežastimi buvo skir
tingos pažiūros Į lietuvį išeivijoje ir 
Lietuvoje. Anksčiau šį žurnalą ilgą lai
ką redagavo G. J. Lazauskas, kuris ir 
vėl grįš į redaktoriaus pareigas.

vesti draugėn su matematikais iš Lie-' • • ♦
tuvos. “Susitinkant prie pietų stalo ir VĖL PASIRODĖ NAUJAS lietuvių 
kalbantis apie matematiką Lietuvoje, sporto žurnalo anglų kalba numeris, 
buvo galima susidaryti vaizdą apie Žurnalas, kuris vadinasi “Lithuanian 
lietuvių matematikų profesinį paruo- Sports Review” ir leidžiamas neregu- 
šimą bei jų mokslinius interesus” —1 Kariai (tai antras numeris; pirmasis 
rašo dr. Liulevičius apie pažintis su Išėjo 1965 m), duoda žinių ir vaizdų 
Lietuvos matematikais “Draugo” dien- ■ iš Š. Amerikos Beturiu sporto veik- 
raštyje. Jis savo ilgokame rašinyje ’ los. 24 puslapių leidinyje rašo ir Ka- 
šiame dienraštyje apie tą kongresą1 nados lietuviai apie savo sportininkus, 
sako: “Aišku, šis kongresas buvo auk- Elena Sabaliauskaitė savo rašinyje 
sinė proga susitikti su rusais ir ap- prisimena pasaulio stalo teniso pir- 
lamai su komunistų valdomų kraštų menybes Jugoslavijoje, kur jai teko 
matematikais, kurių galimybės išvyk- dalyvauti; Izidorius Nausėdas skaity
ti Į užsieni yra nepaprastai ribotos. į tojus supažindina su Toronto Aušros 
Pavyzdžiui, paskutiniame kongrese' sporto klubu. Nuotraukose matomi Ka- 
Stockholme tebuvę tik apie dvide-įnados lietuviai šachmatininkai Povi- 
šimt matematikų iš Sovietų Sąjungos,
gi šiame jie sudarė apie pusę iš še- sininkė Violeta Nešukaitytė ir kt. žur- 
šių tūkstančių kongreso dalyvių.”

tiku kongreso, kuris šiemet Įvyko 
Maskvos universiteto rūmuose. Mūsiš
kis buvo vienas iš maždaug 6.000 šio 
kongreso dalyvių, kurių tarpe buvo ir 
būrys Lietuvos matematikų su Vil
niaus universiteto rektoriumi dr. J. 
Kubiliumi priešakyje. Kadangi dr. Liu- 
levičius ir dr. J. Kubilius buvo susi
tikę Čikagoje ir čia užmezgė pažinti 
(dr. Kubilius dirbo mokslini darbą Či
kagos universitete), Vilniaus universi
teto rektorius pasistengė čikagieti su-

dr. J. Gutauską (P. O. Box 909, Delhi, 
Ontario, tel. 582-2031). Jis padės su
rasti butą ir darbą.

šioje apylinkėje gyvena keli šim
tai lietuvių, veikia lietuviškos orga
nizacijos. yra lietuviška parapija, lie
tuviška mokykla. Per valandą galima 
pasiekti didesnius miestus Hamiltoną 
ir Londoną. Tik 11 mylių iki Tilson- 
burgo ir Simcoe. Pačiame Delhi yra 
5 gydytojai, dvi didžiulės krautuvės 
(Steinberg ir IGA), trys bankai, ke
lios bažnyčios, iš kurių trys katali
kų. Autobusų susisiekimas su visais 
miestais.

SACHMATŲ MEISTERIS Povilas 
Tautvaišas, kuris jau nekartą pasi-j 
puošė įvairių turnyrų nugalėtojo var
du, vėl pasiekė gražų laimėjimą. Rug
sėjo pirmojo savaitgalio metu Čika
goje įvykusiose miesto atvirose pir
menybėse jis dalinosi pirmąja vieta 
su kitais dviem šachmatininkais, šio
se varžybose, kuriose dalyvavo 201 
šachmatų žaidėjas iš įvairių Ameri
kos miestų, Tautvaišas atidavė tik pu
sę taško, lygiomis sužaidęs su eksper
to klasės žaidėju De Fotis, o kitus 6 
varžovus mūsiškis gana lengvai įvei
kė. Tokiu būdu P. Tautvaišas, Ver- 
ber ir Pundy surinko po 6.5 taško 
ir dalinosi pirmoms trims vietoms 
skirtas pinigines premijas (išėjo dau
giau kaip po 100 dol.)

Taip pat gerai užsirekomendavo ir 
jaunas šachmatų žaidėjas Viktoras 
Palčiauškas, kuris po nelaukto pralai
mėjimo pirmame rate sudorojo visus 
6 tolimesnius priešininkus ir pirme
nybes baigė su 6 taškais, dalindama
sis IV-VI vietas. Be to, pirmenybėse 
dalyvavo dar 5 Čikagos lietuviai, ta
čiau jų pasiekimai čia buvo kuklesni. 
Iš jų tarpo geriausiai pasirodė K. Jan
kauskas ir Fabijonas, surinkę po 4.5 
taško.

Kor.
POETAS A. RŪKAS, kurį laiką reda- 

gavęs valstiečių liaudininkų žurnalą

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖS 
AKADEMIJA, rengiama ateitininkų, 
įvyks spalio 30 d., sekmadienį, Jau
nimo Centre. Jau gautas sutikimas iš 
AV parapijos choro, kuriam vadovau
ja muzikas A. Paulionis, dalyvauti me
ninėje šventės programoje.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS cho
ras po vasaros atostogų pradėjo dar
bą. Kviečia naujus choristus jungtis į 
choro eiles, ypač laukia jaunimo.

J. ŠIMULAITYTEI rugsėjo 17 d. 
suruoštas gražus priešvestuvinis po
būvis O. Čeliauskięnės namuose. Da
lyvavo virš 50 ponių ir panelių, šia 
proga J. Š. įteikta daug gražių ir 
vertingų dovanų.

AV BAŽNYČIOJE išpažinčių klau
soma . kiekvieną šeštadienį 7 v.v.

LIETUVIŠKA RADIJO PROGRA* 
MA “Tėvynės prisiminimai” girdima 
kiekvieną sekmadieni iš stoties CHIQ 
banga 1280 nuo 9-9.30 v. ryto. Šią 
programą veda žinomas visuomeninin
kas J. R. Simanavičius iš Toronto.

KUN. DR. R. KRASAUSKAS, gy
venąs Romoj, aplankė kleboną mons. 
dr. J. Tadarauską ir kitus savo senus 
pažįstamus.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 
platino knygų už $200. Daugiausia 
platino A. Gudinskas — už $87, 
Urbonavičius — $47, L. Deksnytė 
S40. Ateitininkų sendraugių valdyba, 
įvertindama šį gražų lietuvišką darbą, 
paskyrė šiems trims daugiausia iš
platinusiems premijas: A. Gudinskui 
apmokės dvi savaites 1967 m. vasaros 
stovykloj, o K. Urbonavičiui ir L. 
Deksnytei — už vieną savaitę 1967 m. 
vasaros stovykloj. Linkime jaunimui 
ir toliau platinti lietuvišką knygą sa- 

' vo tautiečių tarpe. Tikim, kad šis 
i jaunimas ir toliau platins knygas, nes 
i šiuo metu lietuviškai knygai reika- 
I linga jaunų ir energingų knygnešių.
Sėkmės jaunime!

! SPAUDOS BALIUS, ruošiamas atei- 
i tininkų sendraugių, įvyks lapkričio 5 
; d. Jaunimo Centre.

Programą sutiko išpildyti kun. B. 
Pacevičiaus vadovaujamas jaunimo an- 

' samblis iš Londono, Ont. Spaudos ba
liaus metu bus pagerbti visi abitu
rientai — baigusieji XII gimnazijos 
klasę. K.L.B. Hamiltono apylinkės val
dyba visiems įteiks prisiminimui po 
dovanėlę. Tad visi baigusieji gimna
ziją abiturientai kviečiami tuojau už
siregistruoti, kad būtų žinomas tiks
lus jų skaičius. Registruotis prašome 
pas J. Pleinį tel. JA 7-4876.

las Vaitonis ir Ignas Žalys, stalo teni-

nalas papuoštas tragiškai mirusio fo
tografo Vyto Valaičio nuotraukomis 
bei kitais vaizdais. Jį redaguoja Po
vilas Žumbakis.

NEDAUG ČIKAGIEČIŲ gali pasi
girti tokiu ilgu amžiumi kaip Vincas 
Katkevičius, kuriam rugsėjo 15 d. su
ėjo 95 metai, ši reikšminga sukaktis 
buvo atžymėta didele puota, įvykusia 
sukaktuvininko dukterėčios namuose, 
kur susirinko didelis būrys artimųjų, 
čia vienu iš pagrindinių linkėjimų 
Katkevičiui buvo sulaukti 100 metų. V. 
Katkevičius yra gimęs Kazlų Rūdoje 
ir į Ameriką atvažiavo 1893 m. Visą 
laiką jis išgyveno Čikagoje ir čia da
lyvavo lietuviškoje veikloje.

iš-
iš-

metam pa
duoda pir- 
centus va- 
darbininkų

“DAINAVOS” ANSAMBLIS, kuris 
dalyvavo lietuvių koplyčios Vašingto
ne pašventinimo iškilmėse, šį sezoną 
žada stipriai padirbėti, nes prieš akis 
yra pasirodymai įvairiose lietuvių ko
lonijose. Rugsėjo 20 d. dainaviečiai 
pradėjo ruošti “Nemunas žydi” veika
lą (jį anksčiau jau yra rodę Čikago
je), su kuriuo lapkričio mėnesį va
žiuos į Niujorką, Ktevelandą ir kitus 
miestus. Šio ansamblio muzikiniu va
dovu yra muz. Petras Armonas, ku
ris pakeitė mirusį ilgametį vadovą 
Steponą Sodeiką. Šiuo metu dar yra 
keli dainininkai, kurie ansamblyje da
lyvauja nuo Vokietijos laikų. Šiaip — 
nauji veidai, daugumoje jauni žmonės.

J. A. Valstybės
GENEROLUI STASIUI 

KIUI rugsėjo 13 d. suėjo 
amžiaus. Jis su žmona Elena Marija
dabar gyvena Kalifornijoj, Monterey, 
ir tebedirba kalbų institute jau per 
10 metų. Anksčiau dėstė lietuvių kal
bą, o dabar yra rusų kalbos profeso
riaus asistentas. Ilgiausių metų buvu
siam nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės vadui.

DR. A. SEŠPLAUKIS, aplankęs 12 
Europos ir Azijos kraštų, grįžo iš ke
lionės, kuri užtruko du mėnesius. 
Kelionės pradžioje aplankė šventas 
vietas Palestinoje, o likusį laiką pa
naudojo mokslinei medžiagai rinkti 
įvairių kraštų universitetų ir kitose 
bibliotekose. Šiam tikslui jis buvo 
siųstas Notre Dame universiteto, Ind.

DAIVA AUDĖNAITĖ, dvejus me
tus studijavusi Northwestern univer
sitete, Čikagoje, gavo “Master of 
Science in Physical Medicine”. Prieš 
tai ji buvo baigusi Niujorko univer
sitete fizinę terapiją. Dabar Daiva 
pradėjo dirbti instruktore North
western universitete medicinos mo
kyklos fizinės med. skyriuje.

TĖV. DR. L. ANDRIEKUS, Šv. 
Antano gimnazijos rektorius, Kenne- 
bunkporte, Me., šiemet atidarydamas 
mokslo metus į mokinius šitaip kal
bėjo: “čia yra jūsų namai šiais moks
lo metais, jūs čia mokytojuose rasi
te savo tėvus, o mokiniuose — bro- - 
liūs. Šv. Antano gimnazija yra dide
lė lietuvių šeima, čia jūs rasite dau
gybę progų iškilti moksle, sporte, 
lietuviškame veikime, čia jūs išmok
site geriau lietuvių kalbos, šokių, 
dainų.. Taip pat čia labiau pažinsite 
Dievą, įprasite dorai gyventi ir už
augsite kilniais žmonėmis. Jūs tuojau 
pamatysite, kad šv. Antano gimna
zijoj galite pasiekti daugiau, kaip ki
tur.”

INŽ. BRONIUS BUDGINAS, gyve
nęs Santa Monica, Calif., tragiškai 
mirė rugsėjo 12 d. Jis buvo nutrenk
tas elektros srovės. Velionis buvo 
gimęs 1918 m. rugsėjo 4 d. Silvest
rų km., Laukuvos valšč., Tauragės 
apskr. Mokėsi Tauragėje ir Vytauto 
Didžiojo un-te. Inžinerijos mokslą 
užbaigė Amerikoj. Už rezistencinę 
veiklą nacių buvo/kalintas eilėje ka
lėjimų ir 1945 m. amerikiečių išva
duotas iš Bayreutho kalėjimo. Ame
rikon atvyko 1946 m. Kurį laiką dir
bo kaip ALT propagandos skyriaus 
vedėjas, taip pat buvo ALTos Čika
gos skyr. narys, dirbo BALFe, SLA„ 
ir kitur. Vėliau persikėlė į Kalifor
niją. Liko žmona Antanina Milašiū- 
tė-Budginienė. Palaidotas rugsėjo 16 
d. iš Šv. Kazimiero bažnyčios Los An
geles mieste, Holy Cross kapinėse.

KAZIMIERAS MINDAUGAS ČAM- 
PĖ Purdue universitete Lafayette, 
Indiana, baigė augštąjį mokslą ir ga
vo inžinerijos doktoratą atominių 
mokslų srityje. Gimė 1937 m. Čeko
slovakijoje, kur tuo metu jo tėvai — 
Adolfas ir Kazimiera (abu žemaičiai) 
buvo išvykę studijuoti. Dvejų metų 
su tėvais grįžo Lietuvon, kur pralei
do vaikystę ir pradėjo pirmuosius 
mokslus. Po to — tremtis Vokietijoj 
ir kelias šiapus Atlanto.

LIETUVIŲ FONDO tarybos suva
žiavimas, įvykęs rugsėjo 12 d. Čika
goje, sekančiai kadencijai tarybos 
pirmininku išrinko vieną iš LF kū
rėjų — dr. G. Baluką, sekretoriumi 
— St. Rauckiną. Į valdybą išrinkti: 
pirmininku dr. A. Razma, vykd. vice
pirmininku A. Rėklaitis, sekr. — dr. 
Zen. Ašoklis, ižd.
tis ir finansų sekr. — St. Rauckinas.

BOSTONO ŠV. PETRO parapijos

choras kasmet vis mažėja. Ypač jau
nimas mažai besidomi choro veikla 
ir jau kuris laikas neatsiranda naujų 
choristų. Parapijos ir choro vadovy
bė prašo tėvus, kad ragintų savo vai
kus įsijungti į tą kilnų ir lietuvių 
kultūriniame gyvenime reikšmingą 
darbą. Kviečiama registruotis pas di
rigentą muz. J. Kačinską.

Australija
PAJAUTA PULLINEN, australe 

lietuvė, viena iš atstovių jaunimo 
kongrese, Mūsų Pastogėj” duoda 
įspūdžių žiupsnį iš viešėjimo Kanado- . 
je. Rašo, kad jų priėmime kalbėję 
gen. kons. J. Žmuidzinas, KLB kraš
to v-bos pirm. A. Rinkūnas ir jauni
mo sekcijos vicepirm. inž. Viskontas. 
Juos pristačiusi “Miss Toronto” 
Laima Švėgždaitė ir t.t. Iš Toronto 
ir aplamai iš Kanados jos įspūdžiai 
gana geri. Kanada nepasižyminti 
greitu tempu ir esanti panašesnė į 
Australiją, bet jos gamta daug gra
žesnės už Australijos.

B. BARKUS, ALB krašto v-bos vi
cepirmininkas, su šeima yra išvykęs 
kelionėn į užjūrius.

Britanija
DBLS WOLVERHAMPTONO sky

riaus valdyba rugsėjo 10 d. Queens 
viešbučio salėje surengė Tautos šven
tės minėjimą. Tą pačią dieną Tautos 
šventės minėjimas buvo surengtas 
DBLS Coventry skyriaus valdybos ir 
mančesteriečių lietuvių.

ALEKSAS JAROŠIUS, gyvenęs ir 
dirbęs Lietuvių Namuose Londone, 
staiga mirė rugpjūčio 4 d. Buvo gi
męs 1906 m. spalio 28 d. Vilniuje. 
Kariuomenėje baigė sanitarijos pus
karininkių mokyklą ir liktiniu tarna
vo karinėse žinybose, kol pasitraukė 
iš Lietuvos. Atsikėlęs po karo į Bri
taniją dirbo įvairius darbus. 1961 m. 
gegužės mėn. perėjo į “Nidos” spaus
tuvę, išmoko linotipininko ir kitų 
spaustuvės darbų ir ten dirbo iki pat 
mirties dienos.

NOTTINGHAME į Jaunimo Židinį 
— bendrabutį naujiems mokslo me
tams užsiregistravo eilė naujų moki
nių. Mokslas prasidėjo rugsėjo 7 d.

KUN. J. KUZMICKIS, Bradfordo 
ir apylinkių kapelionas, Ročdalėje 
neseniai atšventė 30 metų kunigys
tės sukaktį. Ta proga sukaktuvinin
kas atlaikė Mišias, kuriose dalyvavo 
gražus pulkas žmonių. Pamokslą pa
sakė Mančesterio kapelionas kun. V. 
Kamaitis. Pamaldų metu giedojo sol. 
V. Galbuogytė, vargonais pritariant 
B. Navickaitei-Snabaitienei.

dr. VI. Šimai-

SUDBURY, Ont.
NAUJA DARBO SUTARTIS. INCO 

b-vės ir Steelworkers unijos pasita
rimai dėl naujos darbo sutarties pa
sirašymo užtruko 6 mėnesius. Per tą 
laiką INCO b-vės darbovietėse buvo 
suorganizuoti du nelegalūs streikai — 
pasitraukimai iš darbo. Nelegalūs 
streikai nėra naudingi darbininkams, 
o taip pat nusikalstama prieš valsty
binius nuostatus. Ir kas svarbiausia, 
kad tokiu atveju maža darbininkų da
lelė diktuoja savo valią darbininkų 
didžiumai ir daro darbininkams nuos
tolius. Pagaliau darbininkai nubalsa
vo priimti naują, trejiem 
sirašytą darbo sutartį. Ji 
mais metais 23, 30 ir 56 
landinio pakėlimo, pagal
kategoriją. Kitais metais bus 8, 11 ir 
15 centų pakėlimas; 1968 m. — 10, 
12 ir 17 centų vai. pakėlimas. Taip 
pat gauta kaikurių kitų priedų. Iki 
šiol INCO darbininkai gaudavo 217 
centų per valandą ir daugiau.

J. VAIČELIŪNAS buvo išvykęs il
gesnėm kelionėn į JAV; aplankė JAV 
karo aviacijos akademiją prie Colo
rado Springs, El Paso, Phoenix, Las 
Vegas, Salt Lake City ir Yellowsto
ne parką.

J. KIBICKAS yra vienas pavyzdin
gųjų Sudburio lietuvių iš senųjų atei
vių. Jis yra paskyręs $500 BALFui; 
numato didesnes sumas paskirti Lie
tuvių Fondui ir kitoms lietuviškoms 
institucijoms. Tai gražus pavyzdys 
kitiems, kurie kartais savo sunkiai 
uždirbtus pinigus išmėto blogiems 
tikslams. K.

SKELBKITĖS 
'‘TĖVIŠKES ŽIBURIUOS” — 
SKELBIMAS NAUDĄ DUOS!

Italija
KUN. MEČYS BURBA, išgulėjęs 

Asti miesto ligoninėj 25 dienas, grį
žo į Castelnuovą tęsti gydymosi. Kun. 
Jonas Svirnelis, ištiktas širdies prie
puolio, dar guli Cottolengo ligoninėj 
Torine.

Į CASTELNUOVĄ naujiems moks
lo metams sugrįžo seni ir atvyko nau
ji mokiniai iš Anglijos ir Vokietijos. 
Mokinių skaičius toks pat, kaip ir 
praėjusiais mokslo metais.

Vokietija
ANTANAS STAKĖNAS, gyv. 927 

W. 32nd Place, Chicago, Ill. 60608, 
prašo skubiai atsiliepti: Antaną 
Dubauską, Liet, kariuom. įeit. Va
nagą ir Juozą Gili (ar Gylys). Jie 
visi yra tarnavę vokiečių kariuo
menėje, Luftwaffe, Hamburg-Wands- 
beck, dalinio nr. 2898 (Lit) Flak 
Ers. Abt. 61. Ir visi kiti, kurie tar
navo minėtame dalinyje, prašomi at
siliepti. Paruošė Pr. AL

LONDON, ONT
atsitikimais prasitardavo apie save. Jo 
pagrindinis rūpestis — jo gausi šeima. 
Reikėjo labai rimtos priežasties, kad 
kas iš jo šeimos praleistų pamaldas ar 
dukros nenuvyktų į šeštadieninę mo
kyklą. Jis labai džiaugėsi kun. B. 
Pacevičiui persikėlus Londonan ir ir 
braukdamas džiaugsmo ašaras net po 
kelis kartus kartojo: “Gal pagaliau tu
rėsime lietuvišką parapiją, kurios 
mums taip reikia. Mūsų jau niekas ne
pakeis, bet jaunimui reikia lietuviškos 
mokyklos ir liet, parapijos. Kad tik 
Dievas padėtų mums tai pasiekti”. 
Daug lietuvių velionies intencija už
prašė šv. Mišias, didelis būrys atvyko 
palydėti jį amžino poilsio vieton, nors

PALAIDOTAS ANTANAS MIŠKI
NIS. Praėjusieji ir šie metai Londonui 
nebuvo laimingi: neseniai ištiko staigi 
mirtis buv. savanorį Juozą Kasputį, o 
šiomis dienomis buvo palaidotas nuo
širdus lietuviškos parapijos rėmėjas A. 
Miškinis. Velionis gimė 1910 m. kovo 
25 d., Kaniūkų k., Užpalių v., Utenos 
aps. Baigęs vidurinį mokslą įstojo į Kė
dainių kultūrtechnikos mokyklą ir ją 
1932 m. sėkmingai baigė. 1939 m., ko
munistų įguloms esant nepriklausomo
je Lietuvoje, jis kartu su savo dėde ku
nigu gatvėje buvo rusų suimtas ir ka
lintas keliuose Rusijos kalėjimuose ligi 
1940 m. gegužės 15 d. Po to vėl dirbo 
savo profesijoje ir 1943 m. gavo inži- j ir buvo darbo diena. Į laidotuves iš J. 
nieriaus - kultūrtechniko vardą. 1944 
m. jis pasitraukė į vakarus ir apsigy
veno prie Hamburgo. 1947 m. atvyko 
Kanadon ir pradėjo kurtis Londone, 
kuriame išgyveno ligi pat mirties. Mi
rė rugsėjo 11 d. 11 vai. Londone liko 1 laimės momentu atėjo pagalbon ir visa 
jo žmona ir keturios dukrelės. Anta- eilė kanadiečių — jos kaimynų, suor- 
nas buvo kuklus, nepriekabus, ramaus ganizuodami rinkliavas ir pan. Tegul 
būdo ir gilaus tautinio įsitikinimo žmo- Apvaizda suteikia jo sielai amžiną ra
gus Visus savo išgyvenimus mokėdavo mybę, o likusiai šeimai tėvišką globą, 
paslėpti savo viduje ir tik labai retais

A.V. buvo atvykęs ir jo brolis su šei
ma. Laidotuvių apeigas atliko kun. B. 
Pacevičius ir kun. J. Danielius.. Kapi
nėse Londono lietuvių vardu su velio
niu atsisveikino J. Butkus. Našlei ne-

D. E.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA' 
21 Mcm Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgižių 
paskolos iš 7^4% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokomo 5% 
dividendo ii pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas.



Pašnekesys su dailininku Tamošaičiu
J. DANYSGražų besibaigiančios vasaros savaitgalį lankėmės dailininkų Tamošaičių sodyboje prie Kings- tono, Ont. žiemos pusnynai kiek baido važiuoti į šią nuošalią vietą, bet vasaros savaitgaliais visada randi lankytojų iš kaimyninės Otavos, tolimesnių Montrealio ir Toronto miestų, iš gerokai tolimų vietovių, kaip Kleve- iandas, Čikaga, Niujorkas, Vašingtonas ir t.t.Apžiūrėjome paveikslų galeriją sename dviejų augštų pastate, kuriame kadaise kanadiečiai gamino sūrius. Dabar čia įrengtos tapybos ir meninių audimų studijos ir kelios patalpos paveikslams bei kilimams. Pamatėm naujausius šią žiemą nutapytus paveikslus, aptarėm paskutines naujoves dail. A. Tamošaičio tapyboje ir leidžiamės prie Šv. Lauryno upės.Dėmesį atkreipia senovinių verpsčių ir kitų namų apyvokos daiktų rinkinys, o tarp jų — eilė meniškų geležies formų derinių. Ar tai bandymas padaryti šuolį į modernišką skulptūrą? Dail. A. Tamošaitis šypsosi ir į klausimą neatsako, .tik paaiškina, kad įvairios dalys atrinktos iš geležies laužo, atitinkamai supjaustytos, suvirintos ir suderintos pagal jo mintį. Praėjusią savaitę keturi automobiliai buvo sustoję, domėjosi ir norėjo jas įsigyti. (Tarp kitko, galiu pasakyti, kad vieną iš vazų įsidėjome į savo automobilį, parsivežėme ir jau stovi prie mūsų namo įėjimo.)Iš lėto einame vingiuotu miško keleliu čia pabaidydami paukštelį, čia voveraitę, šokančią skersai kelio, o kartais ir tingų žaltį, išlindusį iš raistyno pasišildyti saulėje.Šiemet — dail. A. Tamošaičio šešiasdešimtieji amžiaus metai. Kalba nukrypsta į jo nueitą menininko kelią, praėjusius gyvenimo epizodus.— Jaunystės aplinka veikia kiekviena žmogų, taigi, turi įtakos ir menininkui bei jo kūrybai. Gal keletą prisiminimų iš jūsų jaunų dienų?— Žmonių kasdieninis gyvenimas dažnai būna labai panašus,! ii tokius puikius dalykus pada- bet jų atlikti darbai juos vėliau ryti, kuriais visi grožisi. Jau ta- išskiria.. Svarbus lieka tik jų įna- da ryžausi išsimokslinti ir steng- šas tautos, žmonijos kultūrai ar tis ką nors dar geriau ir gražiau

kėjau daug eilėraščių, per mokyklos pasirodymus dažnai deklamuodavau ir vaidindavau — svajojau tapti aktoriumi. Šakių gimnazijoje truputį pramokau dailės, o Kauno Meno Makykla jau atidarė platesnį žvilgsnį į meną.— Kaip kiti jūsų broliai ir seserys?— Užaugome aštuoni; keturi broliai ir keturios seserys. Vienu metu net šeši mokėmės gimnazijoje, mokytojų ir kunigų seminarijose. Aš nutariau savo jėgomis lankyti meno mokyklą, pinigus mokslui užsidirbdamas privatinėmis pamokomis, liaudies meno rinkimu muzėjui.— Kurios dailės sritys jus tada labiausiai domino?— Tik Įstojęs į dailės mokyklą, atkreipiau prof. Galaunės dėmesį savo gausiais tautodailės rinkiniais. Daugeli metų (1926- 39) man buvo pavedama organizuoti ekspedicijas rinkti lietuvių lietuvių tautodailę po įvairiausias Lietuvos vietas. Pėsčias, dviračiu, motociklu ir automobiliu esu apkeliavęs visus Lietuvos užkampius.— Kurios Lietuvos vietovės buvo turtingiausios senąja tautodaile?

Gal turėjau ir tokią laimę, kad pasiūlymų niekad netrukdavo — jų būdavo daugiau nei galėjau atlikti. Pradėjau kuklesnėse mokyklose su pora dailės pamokų, vėliau vis gaudavau pasiūlymų Į didesnes mokyklas, institutus svarbesniems kursams. Paminėtina Moterų Dailės Darbų Mokykla, Mergaičių Seminarija, Suaugusiųjų Gimnazija, Kauno Meno Mokykla, Kauno Taikomosios Dailės Institutas, Vilniaus Dailės Akademija, Dotnuvos žemės Ūkio Akademija, Freiburgo Dailės Mokykla, Montrealio YMCA Dailės Mokykla.— Kartais nemažai Įsitraukdavote Į visuomeninį veikimą?— Mano visuomeninė veikla atsiremia-papildo manąją profesiją: paskaitos apie tautodailę, visokeriopa liaudies meno ir dailės populiarizacija, dalyvavimas dailininkų organizacijose, parodų rengimas ir pan.— Rodos, esate parašęs keliolika dailės knygų ir gausiai dalyvavęs spaudoje?— Žemės Ūkio Rūmai 1931-39 m. išleido “Sodžiaus meno” I- VIII knygas, taip pat, “Audimą”, “Austinius kilimus”, “Staltieses”. Bendradarbiavau “Naujojoje Romuvoje, “Ūkininko Patarėjuje”, “Tautos Mokykloje”, “Vaire?’, Lietuvių Enciklopedijoje ir kitur. Savo spaudos darbais rė- Dailininkas Antanas Tamošaitis
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d MTlIiaffiJE VEIKIOJE
ČIKAGOS APYGARDOS ŠVIETIMO I apie sritį, kurioje jis mažiausiai nusi- 

K-JA su švietimo taryba yra paruošų-Į mano.
si pratimus visiems lietuvių m-klų aš-Į Panaši suniekinimo akcija pastaruo- 
tuoniems skyriams. Pratimai paruošti ju metu pradėta prieš dr. J. Girnių ir 
pagal švietimo tarybos programas.' jo stambų veikalą “žmogus be Dievo”. 
Kiekvienam skyriui bus atskiras są-'Ir šiuo atveju nepatenkintieji, nepa- 
siuvinys. Pratimus parašė šie mokyto- jėgdami nuosekliai svarstyti, perėjo į 
jai: E. Ruzgienė, G. Česienė, J. Juoze- pašaipą ir niekinimą. Besidomintiems 
vičiūtė, E. Narutienė, S. Jonynienė, lietuviška knyga geriausia būtų pa- 
Z. Grybinas, J. Plačas, J. Kreivėnas ir tiems tokius veikalus perskaityti ir įsi- 
St. Sližys. Pratimų leidėjas — Kultu- tikinti jų verte.
ros Fondas. Švietimo taryba nusiųs 
kiekvienai m-klai po pavyzdį, o mokyk-

:alės užsisakyti Kultūros j TARPTAUTINĖS

— Kiekviena vietovė pasižy- miau lietuvių tautodailės pažmi-mėjo kokia nors tautodailės sri- m4 ir propagavau jos tęstinumą, timi: Suvalkija — audiniais ir senoviniais drabužiais, Dzūkija — juostomis, Augštaitija — keramika bei medžio drožiniais (kultuvėmis, verpstėmis), Žemaitija — kryžiais, koplytstulpiais, smūtkeliais, senoviniais trobesiais. Ką mokiausi gimnazijoje apie pilis, piliakalnius iš knygų, tą keliaudamas po Lietuvą pamačiau savo akimis. Jaunuoliui tai buvo lyg pasakų ir svajonių pasaulis. . J— Kodėl labiau palinkote prie liaudies dailės?— Dar mokydamasis pradžios mokykloje stebėdavau spalvotus audėjų marginius, margas kraičių skrynias ir stebėdavausi, kaip nemokyti ir beraščiai žmonės ga-

DAIL. V. PAZUKAITĖS PARODOJE

— Jūsų darbai atsidūrus šia
me krašte?— Gyvenimas bėga greičiau kaip upės vanduo, todėl teko atsisakyti nuo plataus darbo išsišakojimo. Grįžau į grynosios dailės kūrybos sritį, kurią jaunystėje studijavau.

— Kas paskatino atsidėti vien 
dailei?— Žmogaus kūrybą visada laikiau augščiausioje pagarboje ir jai turėjau visada didelį patraukimą. Įvairios jaunystės dailės studijos ir gyvenimo patyrimai tautodailėje ilgai kaupėsi manyje. Todėl ir atsidėjau asmeninei kūrybai, kuri teikia man nepaprastai daug džiaugsmo ir dvasinio pasitenkinimo.

— Lietuviai ir kanadiečiai me
no kritikai mato jūsų kūryboje 

__________ _ ___ ____ o__________ o_________ ne tik didelį savitumą, bet ir gerovei. Nenorėčiau daug kalbėti i sukurti. Gal tai° buvo vaikiškas lietuvių folkloro bruožus. Kaip apie praeitį, pasakysiu tik, kad galvojimas, bet mano gyvenimo : aiškinate šį derinį?esu iš Sūduvos lygumų. Tėvai ir keliui jis, atrodo, turėjo daug ’ — Gėriuosi gamtos grožiu,

PAKILAU VIRŠ DEBESŲ NE SAPNE, 
BET TIKROVĖJE!"

esu iš Sūduvos lygumų. Tėvai ir keliui jis, atrodo, turėjo daug : — Gėriuosi gamtos grožiu, kaimynai kalbėjo taisyklinga lie- įtakos. i vertinu įvairias dailės kryptis,tuvių kalba. Jablonskis buvo mū- ' . iii™ natūra i pripažįstu visus šaltinius, kuriaissu artimas kaimynas. Augau tarp .. * 2= ^ė?iau tek‘ dailininkai grindžia savo kūry-darbščiu žmonių su pilnais aruo- 121 «J™ bą, bet man artimiausia yra Raudais. su audinių ritiniais prikraus £ ? darbl* tiek-daug pama- dies dailė ir jos neišsemiami grotomis kraičių skryniomis. Lau-į - la . įžio turtai. Turbūt su lietuviškukuose skambėjo pabaigtuvių dai-! ~ .^ai spti^au gausy- liaudies menu ne tik susigyvenos, vestuvės trukdavo savaitė- b? žemaičių dievadirbių, augstai- nau, bet ir susigiminiavau. Mano mis. Esu girdėjęs daug pasakų J ^ių audėjų ir eilę visų kitų liau- Įsitikinimu, lietuvių tautodailė padavimų. Darbšti bei kūrybinga menininkų, įsitikinau, kad teskirta tik konservavimui mu- buvo mano vaikystės ir jaunys- kūryba yra talentas, reta dovana. Įzėjuose — ja taip pat reikialietuviu tautodailė
tės gyvenimo aplinka.— Ką Įdomesnio pamenate iš savo mokyklos metų?— Grįžęs iš mokyklos dažnai turėdavau mamai prie staklių padavinėti metmenų siūlus. Prisižiūrėjęs audžiamų raštų, keletą iš jų nupiešiau ir nusinešiau į mokyklą. Mokytojo paskatintas pripiešiau jų pilną sąsiuvini, tarp jų ir savo krikšto mamos dovaną — plačią austinę juostą. Mo-

i Taigi, buvo verta pamilti beraščius kūrėjus ir jų amžinus tautodailės darbus. Tos nuomonės esu iki šios dienos.— Nemažai esate dirbęs pedagoginėje srityje. Kas pastūmėjo į šią sritį?— Pirma priežastis bene bus ta, kad meno mokykla parengė ir mokytojo darbui. Gal buvau tokio būdo, kad etnuziastingai imdavaus naujų pasiūlytų darbų.
Ruduo jau atėjo, netoli ir Kalėdos ...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti. kokį dovanų siuntinį pa

siųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinaudojant 

leidžiamu siųsti prekių koinoraščiu, kurį galite gauti kiekvienas nemoka
mai pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino ką reikėtų siųsti, 
siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siuntinius.

RK 1. (moteriškas)
Vilnonė apsiaustui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, neperma

tomo japoniško nailono suknelei, 4 jardai, 2 poros vilnonių arba nailoni
nių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštads skarelė, 1 šilkinė ska
relė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladinių saldainių.

$75.00.
RK2 (vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 3% jardo vilnonė eilutei medžiaga, 2 nailono 

viršutiniai marškiniai, 2 poros vilnonių kojinių, 1 pora odinių pirštinių, 
2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokoladinių sal
dainių. $75.00.

Jungtinis siuntinys RK1 ir RK2 kainuoja $135.00.
Maisto siuntinys
4 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, ¥2 sv. kakavos, 

2 sv. ryžių, 5 sv. mfltų, 1 dėžė “neseafe”* 1 sv. saldainių, 1 sr.. razinkų, 1 
sv. cukraus, V4 sv. pipirų, % sv. šokolado.

S30. :
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio pasisekimo turį siun

tiniai: V—3, IOV4 jardo eilutėms medžiaga už $55.00; P-3, trims apsiaus
tams angliška vilnonė medžiaga už $60; N—4, 16 jardų nepermatomo nai
lono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS),

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su gavėjo parašu 
patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruotos 
ir apdraustos.

421 HACKNEY RD. LONDON, E. 2. ENGLAND.

Atstovai: GAIVA, 3570 W. Vernon, Detroit, Mich.;
A. KUSINSKIS, 167 Colledge St Apt. 2. Sudbury, Ontario;
L. Radzevičius, R.R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

džiaugtis, gėrėtis ir Įlieti i asmeninę dailininko kūrybą.— Ką norite išsakyti savąja kūryba?— Savo dailėje noriu paprastai ir nuoširdžiai išsakyti visa tai, kas yra per daugeli .metų manyje susikaupę. Noriu žengti i dailę su savitu pasauliu, savitu turiniu, formomis ir braižu. Man patiktų būti giminingu su lietuvių dievadirbiais, audėjomis ir kitais mūsų tautodailės kūrėjais.Besikalbėdami pasiekiame didingos šv. Lauryno upės pakrantę su ąžuolų miškeliais ir puikiais vaizdais. Indėnai ši upės ruožą vadino “Didžiosios Dvasios sodu”. Mintys žaibu skrenda i Zanavykiją, Barzdų kaimą, kur jaunutis Tamošaitis žavėjosi tautiniais audiniais, piešė mamytės juostas; vėliau daug metų paskyrė lietuvių liaudies meno studijoms, kol subrendo lietuvių liaudies meno žinovu. Deja, tautos tragedija atbloškia ji iš tėviškės prie šv. Lauryno upės pakrantės, kur gyvena Įsikūręs jau keliolika metų. Jo ir jo žmonos dail. Anast. Tamošaitienės sodyba tapo lietuviško meno ir lietuviškumo kiekvienoje jo formoje salele didžiuose Kanados plotuose. Dail. Tamošaitis nepraranda jaunatviškos dvasios, entuziastiško ryžto; lieka ištikimas savo tautos menui ir savo patyrimą bei žinias Įlieja i naują modernią tapybą, kurios originalumą ir meninę vertę pripažįsta ir lietuviai, ir kanadiečiai meno kritikai. Tai daro jį vienu iškiliųjų mūsų dailininkų.

Džiaugsmas pripildė širdį, grožis pakėlė sielą. Nejučiomis pinasi mintys ir įspūdžiai, kuriais noriu pasidalinti su šio laikraščio skaitytojais.Š. m. rugsėjo 14 d. Windsore, Willistead Meno Galerijoj buvo atidaryta dailininkės Vandos Pazukaitės paveikslų paroda. Dalyvaujant virš 300 žmonių miesto burmistras perkirpo kaspiną — atidarė duris į nuostabų menininkės pasaulį. Ten ją pasitiko tautiniais drabužiais pasipuošusios lietuvaitės, raudonų rožių puokštė, nuoširdūs ir užtarnauti sveikinimai, o žiūrovus — Lietuva.Dingo toluma ir laikas. Brai- džioji “Palangos pajūry”, girdi “Šventąją ties Anykščiais”, atrodo tuoj išplauks “Klaipėdos uosto laivai”, rodosi,-štai prakalbės į tave “Nidos žvejys”. O koks mielas, prisiminimų kupinas “Senasis Vilnius”. Tai tik dalis iš Lietuvos atvežtų paveikslų.Prieš pusantrų metų atvykusi Kanadon, truputi pailsėjusi, menininkė ir vėl pradėjo kurti, jieš- koti naujų temų ir formų. Toron-į te sukurti pusiauabstraktai giliai išgyventi, nuoširdžiai išjieškoti. “Plaštakės”, “žuvėdros”, “Fantazija”, “Žąsys”, “Regata”. Visur saulė, šiluma, subtilumas. Viskas žėri vaivorykštės spalvom. ■Visuose paveiksluose atsispindi nuostabi asmenybė. “Nėra klausimo apie V. Pazukaitės sugebėjimus, kuriuos ji išreiškia daugybe stilių ir būdu” — pasakė galerijos direktorius K. Saltmarche.Kūrybinis džiaugsmas spindi menininkės akyse. Ir kaip nesidžiaugti? Dar taip neseniai tos pačios rankos dirbo vergo darbą, tie patys nuo šalčio sugrubę pirštai lipdė iš nuo burnos atitrauk tų duonos trupinėlių gintaro karolius, kad papuoštų iš maišų pasiūtus lietuvaičių tautinius drabužius Sibire. Ta pati širdis džiaugėsi dalindama Šv. Velykų rytą motulės iš Lietuvos prisiųstą siun-

finelį i dvidešimt dvi dalis, nes dvidešimt dvi tremtinės skurdo tam pačiam tamsiam barake...Jautri širdis troško gėrio ir grožio, pamiltas menas buvo tik svajonė ...Likimas lėmė, kad ši paroda buvo atidaryta lygiai po dešimties metų V. Pazukaitei grižus Lietuvon iš žiauriojo Sibiro tundrų, Didžiulis parodos pasisekimas (1b paveikslų parduota per pirmas tris dienas), žymių šiaurės Amerikos menininkų puikūs atsiliepimai, nuoširdus Įvertinimas. Viskas ... kaip sapnas po baisių pergyvenimų ir nevilties.V. Pazukaitė ne tik dailininkė; ji yra gabi muzikė-pianistė ir pedagogė. žmogus, kokių retai sutinki gyvenime. Tai asmenybė, kurios negali nepamilti iš pirmo susitikimo. Nenuostabu dėlto, kad Windsoro ir Detroito lietuviai ir kanadiečiai priėmė ją išskėstom rankom. Dar niekad tiek daug žmonių nematė senutė galerija. Ten juos subūrė meilė menui ir ŽMOGUI. Visur gražiausi atsilie-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
los pačias galės užsisakyti Kultūrosj TARPTAUTINĖS BIBLIOTEKŲ 
Fonde. FEDERACIJOS suvažiavime Olandi-

LB ČIKAGOS APYGARDOS V-BA j°Je dalyvavo du Lietuvos atstovai: 
paskyrė pradinę paramą $200 Pedago- Vilniaus universiteto vyr. dėstytojas 
giniam Lituanistikos Institutui vadovė
liams ir mokslo priemonėms leisti; Či
kagos Augštesniosios lituanistinės mo
kyklos moksleivių metraščiui paskyrė 
50 dolerių.

“LIETUVIŲ DIENŲ” žurnalas rug
sėjo mėn. nr. vedamajame rašo: “Jau 
įėjo j tradiciją rengti Kanados Lietu
vių Dienas, Australijos Meno Dienas, 
rengiamas IV Pietų Amerikos lietuvių 
kongresas. Padedama daug pastangų, 
išeikvojama daug energijos, žmonės į 
tuos parengimus kviečiami plaukia bū
riais, bet vis mažesniais, matyt jau 
nuobodulio ir apatijos. Kas kaltas? Vi
sus ima gąsdinti trafaretas, vis sun
kiau darosi su programų sudarymu. 
Savo jėgos išsieikvoja, nusibosta, ne
bėra impulso.”

LIET. ŽURNALISTŲ S-GOS Čika
gos skyriaus valdyba nutarė, kad rei
kia skatinti mūsų jaunimą daugiau do
mėtis spauda ir kreipti dėmesį į litu
anistinių mokyklų mokinius, kurie jau 
galėtų pasireikšti savo rašiniais perio
dinėje spaudoje. Valdyba nutarė duo
ti 3 temas, kurios turėtų būti parašy
tos iki gruodžio 31 d., ir paskyrė pi
nigines dovanas. Konkurso sąlygos ir 
tvarka būsianti paskelbta vėliau. Te
mos yra sekančios: “Kodėl aš skaitau 
lietuvišką spaudą”, “Mano korespon
dencija iš lietuviško gyvenimo veik
los” ir “Kokią aš 
tėvynę Lietuvą?”

PROF. JUOZAS 
ko muzikologijos 
Jaunimo Centre; talkina mok. Z. Gird- 
vainytė, O. Vyšniauskienė, J. Joku- 
bauskienė ir archyvaras Jonas Naru- 
kynas. Dabar vykdoma inventorizacija 
ir tvarkoma kartoteka. Tas darbas už
truks apie pusę metų.

DR. ALFREDAS ŠAULYS, pagal 
Amerikos - Vokietijos mokslinio bend
radarbiavimo sutartį, rekomenduoja
mas Mičigano universiteto, išvyko vie- 
neriems metams į Vokietiją.

ARCHIT. JONAS MULOKAS paruo
šė projektą bažnyčiai, šiuo metu stato
mai lietuvių parapijoje Custery, Mich., 
netoli lietuvių skautų stovyklos. Jis 
taip pat paruošė projektą senelių na-

Įsivaizduoju mūsų

ŽILEVIČIUS tvar- 
archyvą Čikagoje,

pimai, laikraščiai pilni nuotraukų mų Omahoje ir Australijos lietuvių pair aprašymų. Korespondentai už- minklinės koplyčios, pylė menininkę šimtais klausimų. Žmonės, kurie beveik nežinojo Lietuvos, pamilo ją per V. Pazu- kaitės meną ir asmenybę.Prisimena man vienas mielos menininkės sakinys: “Kai skrendant i Kanadą lėktuvas pasikėlė Maskvos aerodrome, pirmą kartą po kančių ir tamsos pajutau, kad pakilau virš debesų ne sapne, bet tikrovėje.”Vandos Pazukaitės. išgyventas džiaugsmas, pasiekus laisvąjį pasaulį, laisvė menui, didžiulis parodos pasisekimas ir įvertinimas pakėlė ją dabar ir vėl virš debesų, šį kartą drauge su “Plaštakėmis”, prie kurių palikome būrius susižavėjusių mūsų Tėvyne svetimtaučių ir iš džiaugsmo pravir- kusiu lietuvišku širdžių.Alė Stepaitienė
TORONTO DAINININKAI, ATSILIEPKITESuprantama, kad ilgai po svetimųjų ranka išgyvenusi tauta skiriasi savo charakteriu nuo laisvėje gyvenančių žmonių. Tos nedalios esame labai stipriai paliesti ir pasižymime entuziazmo stoka, nepasitikėjimu naujais projektais, dideliu pasyvumu ir

Atsiųsta paminėti
/ Lietuvių Dienos, nr. 7, 1966 m. rug

sėjis. Gausiai iliustruotas žurnalas lie
tuvių ir anglų kalbomis. Vyr. red. — 
Bern. Brazdžionis, leidėjas — Anthony 
F. Skilius; adr.: 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood, Calif. 90029. Pagrindinis 
dėmesys šiame nr. skiriamas Čikagoje 
Įvykusiam jaunimo kongresui ir dainų 
šventei, ištisas puslapis — V. Mykolai
čio-Putino paskutinio rinkinio “Lan
gas” poezijos ištraukoms.

nadą suplaukusias kultūras ir surinkti sostinės muzėjuje Įvairių tautų tautosakas.Mes tapome vieni pirmųjų, į kuriuos nukrypo muzėjaus žvilgsnis. Pas mus pradėtas tautosakos rinkimas. Rinkimas?... Ne, geriau sakant, vargingas ubagavimas. Nors buvo spaudoje, per radiją ir bažnyčias pranešta, kad yra paskirta viena rinkėja ir dėl to prašoma kiek galint diesnio taučio, kuris nepataikė mūsų i visuomenės supratimo, pritarimo jausmų iš karto suprasti. Ne- ir pagalbos. Rezultatai yra dar žiūrint visų nusivylimų, iškilu- vis menki Iš torontiečių daini- sių bendraujant su visais kitoje ninku, patys neprašyti atsiliepė aplinkoje išaugusiais žmonėmis, tik šie asmenys: Magdalena Kaz- mes visdėlto bandome būti suprastais, bandome įrodyti visas tautai padarytas neteisybes, bandome parodyti savo vertę. Dažnai, žinoma, susigaudom pervė- lai, tik po to, kai kiti yra atlikę daug reikšmingesnius darbus. Tada pakraipom kalvas ir savo pačių nepaslankumą teisiname kitų landumu, prigimta arogancija ir t.t.
šiuo metu Toronte yra vykdo

mi keli dideli darbai Kanados 
šimtmečio proga, kuriais mes pa
tys norime kitiems pasakyti, iš 
kur esame kilę, kokį kultūrinį 
įnašą esame padarę ir t.t.

Tuo pačiu metu ir pati Kana
dos vyriausybė praveda savo 
ruožtu labai didelį darbą, bandy
dama tinkamai atvaizduoti į Ka-

Pr. AI.

“AWAKENING LITHUANIA” — 
naujausia knyga apie Lietuvą anglų 
kalba jau baigiama spausdinti. Ją pa
rašė dr. J. J. Stukas, profesoriaująs Se
ton Hall universitete. Naujoji knyga 
yra jo disertacijos pritaikymas plačia
jai visuomenei. Disertacijos tema bu
vo: “Rise of Modern Lithuanian Na
tionalism”. Išleisdamas knygą, autorius 
papildė'bei praplėtė, taip kad ji apima 
visą Lietuvos atgimimo laikotarpį 
bendrame Lietuvos istorijos fone. Kny
ga kainuoja S5.00 ir gaunama šiuo ad
resu: Dr. J. J. Stukas, 1016 Schleifer 
Rd.. Hillside, N. J. Knygą išleido The 
Florham Park Press, Ine.

“DIEVAS SUTEMOSE”, kun. prof. 
St. Ylos knyga, sukėlusi visuomenėje 
didelį susidomėjimą, tebėra aktuali. 
Rimtoji spauda ją rimtai įvertino, o 
nepatenkintieji, vietoj rimtos kritikos, 
pasitenkino pašaipa. Žymiausias pašai
pos atstovas buvo Bronys Raila. Kai- 
kurie bandė tą knygą ir jos autorių su
niekinti, lyg kažko pabūgę. Vienas to
kių yra Z. V. Rekašius, parašęs neva 
“recenziją” “Metmenų” 11 nr. Nors 
žurnalas pavadintas “jaunosios kartos” 
leidiniu, tačiau Z. V. Rekašiaus rašinys 
dvelkia sena J. Šliūpo dvasia. Rašinio 
autorius pataria kun. prof. St. Ylai 
“truputį mažiau rašyti ir daugiau pa
skaityti”. Patarimas betgi daug dau
giau tinka pačiam patarėjui, rašančiam

ir pedagogikos mokslų kandidatas K. 
Sinkevičius, respublikinės valstybinės 
bibliotekos metodinio skyrius ve
dėjas P. Kizis. Sesija svarstė tarp
tautinio pobūdžio bibliotekinio dar
bo klausimus. Lietuviai suvažiavi
mo darbuose dalyvavo pirmą kartą. 
Jie turėjo progos susipažinti su 
olandų kultūriniu gyvenimu, istori
niais ir meno paminklais, aplankyti 
Liuksemburgą.

“NEMUNO ŽIBURIAI”, Jono Cijū- 
nėlio vadovaujamas estradinis an
samblis, išvyko gastrolių į Kaukazo 
rajoną. Koncertų serija ruošiama Ar
mėnijos, Gruzijos sostinėse ir žy
miuosiuose pietų kurortuose. Į pro
gramą yra įtraukti naujausi kompo
zitorių V. Telksnio, R. Žygaičio, B. 
Gorbulskio, M. Vaitkevičiaus, M. 
Norviko kūriniai ir ansamblio daly
vio T. Gulkio pjesės orkestrui. Ją 
papildo sovietų ir užsienio kompozi
torių sukurtos estradinės melodijos.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI- 
TUTE 60 m. amžiaus sukakties pro
ga buvo pagerbtas akademikas, che
mijos mokslų daktaras prof. Jonas 
Janickis. Pranešimą apie sukaktuvi
ninko gyvenimą ir mokslinę veik
lą padarė docentas E. Pacauskas.

LAZDYNŲ PELĖDOS MUZĖJŲ Pa
ragiuose per tris pirmuosius mėne
sius aplankė virš 1.000 žmonių. Eks
kursijos buvo atvykusios iš Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Telšių ir Mažei
kių. Didžiąją eksponatų dalį sudaro 
abiejų seserų — Sofijos Pšibiliaus
kienės ir Marijos Lastauskienės — 
tuo pačiu Lazdynos Pelėdos slapy
vardžiu išleisti kūriniai, rašiniai pe
riodinėj spaudoj, asmeniniai daiktai. 
Muzėjų vykusiai papildo jų tėvo N. 
Ivanausko dailės ir tapybos darbai, 
kuriuos padovanojo M. Lastauskienės 
dukra Stasė Matulienė. Daug rašy
tojų kadaise naudotų apyvokos daik
tų muzėjui pristatė Kairiškių sov- 
chozo darbininkas Vladas Radvilas, 
iš pusės dirbęs rašytojų tėvo N. Iva
nausko žemę.

RAŠYTOJAS JUOZAS GRUŠAS 
“Liter, ir Mene” paskelbtame pasi
kalbėjime su Jonu Mačiuliu sako: 
“Ruošiuosi rašyti pjesę, o paskum 
visą apsakymų ciklą apie šių dienų 
jaunimą. Susipažįstu su mūsų jauni
mo gyvenimu, darbu, pramogomis. Pa
mėgau ir džiazą. Jo ritmas nuteikia 
mane gana maloniai...” Kūrybinio 
Įkvėpimo jam duoda muzika, dailė, 
architektūra, tikslieji mokslai ir jo 
namo sodelis Kalniečių gatvėje Kau
ne. J. Grušas yra dažnas svečias 
“Tulpės” kavinėje — mėgsta pasė
dėti vienas prie puoduko kavos ir 
taurelės konjako su užrašų knygu
te rankoje. „Apie sveikatą ir darbą ra
šytojas pasakoja: “Pasigirti sveikata 
negalėčiau. Ir dirbdamas stengiuosi 
taip prisitaikyti, kad greitai nenu- 
vargčiau. Rytą nubudęs, dar gulėda
mas lovoje, imu pieštuką ir rašau. 
Man dažnai tada pavyksta eilė dialo
gų, kurie išreiškia tai, ką reikia. Ra
šau pieštuku, nes šnekama,, kad rašy
tojai turi taupyti rašalą...” Geriau
siai pavykusiais savo kūriniais J. 
Grušas laiko dramas 
Mantas’ 
tis’ 
biausiai gerbia V. Mykolaitį-Putiną: 
“Putinas mano literatūriniame kūry
biniame kelyje suvaidino labai dide
lį ugdomąjį vaidmenį. Jis mano li
teratūros profesorius, mano diplomi
nis darbas rašytas jam vadovaujant... 
Jis ir pirmosios mano knygos recen
zentas ...” V. Kst.

“Herkus 
ir “Adomo Brunzos paslap- 

o iš savo buvusių mokytojų la-

Visi betgi jaučiame, kad nesame blogesni už kitus ir dažnai nusisukam nuo kiekvieno kita- ALBINAS BARANAUSKAS

lauskienė, Regina Kutkienė ir 
P. Vilimienė. Taip pat labai nuo
širdi padėka p. Vilutienei už pui
kių audinių ir gintaro pasiūlą.

Kur visi kiti? Atrodo, nesun
ku suprasti, kad kiekvienam lie
tuviui aplankyti reikėtų žymiai 
daugiau laiko, negu kad yra 
duota. Juk yra pranešta, kad 
darbas yra skubus ir pabrėžiama, 
kad atsiliepusieji nebus kaip 
nors apsunkinami: jie bus ap
klausti jų pačių namuose ar jų 
pasirinktoje vietoje jiems pato
giu laiku.

Kalbėkim dabar, kokios yra 
frražios lietuviškos dainos, pasa- 
kokim, kad Lietuva yra dainų 
kraštas, duokime savo vaikams 
gero, susipratusio lietuvio pa- 

(Nukelta į 7 psl.)

EILĖRAŠTIS
Verk, verk, Vištytyje baigia nokti vyšnios, 
Kepa svogūnų laiškus pakelės trobelėje. 
Vyrai iš labai toli, kaip naktį nuo augšto kalno 
(Bet sykiais rodosi, kad jie jau dainuoja po medžiais). 
Tai va, ko vieškeliu pakilo dulkės, 
Tai va, ko ties piliakalniu tankūs debesiai.
Kaišome jurginais mažmenų parduotuvę: 
Sako, tik trys dienos, ir trys dar labai baisios naktys.

VĖSTANT
Išlekiančios žąsys Paprūsės valsčiuose, 
Tankų vėžes užkloja lapai.
Išsprogdinami dulkėti atsisveikinimų saulėlydžiai.
Matau tave, lūkuriuojančią pas tvorą,
Tavo rankas po tokios įspūdingos vasaros,
Tavo pečius po gelstančiais alksniais,
Tavo storesnį, tamsesnį drabužį, vilnonį, ir vėją,
Ilgai laukiantį pasisukimuose,
Ilgesingą nakčia pro klojimo plyšius,
Tokį, kaip artilerija iš tolo, 
Ir iš tolo tavo šiltas alsavimas.
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Lietuvių skautų veikla
REALTORS

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

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki
mo ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

ENTRE
ST. CLAIR ST. W.

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

namus

2MUL0CK

JUNCTION RD.

*
Sav. B. Saulėnas

Margis Drug Store

• Romuvos stovyklavietei aukojo: 
$75: P. Būtėnas; po $45: A K. Sa
kai ir J. Dambaras; $40: B. Pakštas; 
po $25: M. Yčas, St.'Catharines Lie
tuvių Bendruomenė ir V. Akelaitis; 
po $20: A. Ciplijauskas, J. Birgiolas, 
A. Dirsė, U. Paliulis, R. Narbutas; 
$16,50: J. B. Bukšaitis; po $15: V. 
Končius ir V. Stukas; po $10: J. Birš
tonas, B. J. Sriubiškiai, Žaliauskas, 
A K. Rusinai, J. Alonderis, P. Bal
sas, V. J. žemaitis, dr. A. Dailydė, L. 
Eimantas, E. Butkus, I. Meiklejohn, 
V. Stabačinskas, K. Budreckas, E. 
Butkus, Pilipavičius, dr. M. Urbonas, 
V. Kolyčius; po $5: E. Deimantienė, 
J. Dimskis, Žebertavičius, V. Pali- 
jauskas, V. Balsys, B. Vaišnoras, B. 
Baranauskas, S. Škėma, D. Keršienė, 
Grigaravičienė, V. Venckevičius, E. 
Endzelis, S. O. Asevičius, V. A Staš
kevičius, M. Puškorienė. Kiti mažiau. 
Atsiprašome, kad dėl vietos stokos jų 
visų pavardžių paskelbti negalime. 
Lietuviškas - skautiškas ačiū visiems 
aukotojams.

• Rugsėjo 24 d. įvykusiame Ram- 
byno tunto skautų šakos vadovų pasi
tarime sudarytos sekančios* sudėties 
draugovių administracinio ir instruk
tavimo vadovybės: L. K. Mindaugo 
dr-vėje s. A. Baziliauskas — draugi
ninkas, s. E. Kazakevičius, ps. A. Va
liūnas ir s. K. Batūra — instrukto
riai; Dariaus - Girėno oro skautų dr- 
vėje s. v. v. si. L. Baziliauskas—drau
gininkas, v. s. C. Senkevičius, s. G. 
Stanionis ir v. s. Kairys — instrukto
riai. Nutarta draugovių instruktavi
mo štabus dar plėsti. Šiuo metu L. K. 
Mindaugo dr-vę sudaro 5 skiltys su 35.vaitgalį, Romuvoje bus atliekami pas- 
skautais, o Dariaus - Girėno dr-vėje kutiniai ir būtini prieš žiemą tvarky

mo darbai. Kviečiame visus į talką. 
Kadangi talkon suvažiuos dauguma 
skautų vadovu-vių, stovyklavusių š. 
m. vasaros stovykloje, įvyks ir posto- 
vyklinis vadovių-vų suvažiavimas, į 
kurį kviečiami visi ir visos IV-tosios 
Romuvos stovyklos vadovai-vės.

JOHN V. MARGIS, Phm.B.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-19441
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

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

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

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

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

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 • 1.30 ir 4.30 - 7
Antr. 10 -1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt.10-L30ir4.30-8 
šešt.9-12
Sekm. 9.30 • 1

Kapitalas
1966 Birželio 30 d

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

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

DVfflanrfas pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
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, I augšte 5 kambariai, 3 garažai.

Neradę atitinkamo namo bei biznio Siame 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

eigom rinksis ir L. K. Mindaugo dr- 
vė Pirmoji mindaugėnų sueiga — 
spalio 3 d., 7 v. v. šv. Jono Kr. par. 
salėje.

• šv. Jono Kr. par. klebonui kun. J 
P. Ažubaliui, leidžiančiam kiekvieną 
pirmadienio vakarą naudotis parapi
jos sale, skautišką ačiū taria skautai 
ir vadovai.

• Su 7 naujais kandidatais II-ji vil
kiukų dr-vė turėjo pirmąją savo su
eigą rugsėjo 24 d. skautų būkle.

• Jaunesniųjų skaučių sueiga šau
kiama spalio 1 d., 12.30 v. p.p. įpras
tose patalpose.

• Rugsėjo 25 d. skautų būkle įvyko 
Romuvos valdybos posėdis, kuriame 
buvo svarstytas ir priimtas Romuva 
Inc. By-Law Nr. 1 projektas LSS ta
rybos patvirtinimui. Romuvos valdy
ba yra sudaryta pagal Lietuvių Skau 
tų Sąjungos tarybos pirmijos 1966 m. 
liepos 14 d. raštą iš 16 skautų-čių 
pareigūnų bei tėvų komitetų pirmi
ninkų iš Toronto, Hamiltono ir St. 
Catharines vietovių, kurių darbo ir 
aukų dėka ši stovyklavietė buvo įsi
gyta. Stovyklavietę administruoja 
Romuvos Komitetas, palaikydamas 
glaudų ryšį su valdyba. Romuvos tur
tas iki šiolei yra laikomas 4 “trustee” 
vardu. Gavus LSS tarybos patvirti
nimą paruoštam statutui, greitu laiku 
jis formaliai bus perduotas Romuvos 
valdybai tvarkyti..

Visi suinteresuoti kviečiami sekti 
šį skautų veiklos skyrelį Romuvos 
stovyklavietės informacijų reikalais.

Romuvos valdyba
• Spalio 8—9—10 d., Padėkos sa-

skautais, o Dariaus - Girėno dr-vėje 
veikia 2 skiltys su 20 skautų.'

• Rugsėjo 26, 7 v.v., Šv. Jono Kr. 
par. salėje įvyko Dariaus - Girėno 
dr-vės sueiga. Per visus veiklos me
tus iki vasaros atostogų sueigos vyks 
reguliariai kas antrą pirmadieni 7 v. 
v. šv. Jono Kr. parapijos salėje. Ta 
pačia tvarka kas antrą pirmadienį su- Č. s.

Ateitinlnkų žinios
Svarbus MAS centro valdybos po

sėdis įvyko Klevelande rugsėjo 24 <L 
Dalyvavo visa centro valdyba; rytų 
atstovai — A. Sabalis ir S. Gedvi
laite iš Niujorko, Tėv. Ged. Kijaus- 
kas, SJ, iš Montrealio, naujoji SAS 
valdyba iš Baltimorės ir Kanados ats
tovas V. Kolyčius. Svarstyti “Ateities” 
žurnalo, vadovų, stovyklų ir kiti klau
simai.

Toronto ateitininkai dėkingi Prisi
kėlimo parapijai už 10 vai. Mišių sek
madieniais paskyrimą jaunimui. Jau
nimas panašių pamaldų seniai laukė 
ir norėtų jose aktyviai įsijungti.

Kuopos valdyba buvo išrinkta rug
sėjo 25 d. Prieš savaitę pasiūlytieji 
kandidatai buvo pasiruošę pristatyti 
susirinkimui savo programą. Valdybon 
išrinkti: A. Paškauskas — pirm., J. 
Vaškevičius — vicepirm.. L. Gustai- 
nytė — sekretorė, R. Urbonaitė — 
korespondentė ir narė spec, reikalam, 
A. žabas — iždininkas ir B. Dilkutė 
— socialiniams reikalams.

Vyr. moksleivių skaičius šiais me
tais yra žymiai padidėjęs. Šių metų 
veikloje bus pabrėžti du aspektai: re
liginis aktyvumas bei atsinaujinimas 
ir ideologinis susipratimas.

Mergaičių susirinkimuose praėjusį 
sekm. buvo išrinktos atskirų būrelių 
valdybos, susidedančios iš 2 mergai
čių kiekviename būrelyje. Jaunučių 
mergaičių pirm, išrinkta Rima Bum- 
bulytė, padėjėja — Vida Petkevičiūtė; 
Vaidilučių — pirm. Loreta Smolsky- 
tė, padėjėja — Lilija Zenkevičiūtė; 
Gintarių — pirm. Ramona Girdaus- 
kaitė, padėjėja — Bernadeta Aušro- 
taitė.

Toronto kuopa ir Jos globėjai dė
koja pr. metų valdybai, o ypač jos 
pirm. R. Petrauskui, kuris kuopai tik
rai daug dirbo ir jos veikimu sielo
josi. R. Petrauskas ir kiti buv. val
dybos nariai, kurie perėjo studentų 
draugovėn, pasižadėjo ir toliau pa
dėti moksleiviams.

Havajų vakaras Toronte bus spalio 
29, šeštadienį, Prisikėlimo par. salė
je. Havajų muzika, skrybėlės, pasi
puošimai, havajiška programa ir kt. 
įvairybės. Ruošia ateitininkų tėvų ko
mitetas. Pasižymėkite tą datą.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede 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.

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

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

JANE - BLOOR — Fourpleksas (4 
butų) $15.000 įmokėti, dideli bu
tai, garažai su privačiu įvažiavi
mu, I-na atvira skola balansui.

BLOOR - HIGH PARK, apie $20.000 
įmokėti, Fourpleksas (4 butų). 
3-jų miegamųjų kiekvienas, 4 ga
ražai, augštos nuomos.

RUNNYMEDE - BLOOR, apie $8.000 
įmokėti, 7 kb. atskiras namas, 2 
vonios ir virtuvės, garažas su šo
niniu įvažiavimu, netoli Bloor.

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

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

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

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namo t«L LB
$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.

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ- 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis

SPORTAS
ANTRASIS KANADOS SPORTO 

APYGARDOS GOLFO TURNYRAS
Ketvirtasis šių metų golfo turny

ras, suruoštas Kanados lietuvių golfi- 
ninkų pastangomis, įvyko rugsėjo 25 
d.' Graži rudeniop slenkanti sekma
dienio popietė į kliūčių pilną Wyled- 
wood golfo aikštyną vėl sutraukė 40 
Toronto ir apylinkių žaidikų. Šį tur
nyrą, kaip ir praėjusį, laimėjo V. Ast
rauskas, sužaidęs visą žaidimą 42—37 
=79 smūgiais. Antroje vietoje liko 
V. Ubeika su 45 — 40 — 85 pasekme. 
Golfininkai, sužaidę žemiau šimto, iš
sirikiavo sekančiai: 3. A. Eižimas 46 — 
42 — 88, 4. P. Stauskas 45 — 45 — 
90, 5. E. Astrauskas 47 — 43 — 90, 
6. H. Stepaitis 47 — 45 — 92, 7. M. 
Slapšys 47 — 45 — 92, 8. A. Žutau- 

| tas 49 — 44 — 93, 9. V. Siminkevi- 
I čius 47 — 46 — 93, 10. A. Klimas 
L 45 — 50 — 95, 11. S. Kazlauskas 48 — 
b 47 — 95, 12. Aug. Kuolas 49 — 46 — 
Į 95, 13. A. Supronas 46 — 50 — 96, 

14. R Strimaitis 50 — 46 — 96, 15. 
, R. Šimkus 50 — 47 — 97, 16. S.

Kėkštas 47 — 52 — 99.
Be to, atskirose pusėse dar gerai 

sužaidė: K. Lukošius 46 ir S. Rukša 
47 — pirmoje ir A. Juozaitis 45, V. 
Baliūnas 46 — antroje. Jaunių gru
pėje laimėtoju vėl tapo jaunasis Pa
navas iš Hamiltono, sužaidęs šį kartą 
95 smūgiais. Kiti jauniai: Gutauskas 
101, S. Ignatavičius 103 ir Bulionis 
104. Moterų- grupės varžybos, neatsi
radus pakankamam skaičiui dalyvių, 
dar nebuvo pravestos, tačiau reikia ti
kėtis, kad sekantį kartą matysime ir 
jas žaidžiant.

Laimėtojui V. Astrauskui atiteko 
puiki S. Kundroto įsteigta pereinamo
ji dovana. Sekančiose grupėse dova
nas laimėjo: 
pasekme 90; 
pasekme 100 
su pasekme
fininko dovana atiteko Simonavičiui už 
gana gerą pasekmę — 117. Taip pat 
buvo apdovanotas ir jauniausias gol- 
fininkas penkiolikametis S. Ignatavi
čius.

Golfininkų paskatinimui dovanų ne
trūksta, tačiau ar nereiktų išeiti iš 
to standartinio paskirstymo? Ar ne
būtų jau laikas žaidėjus iš anksto pa
skirstyti į grupes arba bent pakeisti 
įsisenėjusias skaitlines.

Pirmenybes sklandžiai pravedė spor
to apygarda, tačiau norėtumėm, kad 
varžybų skelbimai spaudoje pasirody
tų anksčiau nei savaitę prieš rungty
nes. A. S.

Kanados lauko teniso pirmenybės 
Toronte sutraukė tik 6 dalyvius: 4 iš 
Toronto Aušros ir 2 iš Hamiltono Ko
vo. Pusbaigmyje kovietis A. Grajaus
kas nugalėjo aušrietį čeponkų 6:0, 
6:2, o Rautinš — kita hamiltonietį J. 
Svilą 6:0, 6:1. Baigmėje Rautinš gan 
lengvai įveikė A. Grajauską 6:0, 6:2, 

jo J. Svilas dėl II vietos nugalėjo če- 
įponkų 1:6, 6:2. 6:3. Pereinamąją tau- 
rę Kanados lietuvių meisteriui pasky
rė nekilnojamojo turto Įstaigos savi
ninkas B. Kronas.

A. Jankus laimėjo I vietą Hamilto
no lauko teniso pirmenybėse iki 14 
m. grupėje. Vietos dienraštis įdėjo 

'jauno lietuvio nuotrauką ir palankų 
aprašymą. A. Grajauskas buvo antras 
Viktorijos pirmenybėse.

Dienraščiai “The Hamilton Specta
tor” ir Toronto “Telegram” rugsėjo 
24 d. priede-žurnale įdėjo platų Ka
nados stalo teniso meisterės V. Ne- 

' šukaitytės aprašymą ir nuotrauką.
K. B.

mergaičių krepšinio sudėtyje draugiš
koms rungtynėms ruošiasi dar dvi lie
tuvaitės — L. Vinčaitė ir Z. Dugnai- 
tė. Šios rinktinės trenerė taip pat lie
tuvaitė — G. Sviderskaitė.

A. Aleksiejūnas yra pasiekęs gerų 
pasekmių 3.000 m. bėgime su kliūti
mis. Jo pasiektas olimpinis rekordas 
1964 m. Tokijo olimpijadoje ir dabar 
yra geriausiųjų pasaulinių bėgikų tar
pe. Jo pasekmė 8:31,8 yra devintoje 
vietoje. Pirmoje vietoje yra belgas G. 
Reulents su pasekme 8:26,4. -

M. Paulauskas, V. Sarpalius ir R. 
Venzbergas pakviesti į Sov. Sąjungos 
krepšinio rinktinę, kuri spalio 5-25 d. 
rungtyniaus Argentinoje ir Meksikoje.

Lietuvos irkluotojai A. Bagdonavi
čius, V. Sterlikas, Z. Jukna ir J. Ja- 
gelavičius, atstovavę Sov. Sąjungai pa
saulinėse irklavimo pirmenybėse, ke
turvietės valties varžybose laimėjo 
antrą vietą. Pirmenybės įvyko Blede 
vietovėje, Jugoslavijoje.

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

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A AJA 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE i___ _______________

MOKAME
434% už depozitus 
5!6% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ 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 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

B — E. Astrauskas su 
C — M. Atkočiūnas su 
ir D — V. Vaitkevičius 
111. Sąžiningiausio gol-

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio ir stalo teniso treniruotės 

prasidėjo šią savaitę ir iki pasiskirs
tys atskiros komandos, jos vyks se
kančia tvarka: pirmadieniais ir trečia
dieniais nuo 5 v. p.p. iki 7 vai. — 
berniukams 9-12 m. ir nuo 7 v.v. iki 
9 v. vyresniems berniukams; antra
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 v. 
p.p. iki 7 v. — mergaitėms 9-12 m. 
ir nuo 7 v.v. iki 9 v. — vyresnėms 
mergaitėms. Berniukai ir mergaitės, 
kurie nori treniruotis krepšinyje ar 
stalo tenise gali atvykti, jų amžiui 
skirtu laiku, į salę. Įėjimas per užpa* 
kalines duris, pietų pusėje. Krepši
nio treniruotė vyrų komandai bus šį 
sekmadienį, 5 v. p.p..

Aušros klubo visuotinis susirinki
mas — spalio 16 d., tuoj po pamal
dų, naujoje parapijos salėje.

Aušros priešadvetinis parengimas — 
šokiai — lapkričio 19 d. Meninei pro
gramos daliai atlikti yra numatyta pa
kviesti mūsų gražiųjų studenčių chorą.

International 
Driving School 

WALDI 
Centrinė i«teige 691 A.wefte St., 

Tel. RO 2- 2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
Tel. LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswofenaie.

Sportas Lietuvoje
Sicilijos mieste Raguza įvyko ant

rasis krepšinio turnyras, kuriame da
lyvavo tos pačios komandos, kaip ir 
pirmajame. Laimėtoju šį kartą neti
kėtai tapo Čekoslovakijos rinktinė, 
įveikusi Sov. Sąjungą 73:72, amerikie
čių Half Oil komandą 105:104 ir ita
lų Simentalį 86:73. Šį kartą rusus 
įveikė ir amerikiečiai — 84:75 pa
sekme.

Kauno Politechnikos krepšininkė L. 
Rutkauskaitė pakviesta į Sov. Sąjun
gos krepšinio rinktinę, kuri ruošis de
šimtosioms Europos moterų krepšinio 
pirmenybėms. Be to, Sov. Sąjungos

Toronto susisiekimo bendrovė 
TTČ šiemet turės apie $1.547.550 
deficito ir sekančiais metais ji 
pabrangins bilietėlius, kurie da
bar parduodami 6 už $1. Gyven
toju pervežimas 1965-66 m. pa
didėjo 6%, bet bendrovės išlai
dos pašoko 18% ir niekais paver
tė numatytą $56.010 pelną.

Toronto miesto savivaldybė da
vė leidimą Beasley Novelty Amu
sement bendrovei Įrengti centri
nėje saloje vaikams skirtą žaidi
mų ir pasilinksminimų parką, ku
riame bus pastatytas senoviškas 
kaimas su karuselėmis, geležin
keliukais ir laiveliais. Savivaldy
bė investuos $175.000 vietai pa
ruošti, o minėtoji bendrovė -— 
$900.000 Įrenginiams.

Toronto lenkų organizacija, ko
vojanti už “savo” vakarinių že
mių bei miestų — Vilniaus ir 
Lvfvo atgavimą, rugsėjo 18 d. su
rengė pamaldas šv. Kazimiero 
bažnyčioje ir politini minėjimą 
Tautinių Namų salėje 10 8 7 
Queen St. Paskelbtuose nutari
muose kartoja seną giesmę, rei
kalauja Lenkijos sienų iki Oderio 
ir Neissės, kaltina Staliną ir Hit
lerį kaip karo pradininkus, pra
šo sąjungininkus laisvų rinkimų 
Lenkijoj, primena sovietams, kad 
dar daug lenkų tebėra jų nelais
vėje ir pareiškia savo pritarimą 
kardinolo S. Wyszynskio laikyse
nai.

Bronius Vrublevičius nuo rug
sėjo pradžios dirba imigracijos 
Įstaigoje Toronte kaip raštinės 
darbininkas ir vertėjas. Jis yra 
prieš porą metų atvykęs iš Pran
cūzijos, kur gyveno po karo bai
gęs tarnybą prancūzų svetimša
lių legijone.

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

780 Queen St W. ..___
prie Gore Vale 
m oi

-------- Portretai ir kt

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
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.
KRAUTUVĖ (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 informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

Btadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Are.)
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 Namų telefoną*; 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 žėrė. Didelis judė
jimas. Pelninga vieta šeimai.

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

ĮVAIRENYBIŲ, CIGARŲ KRAU
TUVĖ, $4.900 pilna kaina, $1.000 
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-

NAMAS, Bloor - Dufferin, 6 kam-

Turime krautuvių, namų, vasarvieMų, hotetki, motelių Jval-

Vyt. Morkis J. (taškelis A. Bliudžius



1 PSL. • TėriSkės žiburiai •
gus darosi silpnapročiu?

— Taip, — atsakė senelis. —

Šeimos jungėjas 
Niekas taip šeimos nejungia, 

kaip turėjimas vieno automobilio.A f DRAUDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

namų tel. 277-0814Tel. 251 -4864

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, 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.

Filosofo nuomonė
Jeigu komunizmas yra toks ste

buklingas, kokį jie skelbia, tai te
gu nuima geležinę uždangą, o toj 
vietoj įtaiso vitrinas su jų stebuk
lų pavyzdžiais.

Nusivylimas
Didžiausias nusivylimas ištin

ka žmogų tada, kai jis skambina 
bosui, kad dėl žmonos ligos jis vė
linąs! į darbą, o paskui staiga pri
simena, jog turi laisvą dieną ir 
darban nereikia eiti.

Yra išeitis
Vienas dažnai besibylinėjąs vy

ras sako savo draugui:
— šiandien tokie brangūs ad

vokatai, kad pigiau išeina pasi
samdyti teisėją.

Kuris jaunesnis?
Įžūlus vaikinas paklausė senelį:
— Ar tiesa, kad į senatvę žino

tis asilas yra senesnis už 60 metų 
žmogų.

Lėlės ir vaikai
Lėlės yra taip panašios į žmo

gų, jog vaikai nori, kad jos pa
ruoštų ir pamokas.

šykštumo pavyzdys
— Duok pinigus arba gyvybę! 

— sako užpuolikas.
— Imk gyvybę, pinigai man pa

čiam reikalingi, — atsako šykš
tuolis.

NOTARAS

TORONTO DAINININKAI, ATSILIEPKITE
Atkelta iš 5-to psl. tinti arogantiškumu.

vyzdį ir... atsakykim Kanados 
vyriausybei, kad mūsų tarpe sa
vanorių kultūros demonstruotojų 
tėra tik tos minėtos keturios po
nios ...

Paskutinį kartą maloniai pra
šau atsiliepti visus*, kurie atsime
na bent po vieną senesnę dainą 
(jei žodžių neatsimena, tai netu
rėtų būti priežastimi atsisaky

Tautosakos rinkėja eina, skam
bina, prašo, maldauja ir šiek tiek 
tos medžiagos surenka, bet ne
tiek, kad kas nors patikėtų, jog 
esame iš dainų krašto; netiek, 
kad kas nors susidarytų vaizdą, 
jog mes mylim ir vertinam savo 
meną.

Tenka stebėtis, kodėl tiek

mo, nes tekstų turiu nemažai 
surinkus). Prašau atsiliepti visus, 
kurie sutinka dainuoti sutartines 
(medžiagos yra, grupės sudaro
mos!). Prašau atsiliepti mokan
čius gaminti medinius muzikos 
instrumentus, kaip tošines dūdas, 
lumzdelius ir Lt.. Rašyti ar skam
binti telefonu:

daug entuziazmo lietuviškumui 
reikalaujama iš čia gimusių vai
kų, kai jų tėvai tiek tesugeba 
jo parodyti!

Įdomu, kad beveik kiekvienas 
užklaustasis, užuot sutikęs įdai
nuoti dainelę ar pranešęs, kur 
yra daugiau žinomas dainų mylė
tojas, ima dėstyti patarimus, 
kaip tą darbą reiktų atlikti!

Idėjų, kaip dirbti — turiu la
bai daug; pradedant patarimais

Danutė Rautinš
179 Keel St. Toronto 9, Ont. 

Tel. 762-5186.

Sault S. Marie, Ont.
PIRMOJI LIETUVIŲ MENO PARO

DA. Vietos meno mėgėjų pakviestas, 
j mūsų miestą su savo kūriniais at
vyksta dail. J. Pautienius. Jo dailės 
paroda bus atidaryta ukrainiečių para
pijos salėje šį šeštadienį, spalio 1 d., 
6 v.v. Paskui 8 v.v. toj pat salėje bus

iš Lituanistikos Instituto ir bai
giant bent dešimčia — vien tik 
šiandien girdėtų, bet prašau įsi
dėmėti, kad Kanados muzėjus 
mus vertins ne pagal pajėgumą 
patarinėti, bet pagal atsivežtą 
kultūros lobį. Tad nebedelskime, 
kad netektų vėl kokios geriau 
organizuotos tautinės grupės kai-

ir linksmoji dalis. Vienas parodos pa
veikslas, kainuojąs $175 bus išleistas 
loterijoj. Meno parodą ir parengimą 
globoja vietos Bendruomenės apyi.
valdyba. Kor.

• Londone, Anglijoj, gyvena 
16.500 Smitų, o Maskvoje — 90.- 
000 Ivanovų.*

UGNIS SUNAIKINA BILIJONUS TURTO 
IR TŪKSTANČIUS GYVYBIŲ!

SPALIO 9 — 15
— PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS SAVAITĖ

P. BARAUSKO APDRAUDOS AGENTŪRA
231-2661 23 3-33 23

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

NEPRITRUKITE

Sav. R. Stasiufrs

An honest brew makes its awn friends..

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

foto aparatai ir Lt.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus. Ir apdraustus {vairius siunti

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

A c,ž K SALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
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.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilj! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
Q|mm. f*296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Autorirc (jarage das &• couego. Tet 5311305

Lietuvis LAIKRODININKAS
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 mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eteatra valymas. Sutai
sau iširusius garas ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

Dėmesio namų 
savininkai!

Atiteka įvairins namq vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge*

BR.AMBAKAS
TeL LE 7-2815

MOLSON 
CAJIADIH

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
sjamų. 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.

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

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

W. A. LENCKI,
B .A., LJL^.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

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

(prie Dundai)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

SA V AUGAMAIS
Pasirūpinkite, kad turėtumėte užtektinai 
MOLSON CANADIAN LAGER alaus sa
vaitgaliui. MOLSON CANADIAN alus yra 
šviesus, švarus ir specialiai pagamintas 
jūsų skoniui. Atsigaivinkite MOLSON 
CANADIAN - gerų draugų alumi.

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum- 
oing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 TeL LE. 2-5191

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas. 
430 BATHURST ST,

STANLEY WM. FROLICK, BJL 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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

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

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

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimų).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimų.
1082 BLOOR ST. Wn Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St)

l Pasinaudokit papiginimu | 
l DVI DIENOS KOPENHAGOJE IR VIENUOLIKA DIENU 

EUROPOJE JŪSŲ PASIRINKTAME MIESTE.
LĖKTUVAS IŠSKRENDA SPALIO 20 DIENĄ

IR GRĮŽTA LAPKRIČIO 3 DIENĄ
Kaina, įskaitant kelionę lėktuvu, viešbutį, pervežimus,
3-4 vai. automobilį kasdien (Delux klasėj) ir maistą 

pasirinktinai pagal šias klases:
$913.00
$764.35
$717.60

i
AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimų ir 
nevingumų. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE STn TORONTO 
Telefonas W A 1 - 3 9 2 4

Dr. P. VYTI
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimų 

TeL 633-1167

į.

te
Delux .... ............... ........
Pension (pirma klasė) 
Pension Tourist............

KREIPTIS PAS KELIONIŲ AGENTŪROS SAVININKĄ

V. BADENĄ
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. E., Port Credit, Ont, 
Telefonai: 278 - 7261 dienos metu

536 - 4681 vakare

dĮraudim

OKULISTAS
S. BEOGOWSKI, OJ>.

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

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

• Seniausias pasaulyje laikraš
tis pasirodė Kinijoje, viešpatau
jant imperatoriui Finkuan- Tan- 
gui. Laikraštis buvo “spausdina
mas” ant šešių geltono šilko gaba
lėlių.______ _____

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

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

769-4612
769-4131



^.TORON'IW.
Prisikėlimo par. žinios

— Pr. sekmadienį pradedant 
organizacinio darbo metus, Mišio
se dalyvavo Toronto ateitininkija. 
Sveikino ir pamokslą pasakė kun. 
B. Jurkšas.

— Sį šeštad. — p. Vaičiūnie- 
nių užprašytos Mišios: 7 v.r. — 
už a.a. Danielių ir 8 v.r. — už 
a.a. Florijoną Vaičiūnus; 9 vj. 
p. Jacikų — už a.a. B. Lukauskie- 
nę.

— Šį sekmad., 10 v. — p, šle
kių šeimos bičiulių užprašytos Mi
šios už a.a. E. Barauskienę.

— Chorų repeticijos: šį tre- 
čiad., 7 v.v. — studenčių; ketvir- 
tad., 7.30 v.v. — suaugusių miš
rių balsų; penktad., 6.30 v.v. — 
jaunimo. Visos repeticijos bus 
muzikos studijoje. Įėjimas iš Col-

KLB Toronto apylinkės pirmininkui AUGUSTINUI KUOLUI, 
jo šeimai ir giminėms, tragiškai Lietuvoje žuvus jo broliui

Kunigų Vienybės valdyba kvie- 8 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1866. IX. 29 — Nr. 39 (870)

Sv. Jono Kr. par. žinios

— Parapijos jaunimo chorui 
vadovauti pakviestas sol. V. Ve- 
rikaitis, kuris sekmadieniais da
lyvaus 10 vai. pamaldose ir va
dovaus giedojimui. Tuoj po 10 
vai. pamaldų muzikos studijoje 
įvyks jaunimo choro repeticija. 
Kviečiame visus jaunuosius para
pijiečius 7-15 m. amž. įsijungti į 
chorą ir aktyviai dalyvauti jauni
mo pamaldose. Pirmosios jauni
mo pamaldos ir po jų įvykstanti 
repeticija — šį sekmadienį 10 
vai.

— Organizuojamo par. jauni
mo klubo valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. V. Ramanauskai
tė, vicepirm. V. Daulinskaitė, 
sekr. V. Kuprevičiūtė, ižd. A. 
Stankus, nariai: E. Rovas ir G. 
Stankutė. Jaunimo klubą sudaro

A. A. VYTAUTUI KUOLUI, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

KLB krašto valdyba

KLB Toronto apylinkės valdybos pirmininką 
AUGUSTINĄ KUOLĄ

mirus Lietuvoje jo brangiam broliui VYTAUTUI, 
nuoširdžiai užjaučia —

KLB Toronto apylinkės valdyba

Liūdintį PETRĄ BOBINĄ ir jo žmoną DANUTĘ

dėl brolio ADOMO BOBINO mirties Lietuvoje

Stankutė. Jaunimo klubą sudaro lege gatvės.
gimnazijų moksleiviai 13-18 m.l — Spalio mėn. Rožinis bažny- 
amžiaus. Klubo pagrindiniai tiks-čioje kalbamas: šiokiadieniais — 
lai: dalyvavimas liet, veikloje/po 8 vai. Mišių, sekmad. — po 
organizavimas kultūrinių pobū- 9 vai. Mišių. Negalį atvykti į baž- 
vių, aktyvus įsijungimas į para- nyčią stengiasi Rožinį kalbėti na-

• • - • •••• 4 ' •

nuoširdžiai užjaučame —

Pranas ir Leokadija Norušiai

pijos gyvenimą.
— Parapijos choro repeticijos 

— sekmadieniais po 11 vai. pa
maldų. Praėjusį sekmadienį 11 
vai. choras po vasaros atostogų 
vėl pradėjo giedoti bažnyčioje.

— Vaikų katekizacija pirmajai 
Komunijai prasidės spalio 16, 
sekmadienį, po 10 vai. pamaldų. 
Mokys lietuvaitės seselės.

— Šį sekmadienį, spalio 2 d., 
nuo 1.30 — 3.30 v. p.p. parodos 
aikštėje vyksta tradicinės Toron
to arkivyskupijos katalikų pamal
dos. šiais metais vietoje Gyvojo 
Rožinio pamaldų, bus koncelebra- 
cinės Mišios: Toronto arkivysku
pas su 40 kunigų kartu laikys Mi
šias pasaulio taikos intencija.

— Šį sekmadienį antroji rink
liava — popiežiaus labdarai.

— Šį šeštadienį rytinės pamal
dos 7.30 vai. ir 11 vai. — jung
tuvės.

— Mišios už a. a. Mariją Šarku
vienę, mirusią Lietuvoje — šį sek
madienį 10 v. r. Užprašė sūnus R. 
Šarkus.

— Padėkos Dienos savaitgalio 
proga Springhurste lietuviams pa
maldos bus 3 v. p.p.

Šv. Jono lietuvių kapinėse šią 
savaitę išliejami paminklams pa
matai: Račkauskui, Normantui, 
Geležiūnienei, Varneckui, Vizgir
dai, Skripkutei, Bialašauskui, Žu
tautui ir žiliui, šeimos, kurios

mie, jei įmanoma — kartu visa 
šeima.

— Šį sekmad. — Rožinio sek
madienio iškilmės Parodos aikš
tėje. Programos pradžia 1.30 v. 
p.p. Visi kviečiami gausiai daly
vauti.

— Ryšium su iškilmėmis'Paro
dos aikštėje, tretininkų mėnesi
nis susirinkimas neįvyks. Vietoj 
jo, visi tretininkai stengiasi da
lyvauti minėtose iškilmėse. Mišios 
kongregacijos int. — šį sekmad., 
9 v. r.

— Šį sekmad. per visas Mišias 
daroma įprasta mėnesinė rinklia
va par. namų statybos išlaidoms 
sumažinti. Kviečiame duosniai au
koti, ypač tuos, kurie iki šiol ma
žiau aukoję.

— Nuo praėjusio sekmad. vėl 
pradėtos Mišios 11.30 vai. par. sa-

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką Reiškiame už mums surengtą pobūvj-staig- 

meną dešimties metų vedybinio gyvenimo sukakties proga ir įteiktas 
taip brangias bei gražias dovanas.

Dėkojame Tėvui Placidui, OFM, už atsilankymą, o mieloms rengė
joms bei rengėjams už triūsą: A. T. Balniams, I. B. Jonynams, P. A. 
Misevičiams; taip pat prisidėjusiems: S. L. Barčaičiams, A. I. Am- 
braškoms, J. K. Rugiams, S. A. Kavaliauskams, A. . R. Puidokams, J. 
Šarūnui.

Jūsų parodytas nuoširdumas visuomet pasiliks mūsų atmintyje —
Valerija ir Bronius Misevičiai

d., trečiadienį, Tėvų pranciškonų 
patalpose.

Evangelikų pamaldos nuo spa
lio mėnesio antros dienos 
— Alhambra bažnyčioje 1.30 v. 
po pietų.

Akademikų rengiama paskaita 
visuomenei įvyks š. m. spalio 1 
d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. Pri
sikėlimo par. muzikos studijoje. 
Dr. Tomas Remeikis, politinių 
mokslų dėstytojas, kalbės tema 
“Tautų padėtis ir ateitis šiandie- , 
ninėje Sovietų Sąjungoje“. Dr. T. ■ 
Remeikis gavo daktaro laipsnį 
Illinois universitete 1963 m. Da
bar jis profesoriauja St. Josephs 
College, East Chicago, Ind. ir va
dovauja politinių mokslų skyriui. 
Jis taip pat redaguoja* žurnalą 
“Lituanus” ir yra daug rašęs lie
tuvių ir amerikiečių spaudoje 
apie Lietuvą sovietų okupacijoje. 
Jo disertacija buvo “The Com
munist. Party of Lithuania: A His
torical and Political Study”. To
ronto lietuvių visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti šioje paskai
toje.

Buvusios liet, prekybos mokyk
los Vokietijoje “žibintas” suva- 
žiavimas-balius rengiamas š.m. 
spalio 8 d. Toronte. Kviečiam^ 
dalyvauti visi buvę mokytojai ir 
mokiniai. Pakvietimai gaunami 
pas: J. Aukštaitį, Mohawk Fur
niture‘Ltd, 137 Roncesvalles Ave, 
Toronto, Ont.; A. Dilkų, 91 Med
land Cres., Toronto 9, Ont, tel. 
RO 2-3715. Gavusieji pakvieti
mus prašomi grąžinti atkarpas 
rengėjams.

Pr. Rukšytė-Remeikienė ir V. 
Rukšytė lankėsi Londone, Brita-

B MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios

1465 rue de Seve, Montreal 20, P. Q.
— Rugsėjo 24 pašventintas a.a. 

Uršulės Prišmantienės paminklas 
kapinėse prie Cowansville, daly
vaujant daugeliui pažįstamų ir 
draugų.

— Spalio 2, sekmadienį, 10 vai. 
— mokyklų pamaldos. Su mokyk
lų pradžia tėvai prašomi regulia- 

I riai atvežti vaikus Į10 vai. Mišias. 
Liturgija sava kalba turi ypatin
gai daug reikšmės mūsų jauni
mui.
. — Parapijos parengimas su 
Klevelando studenčių grupe įvyks

Šv. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— Pirmoji parapijos grybų va
karienė su bufetiniais priedais — 
šį šeštadienį spalio 1; pradžia 7.30 
v.v. šokiams gros geras orkestras. 
Visas mielas šeimininkes prašome 
parūpinti grybų, saldumynų, visus 
kitus — loterijai fantų. Laukiame 
gausaus parapijiečių ir jų svečių 
atsilankymo.

— Kapinių lankymas įvyko. Tė
vas J. Venckus, SJ, pasakė gražų 
pamokslą, o kun. J. Gąudzė vado
vavo kryžiaus keliams.

— Jaunimo klubo susirinkime
dalyvavo 25 jaunuoliai. Išrinkta spalio 29 d. Kas gali paaukoti 
valdyba: Vida Lietuvninkaitė — fantų loterijai, būsime dėkingi.
Marianapplis College; D. Kudž- į _ l. K. Mindaugo Montrealio 
maite—Sir George Williams Uni- šaulių kuopos dešimtmetis bus 
versity; Ed. Petrulis—McGill Uni- paminėtas spalio 8 d. AV salėje, 
versity. Į veiklos komitetą išrink- Spalio 9 d., 11 vai. Mišios šau
ti: Sušcevičiūtė — Marianapolis nu intencija.
K°ffigh Schoo^R^aukas — Car'’ ~ AV par\choraS numatęs
ir i n<™ u ’c A8/.; Car ruošti savo koncertą sekančiais 
dinal Newman H. S.; A. čimans- metais šia Droga Drašome slin
kas D'Arcy McGee High School;

: . Oi. — T rol ’ bendro darbo. Laukiame ^tiek bu-
A. Skučas Loyola College;JC. nauju choristu. Ypač

I Vasiliauskas- Cardinal Newman galė|į prisidėtįJ motįų
balsu.

Po “Dr. živago” filmo Univer- ....____
sity kino teatre spalio pabaigoje bų paroda Windsore Willistead studijuoja pas saleziečius

nijoj. Jų brolis klierikas Petras 

bus rodomas grandiozinis “Ha- Art galerijoj susilaukė gražaus! Sesutės buvo atvykusios pas bro- 
wai”. Tačiau Prisikėlimo par. sa- pasisekimo. Atidaryme dalyvavo ų j0 subdijakonato ir dijakonato

— Parapijiečių lankymas jau 
pradėtas nuo Montreal North ir 
nuo St. Lawrence.

— Šį sekmadieni 11 vai. bus 
specialios šeštadieninės mokyklos 
mokinių Mišios, kurių metu moki
niai giedos giesmes. Prašome vi
sus tėvelius leisti savo vaikučiussus ceveiius icisu savu vamucius ęquajfAįp 
ne tik į šeštadieninę mokyklą, bet J *.

— Gyvojo Rožinio Draugijos 
susirinkimas įvyks spalio 2 d., 
sekmadieni, po 10 vai. Mišių po
sėdžių kambaryje prie salės.

— Užpraėjusio sekmad. rink
liava — $244. Parapijiečių lan-' 
kymas prasidės spalio pirmoje

— Kitą savaitę lankomi para
pijiečiai: Bramalea, Clarkson, 
Malton, Port Credit, Oshawa, 
Whitby; Toronte — Churchill St., 
Harrison St., Shannon St.

Apyl. valdybos posėdyje buvo 
apsvarstyta įvykusi Kanados liet, 
diena Toronte ir suvestos apyskai
tos. Aptartas kariuomenės šven
tės minėjimas, kuris numatytas 
jungti su 25 metų Lietuvos suki
limo sukaktimi. Kalbėtoju kvie
čiamas vienas iš minėto sukilimo 
aktyvių vadovų. Aptarti taip pat 

dar šiais metais statys kapinėse Vasario 16 reikalai. Minėjimas 
paminklus, maloniai prašomos nutarta rengti vasario 19 d. Me- 
apie tai painformuoti kapinių ad- ninei programai numatyta kvies- 
ministraciją, kad 'prieš praside- ti jaunimo chorus, ypač šeštadie- 
dant šalčiams būtų užbaigtas pa-j ninės mokyklos. Valdybos nariui 
matų išliejimas.

Toronto liet. Caritas pirmame 
po vasaros atostogų posėdyje Šv. 
Jono Kr. par. klebonijoje buvo 
aptarti rudens sezono parengimai. 
Taip pat nutarta Caritas inicia
tyva surengti neseniai iš Vokie
tijos atvykusiai S. K. Plučų šei
mai įkurtuves, šį penktadienį, 
7.30 v.v. šv. Jono Kr. par. klebo
nijoje kviečiamas Bendruomenės, 
šalpos organizacijų, moterų drau
gijų atstovų pasitarimas.

Juozui Karasiejui, dėl daugelio 
kitų Įsipareigojimų tautiniuose 
šokiuose ir “Varpe” pasitraukus 
iš apyl. valdybos, pareikšta nuo
širdi padėka. Nauju valdybos na
riu kviečiamas pirmasis kandida
tas Petras Būtėnas. Pareikšta pa
dėka už loterijai dovanotus fan
tus dail. J. Pautieniui, J. Margiui, 
Mohawk ir “Dainos” krautuvių 
savininkams; už pinigines aukas 
sporto varžybų taurėms — dr. J. 
Yčui ir dr. A. Saikui.

įėje, šeštadienį, spalio 29, pirmą 
kartą Toronte įvyks havajų vaka
ras — šokiai su havajiška progra
ma. Havajiška aplinka, papuoša
lai, havajiški gėrimai ir kitos įvai
rybės. Prašome tą datą pasižymėti 
savo kalendoriuje. Nieko pana
šaus Toronte nėra buvę. (Sklb.).

Estela Kriuklytė iš Argentinos 
lankėsi “TŽ” redakcijoj. Ji daly
vavo savo pusbrolio kun. B. Mi
kalausko, OFM, kunigystės 25 m. 
sukakties minėjime. Gimusi Ar
gentinoje, bet gražiai kalba lietu
viškai.

Vedybines sukaktis pr. savait
gali paminėjo p. Banyliai (50 me
tų) Prisikėlimo salėje, Birutė ir 
Benius Galbuogiai (10 m.) Liet. 
Namuose.

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
“Parama” primena nariams ir vi
suomenei, kad pradėjus rudens 
sezoną, Įstaiga veikia ir šeštadie
niais nuo 9 iki 1 v. p.p. Be to, nuo 
spalio 1 d. pradedame paskutinį 
š. m. ketvirti. Norint už savo san
taupas turėti daugiau naudos, tin
kamiausia proga dabar perkelti 
savo santaupas į “Paramą”, ku
rioje visi Įnašai iki spalio 10 d. 
užskaitomi už pilną ketvirti.

Už depozitų sąskaitas mokame 
4%%, o už terminuotų indėlių- 
šėrų sąskaitas numatoma mokėti 
5V2%. “Paramos” vedėjas

Z. Orentienės lietuviškojo klasikinio

BALETO
PARKSIDE MEAT MARKET, 335 tu (sklb.).

Roncesvalles Ave., populiari lietuvių — 
savininkų maisto krautuvė, parduoda 
savo gamykloje paruoštus bei išrūky
tus mėsos gaminius, mėgiamus visų 
lietuvių.

daug žmonių — lietuvių ir kana-'į 
diečių. Parduota daug paveikslų, 
kurių pačius brangiausius, kaip 
“Palangos kopos”, “Senasis Vil
nius” ir kt. nupirko kanadiečiai, 
kitus — lietuviai. Paveikslų kai

mas, gana augštas, nustatė gale
rijos vadovybė. Į parodą atkrei
pė dėmesį ir spauda. Keletas jos 
atstovų turėjo pasikalbėjimą su 
dailininke, kurios pareiškimus at
spausdino JAV lietuvių laikraš
čiai. Gana platų parodos aprašy
mą įdėjo ir angliškoji Windsoro 
spauda. Iš Toronto į parodą bu
vo nuvykę A. ir H.. Stepaičiai 
(žiūr. aprašymą 5 psl.) ir kt. Pa
roda uždaroma rugsėjo 29 d.

Vincas Bačėnas iki šiol turėjęs 
kelionių įstaigą su kitu partne
riu, dabar .tapo pilnu jos savinin
ku ir ta proga senąjį pavadinimą 
Four Seasons Travel pakeitė į 
All Seasons Travel Agency (žiūr. 
skelbimą 7 psl.). Jos patarnavi
mais naudojasi daugelis lietuvių.

Visi turėtų nepraleisti retos 
progos nepamatę madų parodos, 
kuri įvyks spalio 23 d.’ Prisikėli
mo parapijos salėje, ši madų 
paroda turi didžiausią pasisekimą 
ne tik Čikagoje, bet ir kitose ko
lonijose. Paroda suorganizuota 
Nek. Pr. Marijos seserų rėmėjų 
Čikagoje. Jos sutiko pasidalinti 
savo darbo vaisiais ir su Toron-

Rėmėjai

šventimų proga. Jos aplankė ir 
dar keletą Europos kraštų.

Jonas Tunaitis sužeistas Fordo 
įmonėje Oakvillėj: sprogęs alyvos 
tankas ypač palietė akis. Gydo
mas ligoninėj.

Architektas Liačas pakviestas 
dėstytoju Toronto universitete.

Šiluvos koplyčios Vašingtone 
vieno fragmento nuotrauką — 
slaptas lietuvių kalinių Mišias įsi
dėjo “The Canadian Register” 
savaitraštis 30 nr. Po nuotrauka 
pažymėta: “Mass in Soviet Pri
son” ir paaiškinta, kad Mišias 
laiko lietuvių kun. Pranas Račiū- 
nas.-Tai ištrauka iš V. K. Jonyno 
mozaikos, kuri vaizduoja slaptas’ 
Mišias pagal buvusių Sibiro kali
nių aprašymus.

Lietuvių Studentų Sąjungos su
važiavimas rengiamas Toronte 
amerikiečių Padėkos Dienos (lap
kričio 24 d.) savaitgalį Royal York 
viešbutyje. Suvažiavimo rengėjų 
komitetą sudaro torontiškiai aka
demikai: Audrius Šileika, Vida 
•Tamulaitytė, dr. Aldona Šapokai-; 
tė, dr. Arūnas Dailydė, Giedrė 
Rinkūnaitė, Dalia Skrinskaitė ir 
Laima švėgždaitė. JAV lietuvių 
spauda apie suvažiavimą jau pla
čiai rašo, bet torontiškiai dar tyli.

Juozas žadeikis iš Čikagos, 
anksčiau gyvenęs Kanadoje, ap
lankė “TŽ”, sutvarkė prenume
ratą ir paliko auką. Čikagoje jis 
Įsigijo maisto krautuvę.

ir į mokinių chorą giedoti. Kitais 
sekmadieniais mokinių Mišios bus 
10 vai.

— Labai greitais žingsniais arti
nasi mūsų parapijos didysis baza- 
ras. Visi parapijiečiai, kurie dar 
nespėjote grąžinti loterijos knyge
lių, galite jas atnešti sekmadie
niais arba šiokiadieniais.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $196.47. KJ.G.

šeštoji Vinco Krėvės 500 dol. li
teratūros premija, Moritrealio 
Akademinio Sambūrio skirta rašy
tojui Kostui Ostrauskui už dramą Ui -- - - -
rugsėjo 24 d. jaukaus pobūvio me-

— Sveikiname J. Mačionytę ir 
A. J. Balčiūną, sukūrusius naują 
šeimą.

Mokslo metai abiejose Mont- 
realio liet, šeštadieninėse mokyk
lose prasideda spalio 1 d., 8.45 
v .r., šeštadieni, Įprastose patalpo
se. Naujus mokinius pirmam-pa- 
rengiamajam skyriui ir paaugu
sius, kurie visai mokyklos dar ne
lankė, prašome registruoti pas 
mokyklų vedėjus. Nuoširdžiai 
kviečiame visus tėvus, kurie turi 
mokyklinio amžiaus vaiku, leisti 
juos į šeštadienines mokyklas ir

žaliojoj lankelėj”, buvo Įteikta1^05 atvedi pirmąją mokslo metų 
2^ d dieną, kad žinotume kaip planuo-

tu AV par. salėje. Iškilmingo ak- & darbo programą ir ką pranešti 
to metu kalbėjęs vertintoju komi- mokyklų komisijai. Teyus, susidu- 
sijos pirm. dr. H. Nagys ‘ iškėlė r^ncius su finansiniais ar trans- 
sunkią lietuviškos knygos būklę Porto sunkumais, prašome kreip- 
išeivijoj ir dėkojo montrealie- tisą tėvų komitetą. _
V v .7........ . iwTnnfT*A*3lin lietuviu

sijos pirm. dr. H. Nagys iškėlė riančius su finansiniais ar trans-

IŠNUOMOJAMI trys kambariai ir 
virtuvė; 3 Alhambra Ave, teL 536-9377.

DĖMESIO!
REIKALINGA MOTERIS valymui. 

Tel. 781-6376. 
Kalbama lietuviškai.

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.

APDRAUDOS BENDROVĖS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD

1072 Bloor Str. W.
RUNNYMEDE - COLBECK 6 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 skola 10- 
čiai metų. Skubus pardavimas.

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

A

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.

PAVADINIMA?
NENUSTEBKITE, JEI PAAIŠKĖS, KAD TAI YRA 

"ROYAL".

NES "ROYAL" YRA DIDŽIAUSIA APDRAUDOS

SRITYJE.

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 įmokėjimo.

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

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

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 • 7 9 8 1. 
Namu telefonas AM 1-053 7.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

— sunkvežimių tarnyba 
Perkraustymas bei

ŽEMIAUSIOS KAINOS. 
Skambinkite JOE 

tel. 248-8217

TAIP PAT NIEKO NUOSTABAUS, JEI TO IR NEŽINO

JOTE, NES "ROYAL" NETURI SAVŲ AGENTŲ AR TIE-

SIOGINIO APDRAUDOS PATARNAVIMO IŠTAIGŲ.

"ROYAL" APDRAUDŽIA TIK PER SAVARANKIŠKUS

AGENTUS — KAIP KAD MOŠŲ IŠTAIGA.

MES ESAME BENDRUOMENĖJE — ESAME BEŠALIŠKI 

— ŽINOME JŪSŲ REIKALAVIMUS.

TOKIA APDRAUDOS SISTEMA YRA PATI GERIAUSIA.

ADAMONIS

INSURANCE AGENCY INC
3907 Rosemont Blvd

Montreal, Que.
TeLs 722-2472

Montrealio lietuvių šeštadieninių 
mokyklų tėvu komitetas

Lietuviškoje Dainavos vasarvie- 
kad buvo premijuotas dramos vei- tėję viešėjo rašytojas K. Ostraus- 
kalas, nes dažnai literatūra laiko- kas, lydimas dr. H. ir B. Nagių ir 
ma tik poezija, novelės ir romą- dr. Bila-Bilaitis, lydimas A. ir M. 
nai, dramą priskiriant teatrui. į Jonynų. Svečius labai gražiai savo 

Meninėje programos dalyje iš-; vasarnamyje priėmė K. ir I. And- 
girdom nuotaikingą Bostono vyrų i ruškevičiai, pakviesdami ir dau- 
sekstetą, vad. komp. J. Gaidelio.! giau dainaviškių kaimynų. Jau- 
Rašyt. K. Ostrauskas paskaitė iš kioj nuotaikoj buvo pasidalinta 
savo dramų “Pypkė” ir “Duobka- mintimis įvairiais kultūriniais 
šiai”. Visas lietuviško žodžio ir klausimais. Svečiai amerikiečiai 
dainos vakaras, kaip dr. H. Nagys buvo sužavėti Dainavos kalnų ru- 
savo kalboj išsireiškė, praėjo la- dens spalvom, v.
bai jaukioj nuotaikoj, Akademi
nio Sambūrio nariams nuoširdžiai 
globojant, gana gausiai susirinku
sius svečius į pirmą šio sezono 
kultūrinį parengimą* v.

Dr. G. Bila-Bilaitis, neurologas 
iš Čikagos, Montrealio neurologi
niam institute atlieka mokslinį 
darbą ir čia išbus iki lapkričio 
mėn. Svečias dalyvavo V. Krėvės 
premijos įteikimo vakare, kur ra
do senų pažįstamų, v.

Dail. A. Tamošaitis iš Kingsto- 
no dalyvavo Vinco Krėvės premi
jos Įteikimo vakare. Kaip buvęs 
montrealietis, dailininkas visada 
randa laiko aplankyti Montrealį ir 
dalyvauti • iškilmingesniuose pa
rengimuose. v.

čiams už paramą Įteikiant jau 6-tą 
premiją. Priimdamas premiją ra
šytojas K. Ostrauskas pasidžiaugė,

Mūsų skautiškoji veikla vasarą 
reiškėsi stovyklose, o žiemą — 
įvairiais parengimais, ypač skau- 
torama, o pavasarį—Kaziuko mu
ge. Skautoramoj atskiros draugo
vės pasirodo-su savo talentais, o 
mugė duoda progą parodyti skau- 
tų-čių nagingumą rankdarbiuose, 
medžio drožiniuose, žaidimuose ir 
t. t. Jau dabar skautai ir skautės 
uoliai ruošiasi pirmam pasirody
mui, skautoramos laužui: repetuo
ja vaidinimėlius ir kitokius pasi
rodymus, siuvasi kostiumus, daro 
papuošalus. Jie kviečia visus 
Montrealio lietuvius kartu praleis
ti lapkričio 12 vakarą AV par. sa
lėj jaunimo talentu parengime.

D. Z.

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.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Quė., teL 766 - 5827

Pasų Suaugusiems Jaunimui . Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna•r kaina kaina kaina

1 dienos $ 2.00 $ 2.50 S 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 1.25
7 dienų S 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $17J»0 $11.25

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

Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% j 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

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




