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Visu bendras reikalas
Rūpesčių niekur netrūksta — asmeninių ir visuomeninių. 

Asmeninius sprendžia kiekvienas paskirai, o visuomeninius — 
visi bendrai. Kanados lietuviai turi visą eilę rūpesčių, į kuriuos 
verta pažvelgti ryšium su krašto tarybos suvažiavimu, įvykstančiu 
spalio 8—9 d. Toronte. Tie rūpesčiai ir darbai atsispindi KLB 

’• san- 
Štai

krašto valdybos pirmininko A. Rinkūno pranešime, kurio 
trauka buvo išsiuntinėta spaudai prieš tarybos suvažiavimą, 
pagrindinės jo mintys.

Dabartinė krašto valdyba skirtinga nuo kitų valdybų 
kad joje nėra vien posėdžiaujančių narių. Kiekvienas narys 
pasiėmęs vieną sritį, joje gana savarankiškai dirba ir už tą darbą 
yra atsakingas krašto tarybai.

Pats kalendorius nustatė šiai krašto valdybai didžiuosius 
uždavinius: 1966 m. pravesti Jaunimo Metus; 1967 m. dalyvauti 
Kanados šimtmečio minėjime ir organizuoti lietuvių pasirodymą 
pasaulinėje parodoje Montrealyje; 1968 — kuo iškilmingiausiai 
paminėti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 50 metų sukaktį.

Pradėkime nuo Jaunimo Metų. Pagrindinę šio darbo dalį 
atliko mūsų jaunimo sekcija, vadovaujama G. Rinkūnaitės. Kana
doje iki šiol atlikti trys stambūs darbai: a. įkurta krašto valdybos 
jaunimo sekcija ir suorganizuoti jaunimo įgaliotiniai beveik visose 
apylinkėse; b. surinkta apie $7000 Jaunimo Metų reikalams; c. 
plačiai dalyvauta prieškongresinėje jaunimo stovykloje ir pačiame 
■kongrese; d. ruošiamasi Jaunimo Metų uždarymui, kuris Įvyks 
Toronte lapkričio 24 d.

Kanados šimtmečio minėjimas eina labai plačiu mastu. Iš 
daugelio jo sričių ir mums susidarė šiokios tokios galimybės da
lyvauti bent keliose. Viena tų galimybių — lietuvių pasirodymas 
(Lietuvių Diena) pasaulinėje parodoje Montrealyje. Kadangi Lie
tuva turi ne tik draugų, bet ir priešų, tai ir Lietuvių Dienos 
klausimas jau visi metai eina iš kalnų į pakalnes, nežiūrint mil
žiniškų pastangų, kurias deda tos dienos komitetas, sudarytas 
iš Montrealio veikėjų ir vadovaujamas jauno ir energingo apyl. 
pirm. R. Verbylos. Vienaip ar kitaip, toji diena bus. Jei ji įvyktų 
parodoje, mums atsieitų nemažiau $5000, kuriuos reiktų surinkti 
iš visuomenės, nes įėjimą į parodą pasiima pati parodos 
vadovybė.

Kitas didelis darbas, ryšium su Kanados šimtmečiu, yra 
išleidimas Kanados lietuvių istorijos anglų kalba. Darbas yra 
Įpusėtas. Iš valdžios gauta $2000 pašalpa/ tačiau visa veikalo 
išleidimo suma sieks apie $9000. Taigi, apie $7000 reiks surinkti 
iš visuomenės.

Šimtmečio parodoje federaciniame paviljone po ilgų kovų 
pavyko gauti vietą išstatyti nedideliam kiekiui mūsų dailininkų 
paveikslų, spaudos pavyzdžių ir tautodailės, šiuo reikalu rūpinasi 
Montrealio komitetas, padedamas mūsų kultūros skyriaus, vado
vaujamo Stp. Kairio. Montrealyje valdžios sudarytas komitetas 
visą parodos laiką rodys filmus iš Kanados tautybių gyvenimo. 
Tuo rūpinasi taip pat Montrealio komitetas.

Įdomus šimtmečio projektas yra jaunimo kelionės, pilnai 
valdžios apmokamos. Tuo tarpu i šį planą pavyko Įjungti tik 
Hamiltono taut, šokių ansamblį “Gyyatarą”, kuris, gavęs iš val
džios $4.500, aplankė valdžios paskirtą miestą Reginą ir buvo 
sustojęs Winnipege. Parodos informacijos įstaiga siūlo apmokėti 
vieno lietuvio kelionę, kurioje būtų rodomas filmas, reklamuo
jantis parodą. Manoma ir ta galimybe pasinaudoti..

Lietuvos nepriklausomybės 50 metų jubilėjus plačiai aptar
tas Klevelando suvažiavime, kurio aprašymai jau paskelbti mūsų 
spaudoje.

Mūsų švietimo komisija, pirmininkaujama E. Miliausko, ima
si iniciatyvos pradėti gaminti vaizdines mokslo priemones: skaid
res ir mokomuosius filmus. Tikimasi iki pavasario išleisti bent 
vieną 50 skaidrių albumą su komentarais mokytojui. Pirmoji 
tema — “Vilnius: jo praeitis ir dabartis”.

Šioje tarybos sesijoje turėtų būti baigtas spręsti Bendruome
nės santykis su Lietuvių Fondu? Problema kyla iš to, kad krašto 
tarybos priimtojo Lietuvių Fondo statuto dabartine forma nega
lima valdžios Įstaigose registruoti ir gauti čarterį. Tenka daryti 
esminių pakeitimų. Su tais pakeitimais sutikti krašto valdyba ne
turi Įgaliojimų, todėl viskas ir perduodama krašto tarybos 
suvažiavimui.

Pilnesnis visų problemų vaizdas paaiškės tik pačiame krašto 
tarybos suvažiavime.

tuo, 
turi

Vaizdas iš Banff parko Albertos provincijoj, Kanadoj, ties Mount Rundle. Kanadoje yra 1 8 valstybi
nių parkų, kurie užima 29.000 kv. mylių. Lankytojai juose randa daug Įdomybių. Juose galima ir 
stovyklauti užsimokėjus 50 et. Į diena arba $2 Į savaitę už palapinę. Daugumoje parkų leidžiama sto
vyklauti nemokamai. Lankytojai už vienkartini Įvažiavimą Į parkus moka 25 et., o už metinį leidimą 
— $2. -• Nuotr. Calgary Herald

Sovietai siekia sulydyti tautas
Dr. T. Remeikis, “Lituanus” re-' prasme (padidinęs surusinimo pa- (mūsų veiksniai laikosi rezervuo-

daktorius ir politinių mokslų pro
fesorius St. Joseph kolegijoj, Či
kagoj, pakviestais Toronto akade
mikų draugijos, skaitė paskaitą 
spalio 1 d. Prisikėlimo par. muzi
kos studijoj. Jo tema buvo: “Tau
tų padėtis ir ateitis Sovietų Sąjun-

vojų). Kultūrinėje srityje taipgi 
siekiama tautų sulydymo. Stalino 
teorija skelbė socialistinį turinį su 
tautine forma. Bet tautiškumu bu
vo laikoma kalba ir savita psicho
logija. Naujoji pažiūra tą teoriją 
modifikavo, teigdairrį^-kad tautiš- 

: kūmas tėra istorinio vyksmo pada-goję”. Paskaitininkas gana plačiai —“ £S- 
SS itSŽos ’ni0 Pr<;“su- Taipgi iš-
tautos turi savo resnublikas su- inys ir tautines kalbos, pasiliks tik-

’ to i tai visiems bendra rusų kalba. Jau jungtas ed c y . , dabar palengva einama prie tauti- 
“ - - - J - - mų kalbų lygiateisiškumo panai

kinimo ir rusų kalbos iškėlimo, 
nes pastaroji esanti toliausiai pa
žengusi, be to, “proletariato kal- 

j ba”. Politinėje srityje federaci- 
Į niai valstybės rėmai dar palaiko- • « • •• « • • •

centro — Maskvos. Jų tikslas ga 
bitinėje sąskaitoje — panaikinti 
tautinius skirtumus ir visas Sov.’. 
Sąjungos tautas sulydyti. Teorijo-: 
j e sovietų vadai kalba apie atski- . 
ru tautu ugdymą, bet tik instru- - .. .-
mentine nrasme —— kaio anie Drie- siaurėja. Sovietinėje
monę joms ateityje sulydyti. To

? nos vis labiau nustoja reikšmės. 
' Naujoji sovietinė vyriausybė vėl

tikslo siekiama: ekonominėmis, 
kultūrinėmis ir politinėmis prie
monėmis. Ekonominė sritis Sov.

teigiančių, kad respublikinės šie-

šąjungoje «
tų pasiekta kuo didesnio tautų su
maišymo. Vienu metu buvo užsi
mota steigti ekonominius regi jo
nus ir pvž. Lietuvą Įsprausti kar-

kuria siekiama didesnės valstybei 
vienybės ir kartu rusų domina
vimo.

Paskaitininkas susilaukė dau-
tu su Karaliaučiaus sritimi (rusų pakląp^mų. Gaila tik, kad 
apgyventa) tarp Gudijos, Latvijos Jie ls¥}us.e JĮls paskaitos rėmų w 
ir Estijos. Toks patvarkymas būtu nuvedę į kitas temas. Buvo iš
buvęs žalingas Lietuvai tautinė kelta,s lr kultūrinio bendravimo

KANADOS KARIUOMENEI PAKELTI ATLYGINIMAI
reikaluose. Vakarienės metu, 
kuri buvo skirta Prancūzijos 
užs. reikalų min. M. Couve de 
Murville pagerbti, P. Martin pa
brėžė, kad ekonominėje srityje 

kils net iki 30%, kitiems riia- šį darbą tęs speciali kanadiečių 
žiau. Bendras algų pakėlimas pa- atstovų komisija Paryžiuje. Šiuo 
reikalaus 9,8% papildomų išlai- metu didžiausia pažanga yra pa
dų ir nuo 1967 m. spalio 1 d. 
— 4%. Bus laikomasi principo, 
kad atitinkamoms pareigoms tu
ri būti suteikiami ir atitinkami 
laipsniai. Numatoma, kad 16.000 
karių, aviacijos personalo ir jū
rininkų teks pakelti į augštes- 
nius laipsnius. 1967 m. birželio 
30 d. bus atsisakyta dabar prak
tikuojamos paskatinamosios su
mos tiems, kurie sutinka pasilik
ti kariuomenės eilės pasibai
gus įsipareigojimui. Vietoj jos 
jiems bus duodamas 25% algos 
pakėlimas. Visos šios reformos 
pareikalaus apie $63.600.000, 
bet didžiąją dali padengs ginklo 
rūšių sujungimo dėka įgyvendin
ti išlaidų apkarpymai.

Br. Kolumbijos premjeras W. 
Bennett paskelbė, kad jo pro
vincijoje bus stengiamasi su
stabdyti viršvalandinį darbą. 
Provincijos tiesioginėje žinioje 
esantiems darbininkams ir tar
nautojams jau uždrausta dirbti 
viršvalandžius, o privačios įmo
nės raginamos sekti provincinės 
valdžios pavyzdžiu. W. Bennett 
tiki, kad šis žingsnis sumažins 
infliacijos pavojų ir padidins 
darbų skaičių.

Užsienio reikalų min. P. Mar
tin pranešimu, Kanada ir Pran
cūzija ruošiasi pasikeisti karinin
kais ir bendradarbiauti gynybos

Kanados krašto apsaugos min. 
P. Hellyer paskelbė, kad nuo 
š.m. spalio 1 d. padidinamos al
gos ginkluotų pajėgų nariams. 
Kaikuriems specialistams jos pa-

nę parodą Montrealyje. Į Kana
dą jie atvyks birželio 30 d., Bri
tain j on grįš liepos 5 d. Vizitas 
numatomas tik Otavai ir Mont- 
realiui. Karalienės motina Elz
bieta aplankys Prince Edward 
Island, Nova Scotia, New Bnms- 
wick ir Newfoundland sostines. 
Gegužės antroje pusėje princesė 
Aleksandra su savo vyru važinės 
po Ontario, Manitobą, Saskače- 
vaną, Albertą, Br. Kolumbiją, 
Jukoną, šiaurės-vakarų teritori
jas.

Kvebeko premjeras D. John
son provincijų ir Otavos konfe
rencijoje planuoja pasiūlyti, kad 
visi iki $2.000 uždirbą kanadie
čiai būtų atleisti nuo pajamų 
mokesčio ir kad iki $10.000 už
dirbantiems mokestis būtų su
mažintas, bet gerokai padidina
mas peržengusiems šią ribą.

Ir konservatoriai, ir liberalai 
yra susirūpinę dėl vis aštriau 
iškylančios naujo vado proble
mos. Skilimas konservatorių ei
lėse didėja, nepakanta J. Die- 
fenbakeriui auga. Liberalus nu
stebino spaudoje paskelbtas bu
vusio finansų min. W. Gordon 
prasitarimas. kad geriausiu pa
kaitu L. B. Pearsonui būtų da
bartinis pilietybės ir imigracijos 
min. Jean Marchand. Vadų pa
keitimas yra sunki problema, 
nes nėra nė vieno stipraus kan
didato. už kurį vienbalsiai galė
tų pasisakyti partijų nariai. To
kiu atveju belieka sprendimą

su okupuota Lietuva klausimas. 
Dr. T. Remeikis išreiškė savo 
nuomonę, jau anksčiau išdėstytą 
Čikagoje. Pasak jo, tuo klausimu

Pasaulio įvykiai
JAV SPAUDA PAMINĖJO L. B. JOHNSONO 1000 DIENŲ 

PREZIDENTAVIMO SUKAKTĮ, aptardama jo laimėjimus bei ne
sėkmes ir kartu prisimindama velionies J. F. Kennedžio to paties 
ilgumo valdymo laikotarpį. Baltuosiuose Rūmuose dieną ir naktį 
neužgęsta šviesos, nes prez. Johnsonas su trumpais prigulimais dir
ba iki 2.30 vai. ryto ir 5.30 v. r. vėl pradeda naują darbo dieną. 
Toks nenormalus darbo valandų išmėtymas paros rėmuose yra sunki 
našta ir jo bendradarbiams, kuriuos dažnai iš lovos išverčia tele
fono skambutis ir prezidento balsas, reikalaująs skubaus atsakymo 
Į koki nors klausimą. Komentatoriaus Stewart Alsop nuomone, 
prez. Johnsonas yra tvirtos valios vyras, bet jo silpnąja puse tenka 
laikyti neryžtingumą svarbesniuose sprendimuose — jie atidėlio
jami iki paskutinės minutės, o«------------------—-------------------
paskui dažniausiai būna atlieka-1 Vokietijos vyriausybė yra įsipa- 

; mi skubotai, šiuo metu prez.1 reigojusi už šią sumą pirkti gink- 
Johnsonas turi tris didžiausius. lūs iš JAV, bet Įsipareigojimo ne- 
rūpesčius: Vietnamo karą, rasi-1 silaiko, nes ginklų jau turi pa- 
nius neramumus JAV ir mažė- kąnkamą kiekį. Amerikiečių išlai

kantį savo populiarumą. Pagrin- doms padengti teks jieškoti nau- 
idini dėmesį jis norėjo skirti gy-!jos formulės.
ventoju gerovei pakelti, bet yra1 r - - 
priverstas grumtis tarptautinių Toronto dienraščio “Telegranf 
problemų arenoje, kuri jam nie- - -- - - —
kada nebuvo arti širdies. Jis bu
vo apsisprendęs remti negrų tei- 

i sėtus reikalavimus, bet yra pri
verstas skaitytis su augančia bal
tųjų opozicija. Skaudžiausias smū
gis betgi yra nuolatinis populia
rumo mažėjimas. Čia galbūt kal
čiausias yra prez. Johnsono ne
sugebėjimas užmegzti šiltesnių 
santykių su spaudos atstovais. Jis 
nori jiems įsakinėti, kai tuo tar
pu J. F. Kenedy žurnalistus į sa
vo pusę patraukdavo draugišku-, 
mu, sąmojum ir aštriu liežuviu.'

JAV priėmė Filipinų prez. F.iriausią kalbą pasakė krašto ap- 
Marcos pasiūlymą sušaukti tarp- saugos min. Lin Piao, puldamas 
tautinę konferenciją Vietnamo: JAV ir sovietinę kompartija. TAS 
klausimu Maniloje, Filipinuose,! SO pranešimu, Sov. Sąjungos dip- 
spalio mėn. antroje pusėje. Da-, lomatiniai atstovai, 'pasipiktinę 
lyvaus JAV, Filipinų, P. Korėjos,' kalbos antisovietiniu turiniu, de- 

, P. Vietnamo, Tailandijos, Austrą- monstratyviai išėjo iš salės, o 
lijos ir N. Zelandijos vyriausybių paskui juos išžygiavo ir satelitai 

i vadai . .Praktinės naudos' sunku _ lenkai, vengrai, bulgarai, mon- 
i tikėtis, nes š. Vietnamo komu--’ golai, čekoslovakai ir Ulbrichto

Sov. Sąjungos dilemą aptaria . ..
koresp. Maskvoje P. Worthington. 
Jo nuomone, sovietinė kompar
tija didesnę neapykantą rodo ne 
JAV, bet komunistinei Kinijai. 
Amerika, tiesa, puolama dėl Viet
namo karo, tačiau nepalyginamai 
aštresni žodžiai yra skiriami Mao- 
tsetungui. Pranešime iš Maskvos 
daroma išvada: “Jeigu Sov. Sąjun
ga vieną dieną turėtų apsispręsti, 
kam užleisti pietryčių Aziją, ji, 
be abejonės, pasirinktu ne Kini
ją, bet JAV.”

i Kinija paminėjo komunistinės 
“ i santvarkos 17-tąsias metines. Ašt-

tai remdamiesi tarptautine oku
puotos Lietuvos teise, bet tai ne
santi įtikinanti atrama. Keletas 
klausytojų pasisakė prieš paskai
tininko nuomonę, ypač dėlto, kad 
ii neskiria privataus-asmeninio 
bendravimo su savais tautiečiais 
nuo oficialaus, implikuojančio 
bendravimo su okupantu. Taipgi . , . ,. , . ..... ’v.-™
buvo pabrėžtas reikalas palaikai1 nistai konferenciją laiko pro- vokiečiai, 
tarptautinę Lietuvos padėtį, nes Pagandiniu mostu kurio tikslas
ji pasitarnauja Lietuvos laisvini- es??.Pa(loti prez- Johnsonui pries- skundžia, kad “raudonieji sar- 
mo reikalui.

Diskusijose dėl okupuotos Lie- .
tuvos būklės ir jos ateities reikš- Paslunt,e Vatikano delegaciją ku
tą liūdnoku minčių, bet rasta ir £ai vadovauJa Sosto atstovas 
pagrindo optimizmui. Esą Lietu- gnadai mons Sergio Pignedoli. 
va iškentėjusi praeitvje 'dideles ?fAcial.iai s?.el.biama’.?°f bus aP‘

tarptautinę Lietuvos padėti, n’es Pagandiniu mostu, kurio tikslas 
• * -j • t • X

rinkiminiame vajuje JAV.
Popiežius Paulius VI i Saigoną

riai vadovauja šv. Sosto atstovas

“Komsomolskaja Pravda” nusi-

krizes, pajėgs pakelti ir dabar
tinę.

Patvirtina naujausios žinios
Iš sovietinės spaudos, leidžia

mos Lietuvoje, pastaruoju metu 
paaiškėjo, kad Maskva kolonisti
niais tikslais steigia tokią pramo
nę ir tokiose vietose, kad Lietu
vai sudaro grėsmę. Net komunis
tinei valdžiai palankūs Lietuvos 
mokslininkai pasirašė memoran
dumą, protestuojanti prieš sovie
tinius užsimojimus. Rašto tekstas 
viešai neskelbiamas, bet privačiai 
gerokai žinomas. Jame, be kitko, 
sakoma:

Nukelta i 9-tą psl.

tarti tik religiniai reikalai ir, ga
limas dalykas, katalikų santykiai 
su budistais. Neoficialiai betgi 
spėliojama, kad Vatikano delega
cija tirs galimybes karui už
baigti.

V. Vokietijos kancleris L. Er- 
hardas lankėsi Vašingtone. Pasi
tarimų dėmesio centre buvo 
JAV kariuomenės daliniai Vokie
tijoje. Jau senokai spėliojama, 
kad prez. Johnsonas porą divizi
jų norėtų pervežti i P. Vietnamą. 
Nuo šio žingsnio ji atbaido nau
jos Įtampos pavojus — sovietai 
vėl galėtų pradėti spaudimą Ber
lynui. Kariuomenės išlaikymas V. 
Vokietijoje amerikiečiams kai
nuoja $675.000.000 per metus. V.

Baltosios rasės likimas Afrikoje

stebima abiejų kraštų kultūri
niame bendradarbiavime.

Kvebeko premjeras D. John
son žada praplėsti visų partijų 
komitetą, kurio uždavinys — pa
ruošti Kvebeku! naują konstitu
ciją. Ji būsianti sukurta Britų 
Šiaurės Amerikos Akto rėmuos, 
bet turėsianti daug reikšmės vi
siems prancūziškai kalbantiems 
kanadiečiams. Dvi darbo unijos 
ir ūkininkų atstovai D. Johnso- 
nui įteikė raštą, kuriame nepa
tariama siekti visiškos nepri
klausomybės Kvebekui šiuo 
metu.

Kvebeko jaunieji liberalai 
Otavoje įvykstančioje konferen
cijoje žada reikalauti, kad Ka
nada taptų respublika su pre
zidentu priešakyje. Jų nuomone, 
dabartinė sistema esanti neprak
tiška, nes federacinės vyriausy
bės narių darbą trukdo jų įsi
pareigojimai atstovauti savo rin
kiminėms apylinkėms. Dėl to
kio dvigubo darbo nukenčia vi
sos Kanados reikalai. Jie norė
tų, kad šiuo opiu klausimu būtų 
leista pasisakyti visiems kana
diečiams referendumo keliu.

Pranešimu iš Londono, kara
lienė Elzbieta su princu Pilypu atidėlioti, nors rinkimų rezul- 
dalyvaus Kanados šimtmešio i& tatai liudija abiejų — ir Diefen- 
kilmėse Otavoje sekančių metų 
liepos 1 d. ir aplankys pasauli-

bakerio, ir Pearsono — nepopu
liarumą rinkėjų masėje.

Pirmasis Afrikos revoliucijos tarpsnis atsikratyti baltiesiems beveik baigtas. Negrai, iš dalies 
ir baltieji, daro spaudimą, kad baltųjų valdomuose kraštuose ir vietiniams gyventojams būtų 
pripažintos politinės teisės

Afrikos gyventojai, visai ne
pasiruošę savarankiškai tvarky
tis, šiame pokaryje buvusiems 
valdovams pergyvenant sunkme
ti, JAV ir sovietams varžantis 
dėl įtakos, gavo nepriklausomy
bę. Buvusios kolonijos tapo vals
tybėmis, kurių sienas apsprendė 
ne savarankiškos tautos, bet bu
vusieji kolonistai. Dar neužbai
gus pirmojo revoliucinio tarps
nio, neužliejus kaikurių baltųjų 
salų Afrikoje, prasidėjo antrasis 
revoliucijos siautimas — tarpu- 
savės kovos, kurios negreitai 
baigsis.

Afrikos naujosios valstybės 
yra silpnos. Jos norėtų pasku
bomis užlieti baltųjų salas, nors 
jų ūkis pakrikęs, politinis apsi
sprendimas nesubrendęs, o ka
rinė pajėga pačioje užuomazgo
je. Afrikos naujakuriams reikėtų 
laukti palankaus meto pradėti 
kovai. Jie betgi jau dabar šau
kia: baltieji turi suteikti politi
nes teises vietiniams gyvento
jams! Tai reiškia, kad portuga
lai turi, palikti Angolą ir Mo
zambiką, anglai turi atsisveikin
ti su Rodezija, olandai, vadina
mi būriais, išsikraustyti iš puikaus 
ir turtingo Pietų Afrikos krašto.

ir vietiniams gyventojams būtų

GEDIMINAS GALVA

Kova dėl istorinio palikimo
Visos baltųjų salos yra ne tik 

istorijos palikimas, bet ir pastan
gų vaisius ginti praeityje iškovo
toms pirmenybėms. Portugalija 
gina visomis, dažnai net neleis
tinomis, priemonėmis kolonijas, 
kurios duoda naudos neturtin
gam valdančiam kraštui. Pietų 
Afrikos 3.4 mil. baltųjų neduoda 
14-kai milijonų negrų ne tik po
litinių teisių, bet ir nenori jokių 
santykių palaikyti, išskyrus pasi
naudojimą jų darbo vaisiais.

P. Afrikos baltieji siekia besą
lyginio vyravimo. Hendrik Ver- 
woerdas, gimęs Olandijoje, mo
kęsis Vokietijoje ir kurį laiką 
Berlynę profesoriavęs, per pas
taruosius 8 metus išugdė ūkinę 
gerovę ir valstybės karinę galybę, 
buvo valstybinis, politinis ir vi
suomeninis rikiuotojas. Jis buvo 
santūrus užsienio politikoje, ra
sių atskirumo šalininkas krašte, 
tačiau pastaruoju metu buvo be
pradedąs svajoti apie Bantusta- 
ną — įsteigimą P. Afrikos aštuo- 
nių sričių, kurios būtų baltųjų 
valdomos kreipiant daugiau dė
mesio į negrų ūkinę gerovę ir

socialinį aprūpinimą. Jo mirtis 
nebuvo visai pripuolama, nes 
griežtesnieji rasių atskirumo ša
lininkai priešinosi ir šioms 
formoms.

Silpniausia grandis
Venvoerdą nužudžius, pasau

lyje nuaidėjo prieštaringi garsai. 
Baltieji, net ir nepritarę jo 
politikai, reiškė užuojautą. Zam
bijos parlamentas džiūgavo, o 
Nigerijos sostinės Lagos gyven
tojai, patyrę apie jo mirtį, šoko 
gatvėje. Panafrikinio negrų są
jūdžio pirmininkas Potlako Le- 
ballo buvo žymiai santūresnis. 
Jis kalbėjo: “Verwoerdo mirtis 
mums neatnešė laimėjimo — po 
jo seks žiaurūs afrikiečių perse 
kiojimai”. šie žodžiai gali būti 
pranašingi. Naujasis ministeris 
pirmininkas Baltazaras Vorste- 
ris, buvęs teisingumo ministeris, 
kuriam metamas šešėlis dėl pirm- 
takūno nužudymo, yra griežtas 
rasių atskirumo šalininkas ir vi
somis priemonėmis kovos prieš 
negrus. Griežtos priemonės gali 
sukelti naujas kovas, kraujo pra
liejimus, kurie gero nežada 
abiem šalim.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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gai” prieš sovietų ambasadą Pe- 
kinge iškabino plakatą, kuriame 
buvo parašyta: “Mūsų širdys yra 
kupinos neapykantos — senos ir 
naujos. Mes jos neužmiršime per 
100, per 1.000 ir netgi per 10.000 
metų. Ateis diena, tinkamas mo
mentas, kada mes nulupsime 
jums odą, kepsime jus gyvus, su
deginsime jūsų kūnus ir leisime 
vėjams išbarstyti jūsų pele
nus ...”

Negrų vadas M. L. King ap
kaltino JAV vyriausybę nauja ra
sinės diskriminacijos forma — 
neproporcingai dideliu negrų 
skaičiumi P. Vietnamo džiunglė
se. Tenka sutikti, kad negrai 
Vietname sudaro 12.5% visų ten 
esančių karių ir 14.6% visų žu
vusių kovos fauke. Didžiausias jų 
skaičius yra pėstininkų daliniui 
se — 14.8%, o ant pėstininkų 
pečių ir krinta pagrindinė kovos 
našta. Iš kitos pusės, 1965 m. į 
kariuomenę savanoriais įstojo 38.- 
870 negrų — 10.1% visų sava
norių, mobilizuota buvo 30.720 
— 13.4% visų pašauktųjų į ka
rinę tarnyba. Pasibaigus įsiparei
gojimui Vietname, karinės tarny
bos sutartį pratęsia net 49.3% 
negrų. Jiems geriau patinka gy
venimas kariuomenėje, negu ra
sinė trintis JAV miestuose. Pės
tininkų dalinuose, laivyne, mari
nuose ir aviacijoje yra 5.865 neg
rai karininkai.

JAV sutiko atnaujinti paramą 
Indonezijai, kurios duomenimis, 
pradinė parama sieks apie $60.- 
000.000. Ją sudarys ryžių, med
vilnės ir atsarginių dalių maši
noms siuntos.

Priešlėktuvinius ginklus š. 
Vietnamui tiekia Sov. Sąjunga. 
Amerikiečių paskelbtais duome
nimis, ten dabar yra sukoncent
ruota apie 7.000 priešlėktuvinių 
patrankų ir iki 30 baterijų prieš
lėktuvinių raketų, o taip pat ge
rokai išplėstas radaro tinklas. 
Spėjama, kad kaikuriems labiau 
komplikuotiems įrenginiams turi 
vadovauti sovietų technikai. Į 
amerikiečių lėktuvus buvo iššauta 
apie 500 sovietinių raketų, kurios 
numušė 14 lėktuvų iš bendro 384 
numuštųjų skaičius. Sovietinės 
raketos yra pavojingos lėktuvams, 
skrendantiems didesniame augš- 
tyje, bet jos praranda savo veiks
mingumą, kai lėktuvai skrenda 
arti žemės. Šiuo atveju betgi ge
rokai padidėja radaru aprūpintos 
priešlėktuvinės artilerijos taiklu
mas. Ji ir yra padariusi daugiau-
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RIMAS GINTAUTAS

IR ORTODOKSAI REIKALINGI REFORMŲ
Graikų ortodoksų bažnyčia 

yra superkonservatyvi ir reikalin
ga reformų. Jos konservatyvu
mas ypačiai ryškus santykiuose 
su Katalikų Bažnyčia. Per visas 
bažnytines ortodoksų konferen
cijas didžiausią opoziciją Kat. 
Bažnyčiai rodė Graikijos orto
doksų bendruomenė. II Vatikano 
santaryboje buvo atstovaujamos 
rusų patriarchinė, emigracinė 
bažnyčia ir ekumeninis patriar
chatas. Į paskutinę sesiją atvyko 
bulgarų ir serbų delegacijos, bet 
graikų bažnyčia paliko griežtai 
nusistačiusi prieš dialogą su Kat. 
Bažnyčia.

Protestai prieš patriarchą
Popiežiaus Pauliaus VI susiti

kimas su Konstantinopolio pat
riarchu Atenagoru sukėlė dide
lę protestų ir pasmerkimų ban
gą visoje Graikijoje. Fanatiš
kiausi ortodoksų suartėjimo su 
katalikais priešai šaukė susirin
kimus, rengė demonstracijas ir 
specialias pamaldas prieš dialo
gą su Kat. Bažnyčia. “Netikime 
popiežiaus intencijų nuoširdu
mu, nes jis nori ne tikro susi
jungimo, ne tikros krikščionių 
vienybės, o tik mūsų subordina
cijos”, pareiškė Petraki vienuo
lyno viršininkas ir ragino mels
tis, kad “Dievas saugotų orto
doksiją nuo ekumeninio patriar
cho susitikimo su popiežium pa
vojingų padarinių.” Oficialus 
Atėnų arkivyskupo pareiškimas 
teigia, kad “Graikijos primas 
nedavė nė mažiausios pritarimo 
bei paramos patriarchui Atena- 
gorui dėl užmezgimo pokalbių 
ir santykių su Katalikų Bažny
čia”. “Gindamas ortodoksų tikė
jimą, primas elgiasi kaip rei
kiant, nepasiduodamas jokiai 
įtakai ir nieko, išskyrus Dievą, 
nebijodamas.” Taip sako to pa
reiškimo tekstas.

Negeriau ir vienuolynuose
Graikų dvasiškijoje rūgimas, 

pasiekė augščiausią laipsnį Atos 
kalno viršūnėje, kur yra eilė 
vienuolynų, sudarančių tarytum 
izoliutą, neprieinamą vienuoliš
kų fortų miestą. Tų vienuolynų 
priorų pasirašyta deklaracija ra
gina patriarchą Atenagorą susi
prasti bei atsisakyti unijinės 
veiklos ir kartu grasina dvasi
nių ryšių nutraukimu. Graiki
jos primą deklaracija paliaupsi- 
na, dėkoja už jo griežtą opozi
ciją dialogui tarp ortodoksų ir 
katalikų. Kažkurie vienuoliai jau 
savo maldose nebemini patriar
cho vardo, to “pirmojo tarp ly
giųjų” nors vienuolių Atos mies
tas yra kaip tik to patriarcho val
džioje. To miesto vienuolynų ir 
bažnyčių sienose yra eilės pa
veikslų. vaizduojančių popiežių, 
musulmonus ir šėtoną rengian
čius ortodoksijos nuvertimą, o 
vienuoliai pasakoja grubius anek
dotus apie tai, kaip krito, baus
mė “iš dangaus” ant tų, kurie 
leidosi į derybas ir pasirašė uni
ją su Kat. Bažnyčia. Tų “išdavi
kų” kūnai esą guli “prakeiktų
jų mieste”, kur jie nepūva, o jų 
plaukai ir nagai ir po šiai dienai 
auga. Tos kelios citatos rodo 
nuotaikas Graikijos ortodoksų 
bendrijoje, kuri Kat. Bažnyčią 
laiko savo priešu nr. 1, o po
piežiaus asmenyje mato beveik 
antikristą.

Reikia reformų
Būdama formalinė institucija, 

Graikijos ortodoksų bažnyčia iki 
šiol neįstengė padaryti pagrin
dinių ir būtinų reformų. Ji il
gus amžius buvo susirišusi su 
graikų tautos kovomis už nepri
klausomybę, b iš tos kovos atsi
rado labai glaudūs ryšiai tarp 
tautinio ir religinio elementų. 
Ta vienybė reiškėsi ir kovoje su 
okupantais II D. karo metu.

Per pastaruosius 20 metų ėmė 
keistis visuomeninė graikų tau
tos struktūra. Tai sumažino dva
siškuos įtaką visuomenei, žemas 
dvasininkų išsilavinimo lygis pri
sidėjo prie jų fanatizmo, kurį 
hierarchija stengiasi išnaudoti.

Graikų klebonai
Graikų “pappas”, arba kaimo 

klebonas, iš principo yra antros 
klasės kunigas, atseit, toks, kuris 
baigė pradinę mokyklą ir dve
jų metų kursą kunigų seminari
joje. Yra nemaža klebonų, ku
rie “sunkiai rašo”. Iš 8.000 or
todoksų kunigų tik 500 tėra išėję 
augštuosius teologijos mokslus 
viename iš dviejų Graikijos uni
versitetų — Atėnų ar Solonikų. 
Dauguma universitetą baigusių 
kunigų dirba miestuose; tokių 
paskyrimas į kaimus laikomas jų 
pažeminimu. Kaimų “pappai” 
(klebonai) miestuose vaizduojami 
joją ant asilų, o asilas yra 
fabetizmo simbolis, šitokia 
lama” mažina pašaukimų 
čiu. fe

Santykiai su vyriausybe
Šiuo metu Graikija yra 

nintelė pasaulyje valstybė; 
vadinasi ortodoksine ir kurios 
vyriausybė turi pagrindinę pozi
ciją bažnytinėje administracijo
je. Pagal 1951 m. gyventojų su
rašymą, Graikijoje buvo 7.632 - nr. 98): 
000 gyventojų, iš kurių 7.472.000 Pusmečio planas jvykdvtas tik 75 
yra ortodoksai 67 vyskupijose, procentais. Melioracijos ir vandens 
Vidutiniškai imant, kiekvienai j ūkio ministerijai pavaldžiose organi- 
vyskupijai tenka 111.000 tikin
čiųjų.

Graikų ortodoksų bažnyčią val
do 12-kos metropolitų sinodas, 
kurie kasmet renkami. Sinodui 
vadovauja 85 metų Atėnų arki
vyskupas ir primas Chrizosto- 
mas, kuris viešai pareiškė, kad 
kol jis bus gyvas, tol neleis im
tis jokių pokalbių su katalikais. 
Neseniai sinodas be civilinės val
džios sutikimo sulaužė tradiciją 
ir įsteigė naujų vyskupijų, ku
rioms vyskupai skubos keliu 
buvo konsekruoti, bet vyriausy
bės premjeras Stefanopulos pa
skelbė sinodo nutarimus netei
sėtu aktu ir uždraudė “neteisė
tiems” vyskupams eiti savo pa
reigas ir tuo pat metu paskelbė, 
jog civilinė vyriausybė rengiasi 
per parlamentą pateikti reformų 
projektą Graikijos ortodoksų baž
nyčiai. Graikų karalius buvo su
sišaukęs vyskupus į savo rūmus 
ir pasiūlė jiems savo planą baž
nyčiai reformuoti.

Kataliku mažuma 
4^

Šiuolaikinėj Graikijoj katali
kų tėra apie 37.000 su 127 baž
nyčiomis bei parapijomis, ku
riuos valdo 3 arkivyskupai, 4 
vyskupai ir 1 vikaras. Jų prie
šakyje stovi Atėnų arkivysku
pas Marios Macrionitis. Be Ro
mos katalikų, dar yra 1500 bi-

(Nukelta į 9 psl.)
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Per ketvirtį šimtmečio žemdir
biai gyvena posūnių dalia. Kom
partija siekia juos jėga suginti į 
gyvenvietes, kuriose būtų sutelk
ta apie 700 gyventojų. Seniems 
gyvenamiems trobesiams vienkie
miuose jau seniai neduodama 
medžiagos. Ne vadinamų kultūri
nių pirmenybių masinami, bet 
vargo genami kaikurie žemdirbiai 
jau persikėlė į naujus gyvenvie
čių pastatus, kurie visai nepritai
kyti žemdirbių paskirčiai. Butai 
maži, visai be ūkinių pastatų, 
sklypeliai prie buto užgriozti pa
čių žemdirbių rankomis suręstais 
tvarteliais. Sandėlių ir rūsių nėra. 
Trumpai tarus, naujuose butuose, 
kurių po vienu stogu būna iki 20, 
žemdirbys pasijunta suspaustas 
kampininkas, kurio vadinamas 
ūkinis sklypelis toli nuo jo buto.

Naujos gyvenvietės dar tebe
laukia planavimo, kuris dar lau
kia studijų ir sprendimo.

Negeriau vyksta kolchozų ir 
sovehozų ūkinių pastatų statyba. 
Kultūrinės paskirties ir visuome
ninio naudojimo pastatai iškyla 
tik vietos administracijos rūpes
čiu.

Naujai įsteigtoji kaimo staty
bos ministerija iš visų pusių puo
lama. Jos “ministeris”, dailia 
“lietuviška” pavarde Andrėj Bia- 
lopetrovič, atseit Baltpetris, ru
sišku įgudimu naudoja komparti
jos taktiką: kai tave kaltina, su
rask dar labiau nusikaltusių. Aiš
ku, tarpusavio vanojimas rodo, 
kad sovietinė santvarka nepajėgi 
išspręsti net pačių menkiausių 
klausimų, jei rusas jais nesidomi.

Pripažįsta apsileidimą
Rugpjūčio 14 d. statybininkų

šventė sukėlė nerimą, nes ne tikĮtybos planas bus įvykdytas. Iš tarybi- 
kaimo, bet ir miestų statybinin
kai netesėjo plano. Darbininkai, 
o ypač įvairūs biurokratai, apdo
vanoti medaliais ir pagyrimo lakš
tais, kad ir kitus paskatintų. Ry
šium su1 metine statybininkų 
švente įvykusiame jungtiniame 
žemės ūkio ir paruošų darbinin
kų ir tarnautojų profsąjungos bei 
statybos ir statybinių medžiagų 
pramonės darbininkų profsąjun
gos respublikinių komitetų pre
zidiumo posėdyje buvo svarsto
mos šių metų pirmojo pusmečio 
statybos kaime išdavos.

Minėtos profsąjungos respubli
kinio kultūrinio-buitinio skyriaus 
vedėjas K. Pranauskas pateikė 
sunkų kaltinimą ne tik statybinin
kams, vadinamai kaimo ministe
rijai, bet ir sovietinei santvarkai 
(“Valstiečių Laikraštis”, VIII.17,

matyta per šį pusmetį atiduoti naudo
jimui 3150 kv. m gyvenamojo ploto. 
Per tą laiką atiduota tik 2849 kv. m. 
Respublikinio susivienijimo “Lietuvos
žemės ūkio technika” planas — 2330 
kv. m, atiduota — 1172 kv. m.

Prezidiumas pažymėjo, kad kultūri- 
nės-buitinės paskirties objektų statybą 
tarybiniuose ir valstybiniuose ūkiuose 
nepatenkinamai vykdo pagrindinis ran
govas — Kaimo statybos ministerija. 
Nežiūrint didelio pereinamų objektų 
skaičiaus, 1965 metais žemdirbiai ne
gavo 11.035 kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto. Dar blogesnė padėtis, sta
tant valgyklas ir pirtis. Iš numatytų 
pastatyti 5 valgyklų pastatytos vos 
dvi. O iš statomų 40 vietų pirčių žem
dirbiai gavo tik vieną dešimties vietų 
pirtį. Dėl statybininkų kaltės šią vasa
rą nepradėjo veikti daugelis vaikų 
darželių. Ypač blogai; stato gyvena
muosius namus ir kultūrinius buiti
nius pastatus Mažeikių, Jurbarko, Ši
lutės, Telšių, Utenos mechanizuotos 
kolonos.

Prezidiumas pažymėjo, kad pagrin
dinė statybos atsilikimo priežastis — 
blogas darbų organizavimas. Gyvena
mųjų namų, valgyklų, pirčių ir vaikų 
darželių statybai nekreipiamas dėme
sys. Neretai pasitaiko, kad šalia gerai 
statomo gamybinio pastato prie gyve
namojo namo statybos nedirbama.

Jungtinis prezidiumas pareikalavo 
iš Kaimo statybos, Žemės ūkio ministe
rijų iki spalio 1 dienos likviduoti at
silikimą gyvenamųjų namų, pirčių, 
valgyklų ir vaikų darželių statyboje, 
užtikrinti šių metų šių objektų staty
bos planų įvykdymą. Prezidiumas at
kreipė dėmesį į kaimo statybos mi
nistro pavaduotojo Z. Blotnio pareiš
kimą, kad gyvenamųjų namų ir kultū- 
rinių-buitinių pastatų 1966 metų sta-

Pusmečio planas įvykdytas tik 75

zacijose iš centralizuotų lėšų buvo nu-

nių ir valstybinių ūkių vadovų parei
kalauta sudaryti statybininkams geras 
kultūrines ir buitines sąlygas, jautriai 
reaguoti į jų poreikius ir interesus.

Bialopetrovičius kaltina
Kai kompartija giriasi išmoks

linusi tūkstančius inžinierių, tie
siog keista, kad nesurado lietuvio 
kaimo statybai vadovauti. Nuo 
minėtos statybininkų šventės nė 
dviem savaitėm nepraslinkus, kai
mo statybos “ministeris” sukvie
tė kaimo statybos vadovų pasita
rimą, kuriame gynėsi kitus kaltin
damas (“Tiesa”, VIII.27, nr. 200):

Kaimo statybos ministerijos organi
zacijos visum<fte neįvykdė septynių 
mėnesių darbo užduočių. Daugelis jų 
dirba nerantabiliai, neįvykdo savikai
nos mažinimo plano, dar pasitaiko blo
gos kokybės darbų. Per pirmąjį šių 
metų pusmetį žemdirbiams neatiduota 
3 tūkstančiai kvadratinių metrų gyve
namojo ploto, 8 patalpos galvijams, 7 
mineralinių trąšų sandėliai ir kai ku
rie kiti objektai.

Susirūpinimą kelia nepatenkinama 
šiltnamių statyba. Statybos ministeri
jos Pramoninės statybos montavimo 
darbų trestas šiuose objektuose dirba 
lėtai, nesilaiko sudarytų grafikų...

Beveik visose kaimo statybos orga
nizacijose trūksta kvalifikuotų darbi
ninkų bei inžinerijos-technikos dar
buotojų. Todėl būtina geriau taikyti 
materialinio skatinimo principą, o 
pirmiausia — premijinę darbo apmo
kėjimo sistemą. Klaipėdos, Kėdainių, 
Šiaulių ir kitos kilnojamos mechani
zuotos kolonos, gerai taikančios šią 
darbo apmokėjimo sistemą, sutelkė 
pakankamą skaičių darbininkų, pasie
kė puikių rezultatų.

Nepakankamą dėmesį kaimo staty
bai skiria Statybos ministerijos orga
nizacijų vadovai, kurie laiku neaprū
pina objektų betonu bei skiediniu, sta
lių gaminiais. Nuo sudarytų grafikų 
atsilieka Automobilių transporto ir 
plentų ministerijos organizacijos, San
technikos darbų, Energetikos statybos 
trestų valdybos.

Kairio kalba
Vadinamame kaimo statybos 

aktyvo pasitarime lietuviai šoko 
pagal ruso muziką. Kompartijos 
koštuvas paminėjo, kad be gudo 
kalbėjo ir lietuviai — G. Pliop- 
lys, V. Radvila, A. Baltušis, ta
čiau jų aštrūs žodžiai nepasiekė 
viešumos. Visuose laikraščiuose 
įdėta to paties sukirpimo nudai
lintas pranešimas. Ministerių ta
rybos pirmininko pirmojo pava
duotojo K. Kairio apkarpyta kal
ba, įteikus vadovams apdovanoji
mus, neatnešė giedros:

Kapitalinės statybos eiga rodo, kad 
yra stambių trūkumų, planuojant, pro
jektuojant ir vykdant darbus. Skirs
tant lėšas, dažnai neatsižvelgia
ma į statybos organizacijų pajėgumus, 
nustatomi nerealūs terminai objek
tams atiduoti naudoti. Nevisada atsi
žvelgiama ir į technologinių įrengimų 
bei techninės dokumentacijos pristaty
mo terminus.

Kaimo statybos ministerija ir Staty
bos ministerija skolingi žemdirbiams 
nemaža pastatų. Atsilikimo priežastis 
ta, kad blogai organizuojami statybos 
darbai, žema jų kultūra, silpna darbo 
drausmė. Darbininkai kaimo statybose 
dažnai keičiasi, ieško geresnių šeimi
ninkų.

Tarpkolūkinėms statybos organizaci
joms reikia suteikti didesnę techniki
nę paramą, nes jos mechanizmų turi 
žymiai mažiau, negu valstybiniai že
mės ūkio statybos trestai ir kolonos.

Kaimo statybos organizacijos turi 
susirūpinti darbų kokybe, užkirsti ke
lią techninių sąlygų ir normų pažei
dimams. Partijos rajonų komitetams 
ir vykdomiesiems komitetams reikia 
daugiau rūpintis statybos reikalais.

Kai kompartija negali ištempti 
įklimpusio vežimo, lengva ranka 
skatina įvairius komitetus, kurie 
gyvuoja tik ant popieriaus.

KANADOS LIETUVIU FONDAS
L. Fondo rudens vajus prade-(pagrindą. Įnašus priima Fondo

160. K. Purvinskaitė iki $100 
107. “North Sylva” To

ronto iki $400
15. P. L. Toronto iki $500 

Montrealietė Purvinskaitė nie
kieno neraginama pasiūlė įgalio
tiniui priimti jos įnašą. Lietuvių 
B-vė “North Sylva” pasižadėjo 
kasmet įmokėti Fondui po $200 
ir to pažado laikosi. Tautos ve
teranas ir pensininkas prel. M. 
Krupavičius, jau 80 m. amžiaus, 
yra įmokėjęs Liet. Fondui Čika
goje $500. Kaikurie Kanados lie
tuviai (N. Zabulionis, dr. Matu
kas) yra įnešę stambias sunias į 
Amerikos Liet. Fondą. Sveikina
me juos ir tikime, kad jie nepa
mirš ir Kanados Lietuvių Fondo 
bei taps jo nariais. Kviečiame vi
sus Kanados lietuvius tapti Lie
tuvių Fondo nariais, kad bendro
mis jėgomis sudarytume pasto
vų finansinį lietuvybei stiprinti

įgaliotiniai vietose, Fondo valdy
bos nariai Toronte, o taip pat vi
si lietuvių bankeliai ir net laik
raščių redakcijos.

L. Fondo valdybos adresai: 
pirm. dr. A. Pacevičius, 280 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto 3, Ont., 
sekr. P. Lelis, 325 Seaton St. 
Toronto 2, Ont.

Š.m. rugsėjo 21 d. įvyko K. L. 
Fondo valdybos posėdis, dalyvau
jant tarybos pirm. V. Ignaičiui, 
kuriame vienbalsiai nutarta Fon
do įregistravimą pagreitinti. Taip 
pat nutarta, kad sudarytoji ko
misija iki š. m. spalio 1 d. apsi
lankytų pas adv. Kelly ir prašy
tų jį pakeisti kaikuriuos statuto 
projekto punktus, suderinant 
juos su Kanados Liet. Bendruo
menės statutu. Komisija buvo jau 
anksčiau Fondo tarybos sudaryta 
iš 5 asmenų, kurion įeina ir KLB

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE

ietuviai žaliojo aukso krašte

FILOSOFAS TEISIA PREZIDENTĄ
Pasaulinio garso britų filoso

fas Bertrand Russel, 94 metų 
amžiaus, galvoja kaip koks maiš
tingas jaunuolis. Jis turėtų sa
vo patarimais tarnauti žmonijai, 
bet elgiasi priešingai: skelbia 
neapykantą Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms. Nesenai paskel
bė trauksiąs į pasaulinį teismą 
JAV prezidentą Johnsoną, vals
tybės sekretorių Dean Ruską ir 
krašto gynybos sekretorių McNa- 
marą už nusikaltimus žmonijai 
ir savo krašto piliečių nuskur
dinimą.

Nors to “teismo” dar nebu
vo, bet Russel esąs tikras, koks 
sprendimas bus padarytas: būsią 
pasmerkti JAV vadai.

Iš tikrųjų betgi nusikaltimas 
būtų buvęs, jeigu JAV būtų ne
reagavusios į komunistų agresi
ją. Dėl amerikiečių “nuskurdi
nimo” tai Rusšel aiškiai klysta 
ar meluoja, nes šiais metais 
JAV pajamos baigsis 725 bili-

jonais dolerių. Iš tos sumos 565 
milijonai' dolerių eina į pilie
čių kišenes. Už tas pajamas jie 
perkasi maistą, namus, aprangą, 
automobilius ir dalį padeda ban
kuose kaip santaupas ateities rei
kalams. Į piliečių kišenes paten
ka 78% krašto pajamų, o išlai
dos krašto apsaugos ministerijai, 
kartu su Vietnamo karo išlaido
mis, šiais metais sudaro 65 bili
jonus, arba vienuoliktąją dalį 
krašto pajamų. Tuos 50% Rus
sel iš piršto išlaužė. Visas tas 
krašto “nuskurdinimo” nusikal
timas yra taip pat iš piršto iš
laužtas. Niekad JAV istorijoje 
nebuvo tiek daug dirbta ir už
dirbta, kaip pastaruoju laiku. 
Tai rodo ne tik amerikinė, bet 
ir užsienio statistika. Įsidėmė
tina, kad pasaulinio garso filo
sofas žiloje senatvėje sugeba 
taip iškreipti faktus, kad tuo 
būdu išreikštų savo neapykan
tą. O tai jau filosofo nusikalti
mas filosofijai. J. G.

Švedai grįžta iš sovietinės Rusijos
Neseniai grįžo 7 asmenų šeima'čių likimu ir imtasi žygių jiems 

švedu kilmės. Ryšium su tuo ver- repatrijuoti. Būdami toli nuo sa- 
ta prisiminti, jog dar XIII šimt- ™. ynosios tėvynės švedai Rusi- 

f . , v j . • joje išlaikė savo kalbą ir tikėjimą
metyje daug švedų buvo apsigy-, {liuteronų). i929 m. 880 žemdir- 
venę Estijoje — apie 1.300. Ca-^įų grįžo į Švediją, kurioje tuo 
rienė Kotryna įsakė 1.200 švedų metu siautė ūkinė krizė, todėl da- 
iš Pabaltijo perkelti į Ukrainą, lis tų repatrijantų tuoj išvyko į 
Tas švedų deportavimas vyko gar- Kanadą, o 240 grįžo į Rusiją, 
saus Potiomkino priežiūroje.

Prie Dniepro švedams buvo 
sunkios gyvenimo sąlygos: dažnas i sunkumų su kalba: jų kalba yra 
badmetis, nuolatinės riaušės, ka-!------- 1—* —nnn
rai. XX amžiaus pradžioje Švedi
joje buvo susidomėta savo tautie- žymiai pasikeitė.

joje išlaikė savo kalbą ir tikėjimą

Šiuo metu Sov. Sąjungos švedai 
vėl bando grįžti, bet sugrįžę turi

senoviška, kokia buvo prieš 700 
metų. Švedijoj kalba per tą laiką

BALTŲJŲ LIKIMAS AFRIKOJE

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

i

Rytuose - 2448 DANFORTH AVE.
Vakaruota - 137 RONCESVALLES AVE. - TEL 537-1442

(Tęsinys iš pr. numerio)
Bažnyčios statyba
Kun. B. Sugintas ne tiek su

rinko bažnyčiai pastatyti, kiek ti
kėjosi, bet dolerius pakeitus vie
tos valiuta susidarė arti 90.000 
milreisų. Tad pradėta ruoštis 
statybai.

Kadangi nei kunigas, nei aš ne
turėjome supratimo, kiek tai ga
lėtų pareikalauti pinigo, teko 
kreiptis į vieną patikimiausių 
statybos bendrovių, nuolankiai 
prašant visokeriopo patarimo. 
Pasakęs atvirai, kiek mūsų kuni
gas surinko aukų tam reikalui, 
kad gavome nemokamą didelį 
sklypą su 50.000 plytų priedu 
tam tikslui, kad mūsų 7-8 tūks
tančiai katalikų vargsta, neturė
dami nuosavos nuolatinės vietos 
pamaldoms, — buvau b-vės pir
mininko paklaustas, kokio dy
džio ir stiliaus mes norėtume 
bažnyčią pasistatyti? Aišku, nuo 
dydžio ir stiliaus ir kaina tegali 
būti apskaičiuota. Nurodęs dydį 
ir šv. Cecilijos bažnyčios tirolie- 
tišką stilių, gavau pirmininko pa
žadą gauti atsakymą už poros sa
vaičių. žodį tesėjo: gavome visus 
braižinius ir apskaičiuotą jų kai
ną 250.000 milreisų ... Bet, sa
ko, tamstos nenusiminkit: pa
skelbkite varžytines, atsiras sta
tybininkų, kurie pagal mūsų brai
žinius jum pigiau pastatys, o 
mūsų firmos inžinierius jūsų ran
govo darbus patikrins. Visa tai 
jums nieko nekainuos, tai bus 
mažytė mūsų firmos auka... Ką 
gi, beliko tik nuoširdžiai pirmi
ninkui padėkoti.

1935 m. birželio 24 dieną iš
vykstant į Lietuvą, jau buvo den
giamas bažnyčios stogas. Jos pa
šventinime nebeteko dalyvauti, o 
ar kun. B. Sugintas į šventini
mo iškilmes pakvietė tos b-vės 
atstovus, nežinau. Halina Mošins- 
kienė, pateikdama Liet Endklo-

DR. PETRAS MAČIULIS

“Pasaulio lietuviai”
Vilnius ir Vilniaus krašto lietu

viai nevisi galėjo viską pametę 
pasišalinti, nors lenkų ir neken
čiami. Pasilikusieji organizavosi 
viešai ne politinėje, bet kultūri
nėje srityje: steigė lietuviškas 
mokyklas, gimnazijas, skaityklas, 
jaunųjų ūkininkų ratelius ir tt.

Niekam nebuvo paslaptis, kad 
visiems tiems darbams buvo rei
kalingi ir vadovai, ir lėšos, kurios 
ateidavo per Rygą iš Lietuvos. 
Formaliai buvo sudarytas Lietu
vių Komitetas, atstovavęs lietuvių 
mažumai Vilniuje. Darbas buvo 
sunkus ir moraliai atsakingas 
prieš lietuvišką visuomenę. Tad 
aišku savaime, kad niekas “už 
gražias akis’" nedirbo. Tokie po
nai Bocianskiai kaskart darėsi 
įžūlesni; reikėjo dalyką iš vyriau
sybės rankų perleisti į visuomeni
nes. čia ir buvo draugijos užsie
nio lietuviams remti užuomazga. 
Mano įsitikinimu, tai buvo gero
kai pavėluotas sprendimas. Dar 
liūdniau, kad mūsuose dažnai bū
davo pirma steigiama organizaci
ja, o tik vėliau pradedama dairy
tis, kas jai vadovaus. Taip atsitiko 
ir su DULR. Konkrečiai kalbant, 
buvo išleista knyga “Pasaulio lie
tuviai”, sukviestas Kaune pasau
lio lietuvių kongresas 1935 me
tais. Darbas būtų geriau pavykęs, 
jeigu viskas būtų buvę tiksliau iš
studijuota, išnagrinėta, suplanuo
ta, o ne vienam asmeniui palikta.
DULR pirmininko kelionės po, 
šiaurės ir Pietų Ameriką pačiai, 
organizacijai kainavo virš 50.000 
litų, bet nieko konkrečiai nepasie
kė; priešingai, kaikas nei geru žo
džiu neprisiverčia to minėti. Jei 
Argentina ir Brazilija kaiką gavo, 
tai tik kun. J. Janilionio kelionės 
į Kauną dėka.

O kaip Argentinoj?

26. Aplankiau garsųjį La Platos 
un-to muzėjų bei žemės ūkio ma
žėjų Buenos Aires mieste. Muzė- 
juje pamatėm . tai, ko gyvenime 
niekur kitur nebematysime: 103 
kviečių atmainas, nekalbant apie 
dešimtis javų atmainų kitų grūdų. 
Deja, turtų paskirstymas Argenti
noje toks pat kaip Brazilijoj: ar
ba dvarininkas tik vienas turi 12 
—15 tūkstančių hektarų, užsėtų 
kviečiais, arba dauguma nieko ne 
turi. Kad Peronas su Jievute te
nai stengėsi šiokią tokią tvarką 
įvesti, kad bandė įmonėse dirban
čius žmones nors iš dalies ap
drausti nuo pikčiausios rūšies iš
naudojimo, visai suprantama. 
Anais 1930 metais tenai darbinin
ką kartais apiplėšdavo net dienos 
metu policijos uniformą dėvi “po
naičiai”... Pamėgink pasiskųst po
licijos prefektui! Niekad nepati
kės, ir tai palaikys jų įstaigos įžei
dimu. Tokį atsitikimą turėjau su 
dviem mūšų jaunais vyrais, kurie 
buvo dviejų policininkų sulaikyti, 
nes kalbėjo svetima kalba. Parei
kalauta jų pasų, kuriuose jie lai
kė visą quinzenos (penkiolikos 
dienų) uždarbį. Pasus grąžinę pa
grasino revolveriais dar prisegda
mi abiem “os communistas des- 

| gracados“...
Ponia ir tarnaitė

• Negaliu neprisiminti ramiai ki
to būdingo pavyzdžio. Kartą kon
sulate su ašaromis pasikundė lie
tuvė, kuriai ponia nemokėjusi net 
už šešis mėnesius po 150 pezų al
gos. Davė vardą, adresą ir tikslias 
jos ištarnauto laiko datas. Para- 
šėm “labai gerbiamai segnorai” 
mandagų laiškelį, prašydami pus
metį dirbusios josios namuose al
gą malonėti išlyginti. Už keleto 
dienų prie konsulato sustojo liuk
susinis automobilis su unifor-

(Atkelta iš 1 psl.)
Jautriausias ir silpniausias 

taškas yra Rodezija, kurioje 
260.000 anglų siekia valdyti mi
lijonus negrų. Ian Smith paskel
bimas baltųjų nepriklausomai 
valdomos Rodezijos sukėlė ne
rimą ne tik Afrikoje, bet ir Bri
tanijoje, kurios vyriausybė pa
naudojo ūkines priemones nau
jajai valstybei paklupdyti. Rode
zijos klausimas pasunkino Ang
lijos padėti ir Britų Bendruome
nės premjerų pasitarime, kuria
me ryškėjo pavojus suskilti ir 
sunykti visai Britų Bendruome
nei.

Kova dėl Rodezijos
Britanijos vyriausybė padarė 

švelnų ūkini spaudimą šiaurės 
Rodezijos sukilėliškai Ian Smith

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai ryto Iki 9 vaL vakaro.
B. Suginto vardo nepaminėjo.

nėjau, kokiu tikslu vykau į Bue
nos Aires. Ten oficialiai turėjau

išsikvėpinusi ponia teikėsi per
žengti konsulato slenkstį ir žodžiu

pas ją tarnavo, bet pareiškė — ji

tik todėl jai neišmokėjusi algos, 
kad neturėjusi pinigų po ranka... 
čia ji nutraukė savo kalbą ir, 
kreipdamasi į mane paklausė: Ar 
tai jūs būsite šitų peonų konsu
las?! Argentinoje peonąis buvo 
conųuistadorų pavergti indėnai, 
tiesiog vergai... Toks turtuolės pa
lyginimas savo buvusios tarnaitės 
tiesiog žada atėmė! Nieko daugiau 
nepasakius ir algos nesumokėjus, 
vėl laiptais iščiužėjo segnora mili
jonierė. Ir kaip tenai nesiorgani- 
zuos komunistai, kai grubiausia 
neteisybė akis svilina?

Laukų darbais mūšų žmonės ir 
Argentinoje nesidžiaugė, nes tie 
darbai buvo daugiau sezoniniais 
bei laikiniais. Pvz., kol nuo lau
ku javus nuima, užtenka darbo 
trims mėnesiams, o paskui... eik 
į visas keturias puses. Uždarbiai 
labai menki: kiek užsidirba, tiek 
pravalgo, o grįžt į Buenos Aires 
tenka kaip nors įsitaisius preki
niuose vagonuose. Pasitaikydavo 
ir nelaimių, jei kuris prisnūsda- 
vo...

Buenos Aires darbų būdavo 
daugiau, kaip S. Pauly, o pats 
miestas beveik dvigubai didesnis. 
Argentiniečių valiuta net triskart 
didesnė, todėl daugumas mūsiš
kių susirasdavo darbus mieste.

(Bus daugiau)

vyriausybei sudrausminti. H. Wil- 
sonas, Britanijos ministeris pir
mininkas, tikslo neatsiekė. Būti
niausias prekes, pvz. alyvą, Ro
dezija gauna iš P. Afrikos. Brita
nijos laukimo politika nepatenki
no nė vienos šalies. Tokia poli
tika įvarė pleištą minėtame Bri
tų Bendruomenės pasitarime, ku
riame turėjo dalyvauti 23 vals
tybių premjerai, o atvyko tik 13. 
Zambijos prezidentas Kenneth 
Kaunda neatvykimą pateisino 
raštu, kuriame užtinkame šiuos 
žodžius: “Bendruomenės pasita
rimuose svarbiausieji klausimai 
greitai nustumiami į šalį, sie
kiant, kad už gražbylystę būtų 
paplojama, kaip teatro vaidi
loms, pamiršus juos svarstyti su 
valstybininkų rimtimi.” O tas 
svarbiausias klausimas yra Ro
dezija. Ne tik Kaunda reikalavo, 
kad Britanijos vyriausybė imtų
si griežtų priemonių, neišski
riant, nė kariuomenės pasiunti
mo. Jų reikalavo ir afrikiečiai, 
ir kanadiečiai ir net malajiečiai, 
Jie siūlė nutraukti prekybą ne 
tik su Rodezija, bet ir su Pietų 
Afrika ir su Portugalijos valdo
mais kraštais. Jei šios priemonės 
nepaveiktų Rodezijos, liktų kari
nis įsikišimas.

Britanijos vyriausybė nesuti
ko imtis minėtų priemonių. H. 
Wilsonas užtikrino, kad Britanija 
nepripažins Rodezijos, iki jos 
vyriausybė neatstovaus visiem 
krašto gyventojam, šis. užtikrini
mas ir patarimas laukti nepaten
kino Britų Bendruomenės narių. 
Ne tik Zambija, kuri tiekia 42% 
vario paklausos Anglijos rinko
je, bet ir kiti kraštai, kaip Sierra 
Leone, Gvijana, Indija grasina 
pasitraukti iš Britų Bendruome
nės.

Britanija bando šias pastan
gas pristabdyti ir kreipiasi į 
Jungtines Tautas pagalbos Rode
zijos klausimui spręsti.

Baltųjų valdomus plotus Afri
kos žemyne apspręs ne tarptau
tinės politikos raida, bet afri
kiečių gyventojų prieauglis ir d-

tų vėžlio greičiu.
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Kanados darbininkus valdo Amerika
Visi žinome ką reiškia darbi* 

mės jų sudėtimi ir veikla, čia 
norėčiau giliau pažvelgti į jų su
dėtį ir veiklą.

Unijų centrai Amerikoje
Daugumas Kanados darbininkų 

unijų priklauso “International” 
unijoms, kurių centrai be išim
ties yra JAV. Jiems priklauso 
virš 1.125.000 kanadiečių darbi
ninkų, kurie per metus nario 
mokesčiais sudeda virš $23.000.- 
000. Ką kanadiečiai gauna už 
tuos iš savo krašto išsiųstus pi
nigus?

Pirmiausia panagrinėsiu atski
rų skyrių (Local) koordinaciją. 
Kai sutartis su bendrovėmis bai
giasi, skyriai siunčia centram nu
matytus naujai sutarčiai reika
lavimus. Centrai išstudijuoja ir, 
palyginę visų skyrių reikalavi
mus, patvirtina. Paprastai vie
nos gamybos skyriai priklauso 
tai pačiai unijai, todėl ir sutar
čių reikalavimai yra beveik vi
sais atžvilgiais vienodi, nes bū
na suvienodinti centrų. Kai vie
nas skyrius išeina j streiką, bend
rovė negali permesti gamybos Į 
kitą fabriką, nes kitas unijos 
skyrius, priklausąs tai pačiai uni
jai, atsisakys gamybą padidinti 
arba irgi prisidės prie streiko. 
Be to, centrai palaiko gerus ry
šius su kitais centrais ir kitų 
unijų skyriais, kurie, reikalui 
esant, ateina streikuojančiam 
skyriui i pagalbą. Skirtingų uni
jų skyriai atsisako pristatyti 
streikuojančiam skyriui žaliavas, 
priimti skyriaus gaminius ir t.t., 
jeigu bendrovė ryžtasi streiką 
laužyti.

Antras gana svarbus dalykas 
— informacinis susižinojimas. 
Visos darbininkų problemos, ki
virčai, laimėjimai, teismai ir jų 
sprendimai, greitai perduodami 
visiem skyriam. Iš to skyriai 
daug pasimoko ir nebereikia

PADVIGUBINKITE
SAVO SANTAUPAS

s u Canada
Savings Bonds 

Centennial Series
Centennial Series Canada Savings 
Bonds siūlo jums augščiausias palūka
nas — 5.48% per metus, jei juos išlai
kysite iki galutinio termino.

Nauji taupomieji lakštai duoda 5% 
metinių palūkanų kasmet per pirmuo
sius ketverius metus, 51t% — per sekan
čius trejus metus, 5%% — per sekančius 
ir 6% per paskutiniuosius penkerius 
metus — iš viso $72.25 palūkanų už 
kiekvieną $100 taupomąjį lakštą.

Pirmą kartą duodamas specialus 
sudėtinių palūkanų pasirinkimas. No
rint juo pasinaudoti, reikia neatsiimti 
metinių palūkanų iki 1979 metų lapkri-

čio 1 d. Tada gausite palūkanų palū
kanas iki $27.75 ekstra už kiekvieną 
$100 taupomąjį lakštą.

Visa tai sudaro $100 palūkanų už 
kiekvieną taupomąjį lakštą. Tai sau
gus ir geras būdas taupyti. Padvigu
binkite savo santaupas su Canada Sa
vings Bonds Centennial Series.

Ši serija turi visas tradicines savy
bes, kurios Kanados taupomuosius 
lakštus padaro mėgiamiausiu investa- 

■ Imu.
Jie yra lengvai nuperkami grynais 

pinigais, ar per darbovietę įmokėjimų 
būdu, ar per savo banką. Galite juos

pirkti pradedant nuo $50 net ild 
$10.000. Iki tos sumos gali pirkti kiek
vienas Kanados gyventojas ir taip pat 
nuosavybės. Taupomieji lakštai yra 
lengvai iškeičiami į pinigus kiekvienu 
laiku, kiekviename banke Kanadoje 
pilna jų verte bei palūkanomis. Tik 
užpildykite lakšte esančią iškeitimo 
formą, nuneškite į banką ir tuoj pat 
ten gausite pinigus. Dabar taupomieji 
lakštai yra geresni, negu iki šiol, nes ? 
duoda ne tik augščiausias palūkanas, 
bet ir palūkanų palūkanas. Tad padvi
gubinkite savo santaupas su Canada 
Savings Bonds Centennial Series.

čių klaidų.
Pusė lėšų lieka centruose

Iš nario mokesčio surinkti pi
nigai labai mažai tepasiekia 
streikuojančius darbininkus, ypač 
kanadiečius. Yra atvejų, kur ne 
pats skyrius, bet jo centras įsa
ko streikuoti. Išstumtasis sky
rius į streiką yra gausiai remia
mas centro ir kitų unijų, nes jo 
užduotis yra nutiesti kelią ki
tiem skyriam, kurių laukia tos 
pačios problemos, čia reiktų pa
minėti The International Typo
graphical Union, kuri įsakė ir 
rėmė Toronto dienraščių streiką, 
trunkantį jau trečius metus. Kiti 
streikai daugiausia laikosi iš savo 
streikų fondo ar gaunamos pašal
pos iš kitų skyrių.

Be to, centrai leidžia unijų 
laikraščius ar žurnalus, kurie 
unijų nariam yra siuntinėjami 
nemokamai.

Statistika rodo, kad visos iš
laidos, ryšium su Kanados sky
riais, “International” centrams 
kainuoja apie pusę iš Kanados 
gautų pinigų, antroji pusė palie
ka už sienos.

Paskutiniu metu vis dažniau 
pasigirsta balsų prieš “Interna
tional” centrus ir . skleidžiama 
mintis savo krašto unijų. Turė
dami savo unijas kanadiečiai su
taupytų ar bent iš savo krašto 
neišsiųstų milijonus dolerių. Kaip 
greitai Kanados unijos sudarys 
savo centrus, sunku atsakyti. Ma
no manymu, dar ilgai “Intema- 
tidnl” vadovaus kanadiečiams, 
nes yra nutiestas stiprus tink
las nuo pat “International” va
dų iki mažiausio vieneto — pa
tikėtinio (steward). Nors unijų 
konstitucijos skamba demokra
tiškai ir jų vadovai demokratiš
kai renkami, tačiau reiktų su
abejoti tuo demokratiškumu rin
kimuose, nes didieji unijų vadai 
niekuomet nesikeičia. Daugiausia 
balsavimai yra atliekami paštu 
atsiunčiamomis kortelėmis.

Tarptautinių unijų sudėtis
Vyriausia vieta tokios unijos 

Kanadoje priklauso skyrių ats
tovui, kuris automatiškai yra ir 
“International” centro narys. Jis 
palaiko ryšį tarp skyrių, daly
vauja skyrių ginčuose, sutarčių 
sudarymuose ir pasirašinėja su
tartis “International” vardu. Jo 
pajamos ir veikla priklauso gry
nai nuo centro, todėl, aišku, tą 
vietą užimančiam nėra kaip pa
sisakyti prieš centrą, nes tuo pa
čiu pasisakytų ir pats prieš save.

Toliau eina provincijų atsto
vas, kuris daugiau ar mažiau yra 
ryšininkas ir taip pat priklausąs 
centrui.

Dabar jau pasiekiame ir pa
čius skyrius. Pastarųjų vadovy
bės sudėtis priklauso nuo narių 
gausumo, o tuo pačiu ir finansų 
nio pajėgumo. Normaliai dides
niųjų skyrių vadovybę sudaro: 
prezidentas, sekretorius, reikalų 
vedėjas, viceprezidentas, vyriau
sias patikėtinis (steward), depar
tamentų patikėtiniai ir jų pava
duotojai.

Kai yra “sudarytas jungtinis 
skyrius (kelių fabrikų darbinin
kai susijungę į vieiĄ skyrių), jo 
sudėtis skirtinga tuo, kad visų 
fabrikų darbininkai renka tik pir
muosius tris. Kiekvienas įmonės 
unijos skyrius atskirai išsirenka 
savo prezidentą, jo padėjėją, de
partamentų patikėtinius ir jų pa
dėjus. Kiekvieno fabriko unijos 
prezidentas su kitais unijos iš
rinktais pareigūnais sudaro ko
mitetą ir tvarko visus eilinius 
darbininkų reikalus. Kur proble
mos liečia daugiau nei vieną 
fabriką, jos sprendžiamos vykdo
mosios tarybos (executif board). 
Ją sudaro visi fabrikų unijų pre
zidentai ir pirmieji trys pareigū
nai: skyriaus prezidentas, sekre
torius ir reikalų vedėjas. Jie vi
si turi nuolatinius pasitarimus, 
sprendžia ginčus, veda derybas 
su bendrovėm dėl sutarčių ir 
t.t. K. K.

Kas mane priglaus bei globos? Daugelyje Kanados vietų renkamos 
aukos United Community Fund, kuris išlaiko bei remia daugybę 
labdaros įstaigų. Pernai jo paslaugomis pasinaudojo apie du mili
jonai kanadiečių. Buvo surinkta 42 milijonai dolerių. įvairiose 
vietovėse labdaros vajus organizuoja Community Chest arba Uni
ted Appeal organizacijos

.___________________

Brangiai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 

mielą VLADĄ GUMAUSKĄ ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučia — 

“Trane" lietuviai bendradarbiai

Mielai MAMYTEI mirus lietuviškame Suvalkų trikampyje, 
JULYTĘ KAMAITIENĘ ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Onutė ir J. Ažubaliai Julė ir K. Liutkui
Toronto, Ont. Bronė ir St. Prakapai

ONAI KRIAUČELIŪNIENEI mirus,
sūnums — VLADUI ir JURGIUI KRIAUČELIŪNAMS
bei jų šeimoms reiškiame giliausią užuojautą —

V. Mikelėnienė, dukterys ir sūnus

SOFIJAI DAUGVILIENEI mirus, I

dukterims — VANDAI, GRAŽINAI, ZOTAI, 

sūnui JURGIUI ir jų šeimoms nuoširdi užuojauta —

Otawa, Ont. Trečiokai

Dvidešimt dveji nesimatymo metai ATVIRAS PADĖKOS LAIŠKAS
Jų jaunystė ir meilė buvo pa

čiame žydėjime, kai prasidėjo 
karas. Karo audrai vis grėsmin
giau ir plačiau įsiliepsnojant, jis, 
gavęs porai dienų leidimą, ją 
vedė. Nepraslinko nei pilna die
nelė, kai jis buvo pašauktas į 
frontą...

Kariavo .... su savo daliniu at
sidūrė Italijoje.

žemaitis ir suvalkietis 
ūkininkauja

Praūžus siaubingajam karui. 

jis, kaip ir daugelis kitų trem
tinių, pasirenka Kanados* žemę. 
Atlikęs privalomą darbo sutartį, 
eina į fabriką. Tačiau Lietuvos 
žemės artojėliui nepatiko įmonės 
darbas, ir su draugu, šiek tiek 
susitaupę, nusiperka ūkelį. Taip 
suvalkietis ir žemaitis ūkininkau
ja. Darbo daug, o pelno jokio, 
nes ūkelyje investuota permažai 
kapitalo. Taip vienas grįžta į ■ 
fabriką, kitas lieka ūkininkauti. 
Pagaliau abu įsitikina, kad iš tų 
“pelų nebus grūdų”. Pasitaiko 
parduoti ūki, kad ir su nuostoliu, 
čia draugai išsiskiria — vienas 
į vieną miestą, kitas į kitą ir vėl 
į... fabrikus.

Skirtingais keliais
žemaitis, nors Lietuvoje pali

kęs žmoną su vaikais, sukuria 
naują šeimą. Suvalkietis gi lie
ka ištikimas pirmajai, su nieku 
nesusideda, ramiai ir padoriai 
gyvena, netgi negeria, kaip dau
gelis panašaus likimo draugų. 
Nekartą jam tenka gyventi iš 
bedarbio pašalpos. Aplanko jį ir 
liga bei kitos nesėkmės.' Po Sta
lino mirties jis susiranda ne tik 
žmona, bet ir motina, ir brolius. 
Prasideda susirašinėjimas ir vė
liau jų šelpimas siuntiniais. Bū
davo jis, padirbėjęs keletą mė
nesių, sudaro siuntinį ir išsiun
čia tai žmonai, tai motinai, tai 
broliams ir taip vėl iš eilės. Ži
nau, kad siųsdavo pačius geriau
sius dalykus. Rodė mums ir pats 
gėrėjosi prekėmis, žiūrėdama į 
tuos puikius pirkinius, jį švel
niai pabariau sakydama, kad nei 
jis pats neturi tokių gerų dra
bužių; ar kartais ne perdaug save 
nuskriaudžia? Jis šypsojosi lai
mingas, tarytum matydamas savo 
mylimuosius besidžiaugiančius jo 
dovanomis.
Geležinė uždanga ir kieta viltis

Nors viltys buvo menkos, o 
atvažiavusiųjų iš už “geležinės 
uždangos” skaičius buvo juokin
gai mažas, jis nieko nelaukdamas 
stengėsi ją atsiimti. Užklaustas, 
jis lyg ir daugiau nuliūsdavo, be
viltiškai numodavo ranka, o kar
tais viltingai nusišypsodavo. Slin
ko metai po metų... Belaukda
mas, bedėdamas visas pastangas, 
jis smarkokai susirgo. Tuomet jai 
parašė laišką, kad jam esą teks 
nebeilgai gyventi, ir jai ten sa
voj, kad ir pavergtoj, žemėj vis 
bus lengviau nei čia vienišai sve
timame krašte. Esą jis nutraukė 
bylos eigą ir ji tedaro panašiai. 
Ji jam pasipriešino ir rašė, kad 
žūtbūt turi jį pamatyti. Gal jos 
paveiktas, gal šiek tiek ir mūsų, 
vėl pradeda bylą iš naujo, vėl 
tikisi ir laukia ...

Turtų jis neužgyveno, net nuo
savo namelio neturi, nes kaip 
minėjau, ir nedarbas ir ligos jį 
nekartą gerokai paklupdė. Savimi 
rūpinosi mažiausiai, bet nuolatos 
rėmė savuosius tėvynėje.
Pagaliau atėjo pavasaris rudenį

Ir štai galų gale ji atvažiavo 
šiomis dienomis. Susitinka jie ly
giai po 22 nesimatymo metų!... 
Ką jie jaučia ir ką pergyvena po 
šitiekos metų, sunku įsivaizduoti, 
juoba, kad jau ne žalioji jaunys
tė jiems žvelgia į akis, bet gy
venimo rudenėlis... Abu jie gy
venimo audrų ir vargų gerokai 
išplakti. Laimė, dvasioj nepalū- 
žę. Ji, gyvendama '‘raudonaja
me rojuje”, “džiaugėsi” to krašto 
santvarka, tai yra, lygiomis tei
sėmis su vyrais, kirto ir plukdė 
medžius...

Jau per mėnesį laiko nutolo mano 
tiesioginė veikla nuo Toronto. Džiau
giuosi turėjusi progos su Jumis, bran
gūs torontiškiai, susipažinti ir kar
tu trejus metus dirbti žmoniškumo, 
lietuviškumo ir katalikiškumo plotuo
se. Visiems padėjusioms gili ir nuo
širdi padėka.

šiuo metu ypač dėkoju mūsų rėmė
joms ir rėmėjams su pirmininke L. 
Murauskiene už jaukias man suruoš
tas išleistuves ir įteikta dovaną, kuri 
kasdieną Jus primena. Ačiū visiems, 
kurie savo dalyvavimu prisidėjote ir 
sukūrėte tokią giedrią ir nuoširdžią 
pobūvio nuotaiką. Ypač gili padėką 
V. Kolyčiui už humoristišką vakaro 
pravedimą; abiejų parapijų klebo
nams: Tėvui Placidui, OFM, ir kun. 
P. Ažubaliui už gražius linkėjimus 
ir paramą seselėms; “Tėviškės Žibu
rių” redaktoriui kun. dr. P. Gaidai 
už atsisveikinimo žodį ir mano talkos 
įvertinimą; Prisikėlimo, par.' katali
kėms moterims su pirmininke A 
Kuoliene, šeštadieninės mokyklos ve
dėjui J. Andruliui ir jo atstovau
tiems kolegoms mokytojams; tėvų ko
mitetui ir jam atstovavusiai B. Em- 
pakerienei; vyresniesiems mokslei
viams ateitininkams — jų atstovams 
R. Urbonaitei ir J. Vaškevičiui: “Gin- 
tarėms” ir jų atstovėms — E. Krikš
čiūnaitei ir V. Zinkevičiūtei; deiman

PADĖKA
Suruošusiems mums 50 metų vedybinio gyvenimo sukakties pobū

vį Prisikėlimo salėje reiškiame gilią padėką; taip pat •— visiems atsi
lankiusiems ir prisidėjusiems prie pobūvio.

Padėka Tėvui Pauliui, OFM, už dovaną ir tartą žodį, Tėvui Placi
dui, OFM, už atsilankymą ir linkėjimus.

Nuoširdžiai dėkojame broliui Jonui ir sūnui iš Klevelando už atsi
lankymą, W. Follertui už vadovavimą pobūviui.

Ypatinga padėka rengėjoms, kurios įdėjo tiek daug vargo ir rūpes
čio: E. Bulzgienei, H. Jarienei, G. Ribkienei, H. Banylienei, M. Bany- 
lienei, S. Užbalienei, E. Skurdelienei, T. Užbalienei, V. Povilaitienei, 
A. Bridickienei, A. Williams, M. Janeliūnienei, p. Jaškevičienei, p. še- 
ferienei, G. Bulzgienei, p. Karpienei, p. Masienei, p. Griškai, A. Bulz- 
giui.

Reiškiame padėką sveikinusiems telegramomis: V. N. Užbaliams, 
Zidner, A. J. Dambrauskams, p. Cvirkai, dukteriai ir anūkams iš Lie
tuvos.

Tariame nuoširdžiausią ačiū visiems Jums, ačiū už taip gražias do
vanas. Tas pasiliks ilgai neužmiršta mūsų širdyse.

Dėkingi jums visiems — Elenora ir Antanas Banyliai

Nuoširdžiai sveikiname savo mielus tėvelius
NATALIJĄ ir JUOZĄ KLEIZAS 

penkiolikos metų vedybinio gyvenimo sukakties proga ir lin
kime geriausios sėkmės ateities gyvenime —

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.DJLM.NJPL

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

Sitų dviejų žmonių meilė, iš
tikimybė, jų pastangos nugalėti 
visus sunkumus ir pagundas, ir 
pagaliau, šis susitikimas mane su
jaudino iki pat širdies gelmių! 
Tad su didžiausiu nuoširdumu 
juos sveikinu ir linkiu savo mie
liems bičiuliams geriausios sėk
mės! Jie susitiko rudenį, tad ma- 

šio meto gražiausiomis dienomis. 

tinio amžiaus Toronto lietuvių kolo
nijos atstovei O. Pabedinskaitei; vi
sų susirinkusiųjų atstovui J. Matu
lioniui už gražius linkėjimus, malo
nų dėmesį, dovanas ir pažadėtas mal
das.

Kai pasižiūriu atgal į tuos trejus 
metus, praleistus Toronte, galiu pa
sakyti, kad miela, draugiška ir duos- 
ni buvo Toronto ir artimųjų lietu
viškų kolonijų visuomenė. Jutau Jū
sų įvairią paramą mums ir mūsų 
(seserų) veiklai. Ačiū Jums dar kar
tą už viską. Atsiprašau, jeigu ką už
gavau ar įskaudinau, tikrai tai nebu
vo tyčia, bet veikiant daug kas įvyks
ta netaip, kaip būčiau norėjusi.

šia proga noriu išreikšti padėką ir 
vienuoliško gyvenimo bendrininkėm, 
Toronte kartu su manim dirbusiom 
seselėm. Jeigu ką galėjau padaryti, 
tai jų paramos dėka, nes visada se
seriškai visur talkino, pavadavo, pa
rėmė, papildė.

Neįmanoma visų vardų surašyti ant 
popieriaus, tačiau visus Jus ir Jūsų 
reikalus sudėjau savo maldoje iki vėl 
kada nors susitiksime. Ta pačia pro
ga kviečiu aplankyti mus Putname, 
gražioje lietuviškoje Marijos sody
boje.

Nuoširdžiai dėkinga ir visada 
maloniai Jus prisimenanti — 

Sesuo M. Paulė

Sūnus Vytautas ir Katarina 
Meldažiai

I

Jų gyvenimas tebūnie saulėtas, 
spalvingas ir auksinis bei turtin
gas, kaip Kanados nuostabusis 
ruduo! Gerasis Dievas, kuris juos 
ir vėl panoro sujungti šioj var
ganoj žemėj, gausiai juos telai
mina! Tegu šių dviejų pilkųjų 
herojų ryžtas, meilė ir ištikimy
bė lieka mums šviesiuoju pavyz
džiu.

Išdvės Atžala



© PAVERGTOJE TEV VKEJE
AUKSO MEDAUS
Tarptautinėje mugėje Brno mies

te, Čekoslovakijoje, aukso medaliu 
buvo atžymėtos labai dielio tikslumo 
krumpliaračių frezavimo staklės, ku
rias pagamino eksperimentinio meta
lo pjovimo staklių instituto Vilniaus 
skyriaus konstruktoriai. Medalis buvo 
įteiktas projekto vyriausiam kon
struktoriui A. Kazlauskui. Šios lietu
viškos staklės buvo pripažintos geres
nėmis už varžoves iš V. Vokietijos, 
Šveicarijos ir kitų mugėje dalyvavu
sių valstybių.

MIRĖ STASYS TIJŪNAITIS
Liepos 22 d. Kaune mirė a. a. Sta

sys Tijūnaitis, buvęs Steigiamojo Sei
mo narys, vaikų laikraščių—“žvaigž
dutės” ir “Kregždutės” redaktorius, 
Kėdainių pradžios mokyklos vedėjas. 
Jo redaguojamieji laikraštėliai buvo 
vaikų labai mėgiami ir išugdė nevie
ną rašytojo talentą.

LEIPCIGO MUGĖJE
“Tiesos” koresp. L. Stepanauskas 

džiaugiasi Lietuvos dalyvavimu Leip
cigo rudens mugėje: “Buržuazinė 
Lietuva neįstengdavo čia pasirody
ti...” Toliau jis rašo: “Graži Leip
cigo mugės programa skelbia, kad 
Tarybų Sąjungą atstovauja Vilniaus 
modelių namai...” Taigi, Vilnius 
atstovauja ne Lietuvai, bet Sov. Są
jungai. šią minti pabrėžia ir Mask
vos leidyklos išstatytas foto albu
mas “Tarybinis Pabaltijys”, kuria
me pateikiamos Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir sovietų valdomos Kara
liaučiaus srities nuotraukos. Iš lie
tuviškų leidinių minimos dvi kny
gos — “Vilniaus šiokiadieniai” ir 
“Lietuva šiandien”. Kretingos baldų 
Įmonės direktorius M. Jankelovičius 
papildo L. Stepanauską: “Prieš kiek 
laiko 300 žemaitiškų suvenyrų iške
liavo į tarptautinę Leipcigo mugę. 
Jie bus eksponuojami Tarybų Są
jungos paviljone. O štai prieš kelias 
dienas gavome naują užsakymą. Šį 
kartą originalius žemaitiškus suve
nyrus iš medžio ruošiame Kanadai, 
kur jos sostinėje Montrealyje (“Tie
sos” redaktoriai, matyt, apie Otavą 
nėra girdėję — V. Kst.) rengiama 
taip pat tarptautinė paroda...”

NEVISKAS GRAŽU 
ELEKTRĖNUOSE
Komunistinė Lietuvos spauda daug 

rašo apie naująjį Elektrėnų miestą, 
kuris jau turi 5.300 gyventojų. Per 
penkerius metus šalia šiluminės jė
gainės išsitiesė gatvės, išaugo pasta
tai, jų tarpe 2 vaikų darželiai-lop- 
šeliai, vidurinė mokykla, kavinė, dvi 
valgyklos, viešbutis, pirtis, buitinio 
aptarnavimo paviljonas, 110 vietų li
goninė. Kauno politechnikumo ir po
litechnikos instituto skyriai elekt
ros jėgainės specialistams ruošti. Ta
čiau gyventojų tarpe esama nepasi
tenkinimo — Vytautas Paliukas 
“Tiesos” koresp. V. Miklaševičiui 
skundžiasi: “Jauniausiam respubli
kos miestui trūksta siuvinių. Ypač

maža drabužėlių vaikams. Dėl to 
darbininkai priversti vykti į Kau
ną, Vilnių, gaišti brangų laiką...” 
Kuklių norų šeimininkė Marija Fel- 
činskienė klausia: “Ar ir ateityje rei
kės ilgai laukti, stovėti, norint nu
sipirkti kopūstų?...” Inžinieriai- 
konstruktoriai Ulfatas Chairulinas ir 
Edmundas Krūminis: “Neturim kur 
valyti bei remontuoti drabužių ir gu- 
minės avalynės. O darbe kaip tik 
tokią daugelis nešioja...”

KAS PAKAUSTYS ARKLĮ?
Tokį klausimą Lietuvos komparti

jai stato žemdirbystės instituto moks
linis bendradarbis B. Karalius. Me
chanizatoriai gali susiremontuoti 
traktorių, bet jie neįstengia pakeisti 
kalvių, račių, šikšnių, šį darbą dabar 
dažniausiai atlieka jau seni žmonės, 
amatą išmokę iš tėvų ir kaimynų, ir 
jiems reikalinga pamaina. Senieji 
račiai savuoju nagingumu pralenkia 
didžiųjų įmonių specialistus: “Žem
dirbystės instituto eksperimentinio 
ūkio račiai Antanas česnakas, Myko
las Krutkis pagamina tokius ratus, 
kad į juos drąsiai gali pakrauti pus
antros tonos ir važiuoti bet kokiu ke
liu. Vežimas laiko 4-5 metus. O fab

riko gamybos vežimai Kapsuko “Ta
rybų Lietuvos” kolūkyje subyrėjo 
per savaitę. Dotnuvos eksperimenti
nis ūkis, jei ir perka fabrikinius ve
žimus, tai juos iškrauna tiesiai prie 
kalvės ir perdirba iš naujo...” Kal
viai gauna mechanizatoriaus žiemos 
mėnesių atlyginimą, kai pastarasis 
remontuoja traktorius. Mechanizato
rius uždirba didelius pinigus vasarą, 
o kalvio atlyginimas nepagerėja ir 
vasarą. B. Karalius siūlo ne tik pra
dėti ruošti kalvius, račius, šikšnius, 
bet ir atitinkamai padidinti dabarti
nes jų algas.

ELEKTROŽUKLES 
LABORATORIJA
Šalia vadinamosios “švedų tvirto

vės” Klaipėdoje yra Įsikūrusi elekt- 
rožūklės laboratorija, kuriai vado
vauja elektrotechnikos inž. Juozas 
Malkevičius. Po ilgų pastangų ir 
bandymų akvariumuose jam pavyko 
surasti metodą žuvims gaudyti elekt
ros pagalba. Tokia žvejyba be tink
lų vykdoma nakties metu, panaudo
jant povandenines lempas, kintamos 
ir nuolatinės srovės sukurtą elektros 
lauką vandenyje ir didelį siurblį. 
Pirmieji bandymai jūroje buvo at
likti prie Vakarų Afrikos pakran
čių: “Impulsiniai generatoriai viso
je elektros lauko zonoje paimdavo 
žuvis lyg i nelaisvę ir kaip magne
tas traukdavo prie anodo. Ir afri- 
kietiškos sardinės, kaip paklusnios 
avių kaimenės, kimšte užkimšdavo 
siurblį...” Per septynias minutes 
i laivo deni buvo iškelta dešimt su 
puse tonų žuvies, šiuo metu J. Mal
kevičius daro naujus bandymus ir 
stengiasi elektrifikuoti tralo tink
lus, kad jie žuvis ne atbaidytų, bet 
Įviliotų elektronarkozės pagalba.

V. Kst.

Kjun. Barnabas Mikalauskas, OFM, Niagaros pusiasalio lietuvių katalikų dvasinis vadovas, su sa
vo viešniomis, svečiais ir grupe parapijiečių 25 metų kunigystės sukakties proga

Niagaros pusiasalis
GRAŽIAI PAMINĖTA SUKAKTIS. 

Rugsėjo 18 d. Tėvas Barnabas Mika
lauskas, OFM, atšventė savo kuni
gystės 25 m. jubilėjų. Į pamaldas 
St. Catharines susirinko, be mažų 
išimčių, beveik visi pusiasalio lietu
viai. Teko pristatyti kėdžių, bet vis- 
tiek neužteko vietos ir nevienam te
ko pastovėti. Prieš pat pamaldų pra
džią pasirodė svečiai: Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, KLB 
krašto valdybos pirm. A. Rinkūnas, 
buvęs VLIKo pirm. J. Matulionis ir 
kiti. Mišias atnašavo pats jubiliatas. 
Asistavo T. Benediktas Bagdonas ir 
T. Petras Baniūnas. Labai gražų, 
jautrų ir gilų pamokslą pasakė pro
vincijolas T. Leonardas Andriekus, 
OFM. Vargoninkavo ir solo pagiedo-

jo sol. V. Verikaitis. Protarpiais 
darniai giedojo visi pamaldų dalyviai.

Antroji ir trečioji šventės dalis įvy
ko Prudhomme’s priėmimų salėje, 
netoli St. Catharines ant Ontario eže
ro kranto, dalyvaujant arti 200 as
menų. Prie gėlėmis papuošto garbės 
stalo susėdo dvasiškiai bei žymūs vi
suomenininkai, jubiliato sesers duk
tė iš Argentinos, Buenos Aires mies
to, Estela Kruklytė, archit. A. Kul- 
pavičius ir kiti. Banketą pradėjo St. 
Catharines pranciškonų vienuolyno 
viršininkas T. Benediktas Bagdonas, 
OFM, pakviesdamas T. Paulių iš To
ronto sukalbėti maldą. Programai va
dovauti buvo pakviestas S. šetkus. 
Pagrindinis kalbėtojas J. Matulionis 
pasakė jaukią, humoru paįvairintą

g HAMILTON
PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiu bičiuliams 
bei pažįstamiems hamiltoniečiams, St 
cathariniečiams ir torontiečiams, kurie 
mano 60 metų amžiaus sukakčiai pa
minėti surengė p. Tarvydų rezidenci-

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ kuo
pos pirmas šiais mokslo metais susi
rinkimas Įvyks spalio 11 d., antra
dienį, 7 v.v. Programoje: naujos val
dybos rinkimai, praeitų metų veiklos 
apžvalga, žvilgsnis į ateitį, globėjų

jos žemutinėje namo dalyje, naujai žodis. Kuopos nariams dalyvavimas
įrengtoje patalpoje draugišką staigme^ i 
ną - pobūvį. Už ta proga man Įteiktą 
bendrą dovaną ir asmenines dovanas 
(gimtadienio puošnų tortą), už puikius 
kulinarijos stalo patiekalus, už žodi
nius linkėjimus ir už linksmą pobūvį 
tariu lietuvišką ačiū: J. Bakšiui, A. A.

būtinas. Taip pat kviečiamas visas 
jaunimas, lankąs gimnazijas, įsijungti 
į ateitininkų organizacijos gretas.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ su
sirinkimas — spalio 16, sekmadienį, 
4 v. p.p. Kalbės mums visiems ge
rai pažįstamas visuomenininkas J.. * ----- — i ------ i tax •

Barkauskams, J. J. Budnikams, B. V. Matulionis. Ateitininkai kviečiami iš 
Biretoms, J. Kavolėliui, A. Klimui, V. anksto taip susitvarkyti, kad visi ga- 
P. Lapieniams, O. J. Leščiams, A. Pa- lėtumėm dalyvauti šiame susirinkime, 
numiui, I. J. Petkūnams, R. H. Rimke- 
vičiams, P. J. Skeivelams, P. Stukui, Į 
M. J. Tarvydams, F. K. Vilkams, A. 
Visockiui. Ačiū ir visiems mano šeimos 
nariams. Ypatinga mano padėka pri- VALDYBA paskyrė ateitininkų veik- 
klauso iniciatoriams ir patalpų savi- lai 25 dol. Ateitininkai jiuoširdžiai 
ninkams: Magdutei ir Jonui Tarvy- dėkoju apylinkės valdybai už auką jau- 
dams. Ačiū! A. Prunskus nimo reikalams. J. P-

PIRMASIS MĖNESIO PENKTADIE
NIS — spalio 7 d.; Mišios — 7 v. vak.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS

VAKARU KANADOS LIETUVIU DIENA

kalbą, tačiau tiksliai nušvietusią ju
biliato nelengvą, bet ryžtingą gyve
nimo ir kunigystės kelią.

Po to įvyko sveikinimai žodžiu ir 
raštu, žodžiu sveikino: provincijolas 
T. Leonardas Andriekus, gen. konsu
las dr. J. Žmuidzinas, KLB pirm. A. 
Rinkūnas ir beveik visi kunigai, at
stovaudami savo parapijoms ir vienuo
lynams.

Iš sveikinimų raštu pirmiausiai bu
vo pristatytas popiežiaus Pauliaus 
VI apaštališkojo palaiminimo raštas, 
atsiųstas iš Vatikano T. Barnabui Mi
kalauskui. Perskaitytas vysk. V. Briz- 
gio labai gražus laiškas ir mons. V. 
Balčiūno sveikinimas. Po to sekė gau
sybė sveikinimų, gautų iš parapijų 
klebonų, vienuolynų viršininkų, bend
ruomenių valdybų, organizacijų bei 
privačių asmenų.

Po geros pertraukos įvyko koncer
tas, kurio programą atliko solistai iš 
Čikagos — Dana Stankaitytė ir Sta
sys Baras. Salė akustiniu atžvilgiu 
buvo gera. Publika pasuko kėdes vei
du i estradą ir koncertas, užtrukęs 
apie valandą laiko, buvo “superb” — 
augščiausio meninio lygio. Akompo- 
navo muz. St. Gailevičius, kurio vie
ną kūrinį su dideliu pasisekimu at
liko sol. D. Stankaitytė. Repertuare 
buvo lietuvių kūriniai ir operų ištrau
kos iš “Žydės”, “Aidos” ir kitų.

Plojimai, kad ir ilgi, daug nepa
dėjo. Solistai turėjo naktį skristi Į 
Čikagą. Buvo įteikta rožių, padėko
ta giliu nuoširdumu ir atsisveikinta 
iki netolimo pasimatymo vėl mūsų 
krašte.

Meninės dalies pranešėju buvo V. 
Verikaitis, kuris savo pareigas atliko 
ramiu būdu, priimtu televizijos pro
gramose, kuriose jam yra tekę daug 
kartų dalyvauti. Pabaigoje visi daly
viai, drauge su solistais, T. Barna
bui sugiedojo “Ilgiausių metų”.

Gale reiktų pridurti, kad Tėvo 
Barnabo pagerbimą šio pusiasalio lie
tuviai supranta kaip pagerbimą dva
siškio, kuris nenusimindamas stovi 
lietuvybės išlaikymo sargyboje.

Korp.

4 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. X. 6 — Nr. 40 (871)

@ III'IH'/IAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

KUN. RAPOLAS KRASAUSKAS, 
viešėjęs JAV apie 3 mėnesius, grįžo 
Romon, kur dirba istorijos srityje, 
naudodamasis Vatikano archyvais. 
Jis yra Lietuvių Katalikų Akademi
jos valdybos reikalų vedėjas ir tvar- 
ko dokumentaciją.

SENATORIUS FULBRIGHT davė 
eigą rezoliucijai, prašančiai senatą 
priimti nutarimą, įpareigojantį vy
riausybę iškelti Lietuvos okupaci
jos klausimą Jungtinėse Tautose. 
Senato užsienio reikalų k-ja 1966 
m. rugsėjo 15 d. davė eigą mūsų 
rezoliucijai (H. Con. Res. 416), ku
ri praėjusiais metais buvo priimta 
Atstovų Rūmuose. Senatas tą re
zoliuciją svarstys galbūt dar šios

biro tremtinė, paskui iŠ ten grąžin
ta Lietuvon, o iš Lietuvos pasiekusi 
Vakarus, šitaip rašo “Drauge" apie 
dabartinius Tėvynės vaizdus: “Va
žiuojam naujai atremontuotu Žemai
čių plentu. Kelias geras, asfaltuotas, 
bet neplatus. Dairausi. Pakelyje nė
ra nei kryžių, nei žemaitiškų koply
tėlių, įkeltų medžiuosna. Sodybos 
apleistos, nuskurusios. Trobos kiau
rais ir pasišiaušusiais stogais. Da
bar žmonės kiek jau galima taiso 
ir prižiūri tik pirkias ir tvartus. 
Vietomis pririštos karvytės ėdinėja 
nuskurusią žolytę. Karvytė — di
džiausias kolūkiečio turtas ir šei
mos maitintoja..."

Vokietija

Fort William - Port Arthur, Ont.
VASAROS VEIKLA. Didžiausias mū

sų darbas buvo suruošimas lietuvių 
skyriaus metinėj mūsų miestų ir apy
linkių parodoj. Tai buvo didelis ir 
gražus lietuvių pasirodymas. Užėmėm 
30 pėdų ilgio plotą. Mūsų paroda ga
lėjo lygintis su visų tautinių grupių net 
10—12.000 turinčių narių. Mums tai 
tikrai didelis darbas, brangus pasirody
mas, nes tenka 3—4 žmonėm tai pada
ryti. Didelis ačiū A. Petrikienei iš Niu
jorko, talkinusiai parodos paruošime.

Sekančiais metais Kanados šimtme
čio minėjimo proga turime būtinai da
lyvauti. Iš anksto reikia ruoštis, kas 
ką gali, gauti iš Lietuvos ir telkti į 
krūvą, kad mūsų pasirodymas būtų ge
resnis. Taip pat reikėtų aplankyti lie
tuvių skyrių ir atsivesti svečių — kitų 
tautybių žmonių bei jiems aiškinti apie 
Lietuvą. Didelį pasisekimą turėjo kny
ga “Leave your Tears in Moscow”, ku
ria ten kažkas padėjo tautybių parodoj.

MIRĖ STASYS MINKELIŪNAS, 
apie 62 m. amžiaus, ankstyvesnės kar
tos ateivis. Liko žmona, kuriai reiškia
me gilią užuojautą.

SERGA STASYS MATULIONIS Mc 
Kellar ligoninėj, p. žaliaduonis, senos 
kartos ateivis, perkeltas į West Mount ■ 
ligoninę tolimesniam gydymui. Abiem 
ligoniam linkime greitai pasveikti.

TURĖTA PORA IŠVYKŲ - GEGUŽI
NIŲ p. Bagdonų ūkyje. Tai buvo ilges

ni savaitgaliai ir buvo lietuvių atvyku
sių iš tolimesnių vietų.

LEONAS DRUKTENIS suruošė savo 
tėvams p. Drukteniams 35 metų vedy
binės sukakties vakarienę. Jiems linki
me ilgiausių metų.

MŪSŲ JAUNIMAS. Benius Giedrai
tis yra baigęs inžinerijos du kursu su 
aukso medaliu Lakehead universitete. 
Po dvejų metų tarnybos dabar išvyko į 
JAV tęsti studijų. P. Jokūbauskas įsto
jo į mokytojų kolegiją. Linkime jiems 
sėkmės.

LEONAS DRUKTENIS, Grandview 
Lodge vedėjas, dalyvavo administrato
rių suvažiavime Londone, Ont.

SIMONAIČIŲ du vyresnieji sūnūs 
yra išvykę Italijon aplankyti savo gi
minių.

ŠIEMET IŠSIUNTĖM 6 siuntinius 
lietuviams Suvalkų trikampyje. Du 
siuntinius apmokėjo dr. J. Jasevičiūtė, 
likusius — Bendruomenės apylinkės 
valdyba.

PADĖKOS DIENOS savaitgalio pro
ga yra suruošiami bendri pietūs p. Jo- 
kūbausko ūkyje naujai pastatytam na
me (ten, kur buvo ir N. Metų sutiki
mas). Pietūs įvyks spalio 9 d., sekma
dienį, 1 vai. Visi lietuviai prašomi da
lyvauti — ten bus ir lietuvių susirinki
mas. Bus malonu visiems drauge pabu
voti ir visokius reikalus bendrai aptar
ti. Būkime visi ten. E. J.

Liepos 30-31 d.d. i Edmonto- 
ną suvažiavo lietuviai ne tik iš 
ivairiu Albertos kampų, bet ir 
iš tolimo Vankuverio, B.C. Bu
vo pastebėta svečių iš Saskače- 
vano ir iš JAV. Suvažiavimas bu
vo atidarytas liepos 30 d. vaka
re Edmontono Lietuvių Namų 
salėje. Oficialiai dailiai vadova
vo vietos v-bos vicepirmininkas 
dr. J. Pilipavičius. AtidaromąjĮ 
žodi tarė v-bos pirm. T. Uogin
tas. Sąskrydžiui pritaikytą pa
skaitą skaitė Kultūros Būrelio 
pirmininkė Z. Kaulienė iš Van
kuverio. Paskaita buvo trumpa, 
bet turininga ir labai Įdomi. Tai 
patvirtino gausus dalyvių ■ ploji
mas. Po paskaitos sveikino Cal
gary ir Lethbridge apylinkių ats
tovai. Gautą sveikinimą raštu iš 
Kanados krašto v-bos pirm. A. 
Rinkūno perskaitė dr. J. Pilipa
vičius. Kiek pavėluotai buvo gau
ta sveikinimo telegrama iš Ota
vos lietuvių, siųsta A. Paškevi
čiaus.

Meninė programa
Toliau sekė meninė progra

ma, kurią suorganizavo pats są
skrydžio iniciatorius, Edmonto
no Lietuvių Namų iždininkas J. 
Popikaitis. o ją gražiai pravedė

naujai paskirta energinga 
Edmontono apylinkės jaunimo 
atstovė Gailė Karosaitė. Jauni
mo atstovės pastangomis atitin
kamai dekoruotoj scenoj buvo 
gražiai suvaidinta pasaka “Jūra
tė ir Kastytis”. Vaidino gražia 
lietuvių kalba G. Karosaitė, L. 
Gudjurgytė, L. Pilipavičiūtė, E. 
Augytė ir R. Pilipavičius, jr. Ed
montono lietuvių tarpe pagarsė
jusi solistė Ona šmidtienė gra
žiai padainavo keletą dainų solo 
ir vieną duetą su Algirdu Karo
su, jr., akomponuojant Jonui Ba
ronui. Z. Kaulienė iš Vankuve
rio ir edmontonietis J. Kynas 
perskaitė keletą savo kūrybos 
eilėraščių. Po programos Įvyko 
tikrai jaukus pobūvis, kurio me
tu daugelis užmezgė naujų pa
žinčių bei susitiko dešimtmečius 
nematytų buvusių draugų ar pa
žįstamu. jaunosios lietuvaitės, va- 
dovaujamos jaunimo atstovės, rū
pinosi užkandžiais.

Paroda ir pamaldos
Sąskrydžio proga buvo sureng

ta Įspūdinga lietuviškų rankdar
bių ir Lietuvos pašto ženklų bei 
pinigų paroda, kuri turėjo daug 
lankytojų — ja visi labai domė
josi. Parodos iniciatorius buvo

*•*- —- -----uan - -

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING 

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

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

i gas.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos ii 8% iki $5.000, mortgižių 
paskolos ii 7%% iki 66% turto vertės. Už iėrus mokama 5% 
dividendo ii pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo Ooimk rbme^oaloh. tT^HeAaaM* Ir taMrtailralai ♦ rot ryte — S vvt. 
*a »Mv, aatradteftMs Ir pMkteUmielt 9 »oL ryte — 1 nl H ptety Ir S rot 
— t vol. vok, Mtodlenoi* 9 vok ryta — W
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS DI
REKTORIŲ PASIKEITIMAS. Rug
sėjo 4 d. gimnazijos salėje gražus 
būrelis gimnazijos mokinių, moky
tojų, tarnautojų ir svečių atsisvei
kino su buv. gimnazijos direktoriu
mi kun. Br. Liubinu ir sutiko nau
jąjį direktorių kun. dr. P. Bučins
ką. Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės krašto valdybos pirm. Jonas K. 
Valiūnas, tardamas šia proga žodį, 
suminėjo kun. Br. Liubino nuopel
nus per 4 paskutinius metus vado
vaujant Vasario 16 gimnazijai, padė
kojo už jo nuoširdų darbą ir prašė 
neužmiršti gimnazijos ateityje. Pri
statydamas naują direktorių kun. dr. 
P. Bučinską, pirmininkas suminėjo 
svarbiausiuosius jo gyvenimo įvy
kius ir palinkėjo sėkmės.

Britanija
S. KASPARAS, DBLB-nės sekre

torius ir Londono liet parapijos pir
mininkas, praneša apie pagalbos rei
kalingą Percevičiaus šeimą. Notting- 
hame. Motina staiga mirusi. Likęs 
tėvas su dviem sūneliais ir 3 duk
rytėm. Vaikų amžius — tarp 6-15 m. 
Tėvas taip pat esąs nesveikas — 
turįs sulaužytą nugarkaulį. Lietuviai 
saleziečiai norėtų ateiti į pagalbą, 
bet ir jie, bent tuo tarpu, pagalbos 
suteikti negali dėl lėšų stokos. Krei
piamasi į lietuvius, galinčius įsū
nyti tuos du berniukus arba teikti 
jų ir kitų vaikų išlaikymui pagal
bą. Prašomi lietuviai atsiliepti, kad 
tiems vaikučiams nereikėtu eiti į 
kitataučių prieglaudas. Kas norėtų 
padėti, prašoma kreiptis šiuo adre
su: Istituto Salesiano Lituano, Cas- 
telnuovo Don Bosco, Asti, Italia (ar
ba: Rev. Petras M. Urbaitis, 2421 
W. 45th St., Chicago 32, HI. USA.)

INŽ. K. KLĖGERIUI, DBLS tary
bos nariui, gyv. Ketteringe, padary
ta operacija.

AUGUSTINAS UPĖNAS, nagrinė
damas lietuvių būdą “Europos Lie
tuvyje” straipsnyje “Pakanta ar 
kiautimas”, prisimena lietuvius 
munistus: “Daugelis dabartinių 
munistų vadų buvo stambūs ir
rokai apmokami pareigūnai. Mečys 
Gedvilas buvo ligonių kasų direk
torius Telšiuose, Vytautas Gir
džius — mokesčių inspektorius Uk
mergėje, Juozas Žiugžda — gimn. 
direktorius, Genrikas Zimanas — 
mokytojas, o Vincas Vitkauskas — 
net generolas.”

sesijos metu. Be abejones, tai di
delis visų geros valios lietuvių ir 
kitų amerikiečių laimėjimas, kurie 
nuoširdžiai ir intensyviai kovojo už 
rezoliucijos Lietuvos laisvinimo rei
kalų pravedimą ir senate.

PREL. M. KRUPAVIČIUS Kultū
ros Fondo reikalu taip rašo: “Užde
rėjo amerikiniams lietuviams fondų, 
fondelių. Vieni jų aprėpė didžiulius 
plotus ir augštų tikslų siekia. Kiti 
— tenkinasi mažesniais užmojais. 
Toks derlius kitiems nepatinka ir 
vadina šį reiškinį liga — fondoma- 
nija. Aš gi sakau: ačiū Dievui. Tai 
aiškus įrodymas, kad išeiviuose dar 
yra lietuviško idealizmo ir kuo ir 
kiek kas gali stengiasi savo nelai
mingai tėvynei padėti ir neleisti sa
vo tautinei kultūrai nususti sveti
muose kraštuose.”

VINCAS KATKEVIČIUS, čikagiš- 
kis, gyvenąs Market Parke, rugsėjo 
15 d. atšventė savo 95-tąjį gimta
dienį.

KUN. DR. I. URBONAS paskir- 
tas klebonu Gary, Ind. Gimęs 1910 
m. Dzūkijoj, kunigu įšventintas 1935 
m. Priklausė Kaišiadorių vyskupijai. 
Bonnos un-te, Vokietijoj, yra gavęs 
istorijos daktaro laipsnį. Atvykęs į 
JAV kurį laiką dirbo East S. Louis 
liet, parapijoj, vėliau šv. Kazimie
ro parapijoj, Gary. Laisvą laiką ski
ria lietuvių kultūriniams reika
lams. Bendradarbiauja spaudoje.

R. MISIŪNAS, baigęs Lojolos im
tą Čikagoje, dabar studijuoja isto
riją New Haven Conn, universitete.

INŽ. ALGIMANTAS ČEREKAS 
išvyko į Vokietiją, komandiruotas 
savo darbovietės tarpt, technikos 
darbams. Jis užima technikos pata
rėjo pareigas gynimosi projektuose. 
Be to, yra pakviestas aplankyti ke
letą stambių įmonių Vokietijoj.

JONAS GIEDRIKAS, visuomeni
ninkas, mirė rugsėjo 17 d. Šv. Kot
rynos ligoninėj, Kenosha, Wis. Bu
vo gimęs 1900 m. birželio 26 d. 
Kūkų km. Žeimelio valse., Šaulių 
apskr. Lietuvoj velionis buvo Šiau
lių apskr. tarybos narys ir taip pat 
dirbo žemės nusausinimo komisijoj. 
Amerikoj nuo 1962-64 m. buvo Lie
tuvos Šaulių S-gos tremtyje centro 
v-bos pirmininkas, aktyviai veikė 
Liet B-nėj, ALToj, BALFe ir kt. 
organizacijose. Palaidotas rugsėjo 
24 d. iš šv. Kazimiero bažnyčios, 
815 Park Ave., Racine, Wis.

ANTANAS LUKYS, 30 m. am
žiaus lietuvis policininkas, buvo ras
tas užmuštas Springfield Township, 
N. J. Žudiką tuoj suėmė.

RIČARDAS KISIELIUS, kilęs iš 
Cicero, Hl., metus išbuvęs Pietų 
Vietname marinų dalinyje, buvo at
vykęs poilsiui Į namus. Dabar jis 
yra šiaurinėj Karolinoj, kur tikisi 
užbaigti savo karinę tarnybą. Ričar- 

Vankuverio ir Edmontono šach- das kariuomenėn yra įstojęs savano- 
matininkai sužaidė draugiškas 
rungtynes.

Užbaiga ir pajamos
Iškylos metu taip visi buvo už

siėmę, kad nė nepajuto kaip 
pradėjo temti. Saulei leidžian
tis prasidėjo nuoširdūs atsisvei
kinimai ir visi su pakilusia lie
tuviška nuotaika išvažinėjo i na
mus.

Šią IV-tąją Vakarų Kanados 
Lietuvių Dieną ruošė KLB Ed
montono apylinkės valdyba kar
tu su Edmontono Lietuviu Na
mų direktoriais. Lietuvių Diena 
davė gryno pelno per abi dienas 
$194.24. Gantas pelnas pasiskirs
tytas: Edmontono apylinkės v- 
bai 25% — $48.56. Edmonto
no Lietuvių Namų direktoriams 
75% — $145.68.

Didž. gerb. paskaitininkei Z. 
Kaulienei, mieliems programos 
išpildytojams ir visiems kokiu 
nors būdu prisidėjusiems prie 
Lietuvių Dienos parengimo, o 
labiausiai visiems atsilankiu
siems, nuoširdus lietuviškas ačiū. 

KLB Edmontono 
apylinkės valdyba

Red. pastaba. Redakcija yra 
dėkinga visiems rašantiems už 
talką ir kartu maloniai prašo in
formuoti visuomenę apie lietu
vių gyvenimo Įvykius, ypač stam
besniuosius, nedelsiant.

WELLAND, Ont.
WELLANDO APYLINKĖS metinia

me festivalyje Knights of Columbus 
leistą loterijai 1966 metų automobilį 
“Dodge Polara” laimėjo KLB Wellan-

T. Uogintas, tačiau didesnę dali 
eksponatų surinko ir gražiai juos 
paruošė Valė Sapkienė. Prie 
bendro sąskrydžio parengimo 
daug prisidėjo gerai žinomas ne 
tik lietuvių, bet ir kanadiečių 
tarpe -mūsų energingas ir 
lūs A. Dudaravičius.

Sekmadieni Edmontono 
koplyčioje kun. Izidorius 
gaitis atlaikė pamaldas ir 
kė sąskrydžiui pritaikytą pa
mokslą. Po pamaldų visi išsku
bėjo i Lietuvių Dienos išvyką — 
p. Kirdeikių, sr., ūkį. Ten Įvyko 
bendri pietūs. Po pietų vieni 
draugiškai kalbėjosi, kiti šoko, o

veik-

LN 
Gri- 

pasa-

riu ir pasirašęs 4 metų tarnybos su
tarti.

PLK. J. M. LAURINAITIS, vie
nas iš Lietuvių Kalbos Vadovo re
daktorių, susirgo ir yra paguldytas 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Jam buvo 
padaryta operacija. Ligonis gydo
mas prof. J. Meškausko priežiūroje.

RIMANTAS DUMBRYS baigė NO 
CS karininkų m-klą, Newport, R. I. 
ir tapo jūrų karininku. Jo du bro
liai Gediminas ir Robertas taip pat 
tarnauja JAV-bių kariuomenėje.

MOKYT. ST. ROKIENĖ, buv. Si-

ap- 
ko- 
ko- 
ge-

Argentina
BERISSO LIET. SAVIŠALPINĖ 

DR-JA “NEMUNAS" rugsėjo 17 d. 
atšventė savo 57 m. gyvavimo su
kaktį. ši seniausia dr-ja Argentino
je per eilę metų yra nuveikusi ne
mažai darbo lietuvių kultūros dir
vonuose. “Nemuno” dr-ja išrinko 
naują v-hą, kuri ruošiasi iškilmin
gai paminėti savo dr-jos sukaktį. 
Pirmininku išrinktas Pranas Dulkė, 
vicepirm. — Jonas Bernotas, sekr. 
— Ričardas Dargužas, prosekreto- 
riumi — Viktoras Meškinis, aktų 
sekr. — Alfredas Dulkė, ižd. — 
Juozas Meškinis; nariai: A. Kaliba- 
tas, J. Norvaišas, A. Gabriūnas, K. 
Streikinis, B. Valuntas; nariai kan
didatai — J. Dalinkevičius, K. Va- 
lančiūnas. Rev. k-ja: L. Račiūnas, 
R. Batvinis, H. Bračiūnas.

Paruošė Pr. Al.

SUDBURY, Ont
BAIGIANTIS VASARAI KLB Sud- 

burio apylinkė Darbo Dienos proga su
rengė gegužinę J. Gudrūno vasarvie
tėj prie French River, kur savininkas 
visus nemokamai pavaišino alučiu. Vė
liau rugsėjo 18 d. medžiotojų ir žve
jų klubas turėjo kitą gegužinę A. 
Juozapavičių vasarvietėje prie French 
River.

JAUNIMAS STUDIJUOJA. E. Bal
tutis įstojo prekybos-ekonomijos fa
kultetam J. Kasperiūnas — inžineri
jos, D. Jasiūnaitė — kalbų. Visi trys 
išvažiavo Toronto universitetan, o A. 
Kručas įstojo į Sudburio universitetą

ir studijuos teisę. Linkime visiem ke
turiem laimingai pasiekti tikslą.

J. I. RAČINSKAI IR ST. KRIVIC- 
KAI nusipirko jau po antrus namus.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS, 
rengtas KLB Sudburio apylinkės val
dybos ukrainiečių salėje įvyko rugsė
jo 10 d. Atidarė pirm. A. Kusins- 
kis, paskaitą skaitė J. Kručas. Meni
nę dalį išpildė šauniosios mūsų kank
lininkės Z. Griškonytė, D. Kusinsky- 
tė ir J. Lukšytė. Po to buvo šokiai 
ir veikė bufetas. Pamaldos už Tėvy
nę buvo atlaikytos rugsėjo 25 d., kle
bonui grįžus iš atostogų. Krsp.

PADĖKA

Lietuvių Dienos Kanadoje šiemet įvyko dviejose vietovėse: rytinės 
Kanados — Toronte, vakarinės Kanados — Edmontone. t!— 
traukoje matyti IV-sios vakarinės Kanados Lietuvių Dienos dalyviai do apylinkės pirm. K. Stankevičius. 
Edmontone prie Lietuvių Nomų. Nuotr. P. Vaitkūno Sėkmės laimingam lietuviui. J.

Toronte, vakarinės Kanados — Edmontone. Nuo-

Reiškiame nuoširdžiausią padėką klebonui kun. Antanui Sabui už 
musų mylimos mamytės gražų palaidojimą, jos nuolatinį lankymą 
su sakramentais ligoje, o taip pat Christ the King parapijos klebonui 
prelatui C. J. McKee ir kun. J. Santamaria už asistą gedulingose iškil
mingose Mišiose, daktarui Kosar už rūpestingą jos priežiūrą ligoje, 
Bendruomenei, medžiotojų ir žvejų klubui už gėles, visiems lietu
viams už gausų dalyvavimą koplyčioje ir laidotuvėse, už vainikus 
ir gėles, bet ypačiai už šv. Mišių užprašymą.

Kriaučellfinų šeima



JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės vadovybių bendro pasitarimo proga Klevelande rugsėjo 24 
—25 d. buvo surengta mokymo priemonių paroda, kurią paruošė torontietė mokytoja Adelė Abro- 
maitienė, KLB švietimo komisijos narė. Nuotraukoje — PLB valdybos pirm. J. Bačiūnas ir A. Abro- 
maitienė prie lietuviškos sodybos modelio. Nuotr. V. Pliodzinsko

Pradžioje akmenys, paskui - pagarba 
Jau 30 metų prel. Pijus Ragažinskas dirba su Brazilijos lietuviais • Pradžioje jam grasino ak
menimis • Pagalba naujiesiems ateiviams • Brazilai Lietuvos laisvinimo veikloje

HALINA MOŠINSKIENĖPrel. P. Ragažinskas iš Sao 
Paulo lankėsi JAV ir Kanadoje. 
Šiuose kraštuose mažai kas žino, 
kad jis neseniai atšventė 30 metų 
veiklos sukaktį Brazilijoj. Šia pro
ga dera pažvelgti į tą veiklųjį Pa
jevonio ąžuolą.

Sudiev, Lietuva...
Gimęs 1907 m. ir augęs tarp 

žalsvų Pajevonio kalvų ūkininkų 
šeimoje, Pijus įleido šaknis der- 
lingon Suvalkijos žemėn. Baigęs 
Vilkaviškio gimnaziją ir vėliau 
ten pat kunigų seminariją, buvo 
vikaru Liudvinave, o vėliau Su
valkų Kalvarijoje. Nuo ankstyvos 
jaunystės turėjo palinkimą į vi
suomeninį gyvenimą, organizavo 
gamtos mėgėjų kuopelę, pavasa
rininkų jaunimą. Buvo visų mė
gstamas dėl savo savo gyvo būdo.

1936 m. Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti rūpesčiu kun. 
P. Ragažinskas išvyko Brazilijon 
pastoraciniam darbui. Lieknas, 
šviesiaplaukis kunigas buvo pa
skirtas V. Zelinos parapijos kle
bonu. Nedraugiškai, šaltai pasiti
ko tuometiniai S. Paulo lietuviai 
parapijiečiai jaunąjį kunigą. Bu
vo ir tokių išsišokėlių, kurie gra
sino “akmenimis apmėtyti”, “boi
kotuoti”, i “namus neisileisti”...

nio? Tik pas klebonėlį. Lietuviš
kos šeimos kuriasi, vaikai rengia
mi pirmos Komunijos, krikštai, 
laidotuvės — visur klebonui rei
kia suspėti. Kolonija nemaža, no
ri organizuotis, nori burtis, ir vi
si glaudžiasi arčiau bažnyčios — 
lietuviškos parapijos. Reikia ir 
lietuviškos spaudos, tad 1936-41 
,m. redaguoja “šviesą”, rūpinasi 
lietuviškuoju švietimu.

Prasidėjus II-jam pasauliniam 
karui, Brazilijoje uždraudžiama 
net gatvėse kalbėti lietuviškai. 
Uždaromos visos svetimtaučių 
mokyklos ir spauda. Tačiau lietu
viškoji parapija meldžiasi ir gie
da lietuviškai. Klebono Pijaus Ra
gažinsko asmuo darosi vienintelė! 
atrama, kurios artumoje lietuvis! 
jaučiasi saugus. Pajevonio ąžuo
lo nepalaužia nei karo, nei dikta
tūros audros.

Naujiesiems atvykus
Po karo, 1947-49 m. tarpe, į 

Braziliją atvyko apie 350 šeimų 
naujų lietuvių ateivių. Tie, kurie 
pateko į S. Paulį, pirmiausia rado 
lietuviškos parapijos klebonijos 
atviras duris. Kam reikėjo darbą 
ar butą susirasti, kun. Pijus pa- 

_________ dėdavo nedvejodamas. Jau tada 
Bet visi tie grasinimai neatbaidė I jis turėjo plačias pažintis S. Pau-

lo visuomenėje. Jei reikėdavo, 
“pradžiai” ir pinigais padėdavo, 
pavaišindavo išalkusį ir ta pačia 
nuoširdžia šypsena paguosdavo: 
“Nenusiminkit, bus viskas gerai. 
Brazilijoje nepražūsite!” Tais pa
prastais žodžiais, be ypatingų pa
žadų, nuramindavo, įkvėpdavo 
pasitikėjimą savimi, drąsos nuga
lėti sunkumus.

1947 m. subūręs keletą patri- 
jotų, kun. P. Ragažinskas pradė
jo leisti “Mūsų Lietuvą” — mė
nesinį, iliustruotą žurnalą, vėliau 
tapusį savaitraščiu. Bendradar- 

j biais pasikvietė naujai atvykusias 
naiėgas: Henrika Valavičių. Joną

Pajevonio “ąžuolėlio”. Jis čia! 
įleido gilias ir stiprias šankis.

Pirmieji žingsniai Brazilijoj
Naujasis klebonas apsigyveno 

labai kukliam butelyje, labiau pa
našiame į namo rūsį, negu į kle
boniją. Nejieškojo asmeninių pa
togumų, bet ėjo į lietuvių išeivių 
šeimas ir, metams bėgant, tapo 
ne vien parapijos vadovu, bet ir 
visų lietuvių. Žiūrėk, koks nors 
“peštukas” pateko į policijos na
gus, ir atbėga giminės pas klebo
ną pagalbos prašyti. Kitas vėl su 
savo darbdaviu “fazendieriumi” 
nesusitaria — kur jieškosi patari-!pajėgas: Henriką Valavičių, Joną

Jaunieji mūsų tautiečiai keliauja po Europa
Sutikęs draugą S. Masionį išsi

kalbėjau apie atostogas. Besvars
tydami įvairias galimybes ir ne
rasdami aiškaus atsakymo, stai
ga prisiminėm seną svajonę ir 
beveik kartu ištarėm: “Važiuojam 
į Europą”. Mano darbovietė To
ronto TTC dėl įstrigusios Yonge 
požeminio statybos neturi per
daug darbo ir davė mėnesį papil
domų atostogų, o draugas Saulius, 
šiais metais baigęs inžineriją To
ronto un-te, irgi turėjo porą lais
vų mėnesių iki darbo pradžios, 
tad nutarėme nieko nelaukiant 
ruoštis kelionėn, kad dar prieš 
pakėlimą kainų kelionėms lėktu
vu galėtume išskristi. Pasakyta 
— padaryta. Išskridom iš Malto- 
no gegužės 20 d. į Angliją (vie
nam asmeniui kainavo $233.00), 
grįžom laiku iš Roterdamo rug
pjūčio 12 d. ($200.00 vienam as
meniui). Paryžiuje išsinuomojom 
dviem mėnesiam automobilį “Cit
roen” už $550, su kuriuo apva
žiavom “visą Europą” — 16 vals
tybių. Buvom ir už geležinės už
dangos (Čekoslovakijoj ir Jugos
lavijoj), bet savo gimtosios Lie
tuvos neturėjom progos pamaty
ti, nors buvom tik 360 km. nuo 
Klaipėdos. Kelionėj prabuvom 
beveik 3 mėnesius ir padarėm 
automobiliu apie 10.000 km.

Nors kelionė kainavo kiekvie
nam virš pusantro tūkstančio do
lerių, bet joje patirti įspūdžiai 
ir žinios pasiliks visam gyveni
mui.

JONAS LEMS

Antanaitį, inž. Z. Bačelį, dr. E. 
Draugelį, Karolę Pažėraitę, Povi
lą Vonžodą, Magd. Vinkšnaitienę 
ir kitus plunksną valdančius as
menis. Spaudoje buvo vengiama 
betkokių užgauliojimų, nepagrįs
tos kritikos ir “sąskaitų suvedi
nėjimo”. Prel. P. Ragažinskas vi
sada ir visur stengiasi likti objek
tyvus ir veikti taikingu būdu.

Įvairose pareigose
1957 m., pagal “Exul Familia” 

encikliką, jis paskirtas lietuvių 
sielovados direktorium. 1958 m, 
S. Paulo arkivyskupo jam suteik
tas dekano titulas, o 1959 m. po
piežiaus pakeltas prelatu. Nuo 
1956 m. vadovavo kultūrinei lie
tuviško radijo valandėlei per 9 
metus. Prelato pareigos uždėjo ir 
dar daugiau darbų ant pečių, to
dėl 1964 m. “Mūsų Lietuvos” re
dagavimą perleido kun. Jonui Ki
dykui, SJ.

1965 m. prel.- P. Ragažinsko 
iniciatyva buvo surengtas su pa
sisekimu praėjęs III-sis Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresas, 

i kurio paruošimui pasikvietė vi- 
Įsas stipriausias lietuvių visuome- ££ jieUžkvietė mus‘T ‘Ti’etu^ų 
nelP^ežasė, v. . . sodyba”, aprodė miestą. Londo-

nas toks didelis, rodos, antras po 
j Niujorko, kad per savaitę laiko 
daug ko nepamatysi. Apžiūrėjom 
tik Londono įžymybes: London 
Tower, Big Ben, British. Museum, 
London Bridge, Buckingham 
Palace, Westmunster Abbey, St. 
Pauls. Aplankėm, žinoma, ir nak
tinius klubus.

Šeštadienį nuvykę į “Sodybą” 
radom ten lietuvių parengimą — 
šokius, kur gražiai praleidom lai
ką. Miegojom ten didelėj palapi
nėj ant šiaudų. Sekmadienį ten 
buvo pamaldos atviram ore. Po 
to buvo sporto rungtynės ir ge
gužinė. Labai malonu buvo toje 
“Sodybos” lankoje, kur visi kar
tu valgėm, gėrėm ir šokom su lie
tuvaitėm. Jie kvietė mus pasilik-

Kietoj Škotijoj ir
lietuvių gegužinėj
Iš Toronto išskridę Air Cana

da lėktuvu, po poros valandų at
siradom Niujorke. Kelias valan
das palaukę aerodromo svetainė-1

ti toje gegužinėje iki nakties, bet 
mums reikėjo anksti rytą išvykti 
traukiniu į Paryžių. Taigi, turė
jom su svetingais Londono lietu
viais atsisveikinti. Persikėlę lai
vu per Lamanšą ties Dieppe po 
3 vai kelionės traukiniu išlipom 
Gare St. Lazare stotyje, štai mes 
Prancūzijos sostinėje.

Gražusis Paryžius
Palyginus su Kanados ir Ame

rikos miestais, Paryžius yra vi
sai kitokio tipo miestas, nes jis 
augo ir plėtėsi amžiais. Tai 5 - 7 
augštų namų masyvai, kurių am
žius ir stiliai įvairūs. Didžiosiose 
gatvėse judėjimas kaip Niujor
ke. Puošnūs rūmai, kolonados, 
paminklai ir gražūs Senos upės 
tiltai daro didelį įspūdį

Apsistoję lotynų kvartale per 
savaitę apsipažinom su garsiomis 
katedromis Notre Dame ir Sacre 
Coeur, su Eifelio bokštu, Trium
fo arka, Invalidais (Napoleono ka
pas) ir apžiūrėjom garsųjį Luvrą. 
Tai milžiniškas “V” formos ketu
rių augštų pastatas, kuriame per] 
amžius krauta meno brangeny
bės. Buvom nuvykę ir į Versalį. 
Daugiausia naudojomės požemi
niu traukiniu, kuris savo linijų 
gausumu neturi kito pavyzdžio 
pasaulyje. Pažiūrėjus į planą, jis 
atrodo kaip voratinklis.

Per Benelux 
kraštus
Paryžiuje gavome dar Kanado

je užsisakytą 1966 m. “Citroeną”. 
Taip mūsų tolimesnės kelionės 
problema lengvai išsisprendė. 
Gerai patikrinę tą automobilį lai- 

i Virini nfcicrcrz^iVinrvm ch 'Po’rxrviiim

limui, kiek kėlimui vandens ka
naluose. Apsistojome porai die- : 
nų sostinėje Amsterdame. Kita ; 
jų sostinė yra Haga, nes ten gy- , 
vena karalienė. Dauguma olandų 
moka angliškai, todėl nesunku 
buvo susikalbėti.

Amsterdamas — kanalų ir sa
lų miestas, turįs 500 tiltų. Jis su
jungtas plačiu kanalu su jūra ir 
Rotterdamu. Jo senamiestyje vy
rauja 17 ir 18 šimtmečių tipiška 
raudonų plytų statyba, gi naujuo
se kvartaluose — moderniška did
miesčio architektūra, kur daug 
vietos užima stiklas. Amsterda
mas yra didelis prekybos ir pra
monės centras su milijonu gy
ventojų.

Iš Amsterdamo važiavome 30 
km. ilgio pylimu, kuris atskiria 
Ziudersee nuo Šiaurės jūros ir 
vadinamas “Afsluit dyk”. Jo plo
tis viršija 100 pėdų, šlaitai labai 
lėkšti. Tuo pylimu eina plentas 
ir geležinkelio linija. Vandens ly
gis šiaurės jūroj (kairėj pusėj) 
yra augštesnis, negu Ziudersee 
pusėje. Tas pylimas — tai milži
niškas olandų darbas, kuris tru
ko daugelį metų ir buvo baigtas 
1932 m. Faktinai dabar Ziudersee 
jūros nebėra. Atskirus ją nuo 
Šiaurės jūros didžiuoju pylimu, 
ji buvo padalinta mažesniais py
limais į penkias dalis, nusausinta 
ir kultyvuojama. Tik pačią šiau
rinę jos dalį olandai paliko kaip

Per Vokietijos uostus 
į Daniją
Sekantis mūsų sustojimas buvo 

Bremene, Vokietijoj. Tai seniau
sias Hanzos miestas, per kurį ei
davo didelė prekyba su senovės 
Lietuva. Apžiūrėję miestą ir pa
ragavę garsaus “Bremen Malz 
Bier” išvykom nakvynei į Ham
burgą. Vokietijoj Hamburgas— 
kaip Amerikoj Čikaga — didelių 
verslų miestas su daugybe nusi
kaltimų. Hamburgas su 2 milijo
nais gyventojų yra antras po Ber
lyno. Jis garsus savo laivų statyk
lomis.

Praleidę porą dienų “baisiame” 
Hamburge ir nedaug ką pamatę 
išvykom Skandinavijon. Pravažia
vus Kielio kanalą, nebetoli ir Da
nijos siena (Flensburg). Ten 
mums pasakė, kad laivai iš Fre- 
derikshavn į Goeteborg išplaukia 
vakare. Nenorėdami pasilikti vi
są dieną Danijos šiauriniame 
smaigalyje, kur nieko įdomaus 
nėra, važiavom išilgai Danijos 80 
mylių greičiu ir per 5 vai. atvy
kome į Frederikshavn. Vakarinė 
Danija (Jutlandas) — tai grynai 

- žemės ūkio kraštas be didesnių 
miestų. Keliai čia geri, bet ju- . 
dėjimas mažas. Visas Danijos įdo
mumas tai — Kopenhaga, bet 
mes ją matysime grįždami iš Šve
dijos. Kelionė-per Skagerako są
siaurį į Oslo miestą yra daug 
ilgesnė, todėl pasirinkome trum
pesnį (Kattegat) kelią į Goete
borg (Švedijoj), iš kurio galima 
greičiau nuvažiuoti į Oslo auto-

gėlo vandens^ atsargą ir pavadino mobiliu. Vakare išplaukėm į Šve
ją “Issel” ežeru. diją (Bus daugiau)

je, skridom švedų Scandinavian ki”aj atsisveikinom su ParjdHum 
Airlines sprausminiu lėktuvu. Ja- H* išvykom Liuksemburgo ^ryp- 
me buvo puikus maistas ir patar- f™1- Pernakvoję pusiaukely (Cha- 
navimas. Po šešių valandų skri- įous ™este>’ važiavome pro Mer
dimo per Atlantą nusileidom dun’ k+ur P^P1? įaJ 
Glasgovo aerodrome Prestwick.! so mėtu vyko didieji mūšiai bet 
Važiuojant i miestą galvojom pa. dabar jokių pėdsakų nepastebe- 
silikti Glasgove viį dieną vieton Jom‘ .^FP Benelukso valstybių 
dvieju valandų, bet padarėm klai- i Pkių sienos formalumų, to- 
dą, nes pasilikę pamatėm nešva-'del "e nepastebejom kaip Liuk
rų ir neįdomų miestą. Lietinga į semburgą pravažiavom. Įvažiavus 
diena, tvankus oras ir gyventojų vaizdas mažai kuo pasi-
nedraugiškumas gadino nuotaiką J keit.e’ tik vieton vokiško žargono, 
Už nakvynę viešbutyje nuplėšė po kuiPliuksemburgiečiai, 
du svaru už menką kambarį. Tai- lsSlrdom kalbant prancūziškai, 
gi, Škotija!

Atskridę į Londoną BEA lėk-

TAIP VEIKE LIETUVOS POLICIJA
AL. GIMANTAS

Įvairiomis progomis mūsų 
spaudoje teko matyti straipsnių 
apie nepriklausomos Lietuvos 
policijos organizaciją. Jų daugu
ma lietė tik vieną, bene pačią 
didžiausią Lietuvos policijos gru
pę — viešąją tvarkos palaikymo 
policiją. Kalbant apie Lietuvos 
policiją, nedera tylomis praeiti 
pro vieną jos atskirą, bet nema
žiau svarbią dalį, būtent, Lietu
vos geležinkelių policiją.

Kaip ir pats pavadinimas sa
ko, jos darbas, jos veikla, buvo 

matyta nakvynė pas pažįstamą, susieta išimtinai su Lietuvos ge

kuriuo kalba liuksemburgiečiai,

Mūsų tikslas buvo dar tą vaka
rą pasiekti Gentą, kur buvo nu-

. , • - i -/ i • • a - maxy va. iiaAvyiiu uao oudicia loiiHiniai o u. uiviuvvo
•Ul^+ i.adoni vlsai krtokJ miestą todėl Briuselyje buvom sustoję ležinkeliais: tvarkos palaikymas 
ir kitokius žmones — visur svaru,
mandagu. Ten susitikom lietuvį 
p. Parulį, kuris mus nusivedė 
pas save, supažindino su savo šei
ma ir kitais lietuviais. Savaitga-

tik trumpam laikui. Gentas — ga-į 
na gražus miestas su puse milijo: 
no gyventojų, kurie kalba dau
giausia flamandiškai, nors moka 
ir prancūziškai

Ruduo jau atėjo, netoli ir Kalėdos...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų siuntinį pa- i 

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

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

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

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

tomo japoniško nailono suknelei, 4 jardai, 2 poros vilnonių arba nailoni-1 
nių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais 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, I 
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. miltų, 1 dėžė “neseafe”, 1 sv. saldainių, 1 stf.. razinkų, 1 
sv. cukraus, ¥4 sv. pipirų, % sv. šokolado.

$30.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio pasisekimo turį siun

tiniai: V—3, 10V4 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.

nes pajėgas.
Prel. P. Ragažinskas yra nusi- . 

pelnęs pagarbos ne vien lietuvių : 
ateivių tarpe. Jo dėka šiandieną ( 
visoje Brazilijoje lietuvių vardas 
yra minimas su pagarba. Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės choras, 
kurio jis yra ilgametis garbės pir
mininkas, visada yra kviečiamas 
i iškilmingus, viešus, plataus 
masto pasirodymus ir brazilų yra 
augštai vertinamas.

Ryšiai su brazilais
Prel. P. Ragažinskui yra leng

vai prieinami Brazilijos valdžios 
sluogsniai. Jo dėka Lietuvos iš
laisvinimo reikaluose lietuviai tu
ri Brazilijos katalikiškojo jauni
mo — studentijos palankumą. 
Pvz. “Sociedade Brasileira de De- 
fesa da Tradicao, Familia e Pro- 
priedade”, kuriai vadovauja stip
riausi Brazilijos katalikų intelek
tualai su prof. Plinio Correra de 
Oliveira priešaky, ši organizacija 
plačiausiai išpopuliarino visoje 
Brazilijoje III-jį PAL Kongresą. 
Be to, kiekviena lietuviams svar
bia proga, kaip Vasario 16 ar 
tautžudystės, jie visos Brazilijos 
svarbiausiuose laikraščiuose atžy
mi straipsniais lietuvių tautos 
heroišką ir kartu tragišką likimą 
komunistiniam imperializmui be- 
naikinant Pabaltijo kraštus. Pre
lato žinioje yra visų tų pasiro
džiusių straipsnių iškarpos, tų pa
čių studentų tvarkingai surinktos.

Prel. P. Ragažinsko darbai kal
ba apie jį, o tuos darbus puikiai 
pažįsta Brazilijos lietuviai. Jo ra
maus ir išlyginto būdo dėka, susi
tikęs lietuvis lietuvį klebonijoje 
pasijunta, kaip atlaidaus tėvo pa
stogėje.

geležinkelių stotyse, budėjimas 
peronuose, pasitaikančių krimi
nalinių nusikaltimų aiškinimas ir 
visokeriopa piliečių ir jų turto 
apsauga geležinkelio ribose. Dar 
viena labai svarbi geležinkelių 
policijos pareiga buvo pasų kont
rolė per Lietuvą riedančiuose 
tarptautiniuose traukiniuose, ku
rią, kaip taisyklė, visi buvo 
greitieji. Nepriklausomybės lai
kais per Lietuvą tarptautinis ju
dėjimas buvo itin gyvas ir vis 
; besiplečiantis. Visi iš vakarų at
ūžiantieji tarptautiniai trauki

Olandija — mažesnė
už Lietuvą
Po vaišių ir geros nakvynės pas! 

pažįstamą, rytojaus dieną išvy-Į 
kome į Olandiją. Tai žemiausias! 
Europos kraštas. Jos pusė ploto 
yra žemiau jūros lygio. Jos plo
tas už Lietuvos mažesnis, bet tu-j 
ri 11 milijonu gyventoju. Tai ver-( ujamieji iaiEiau,uuUi 
čia olandus didint savo teritori-' niai į Lietuvą įriedėdavo, per 
ją, atkariaujant žemės plotus iš 

matėme daug kanalų ir vėjo ma
lūnų, kurie tarnauja ne tiek ma-

____j  r______  Virbalio ir Pagėgių geležinkelių 
jūros. Važiuodami per Olandiją stotis. Juk keleiviai iš vakarų J ..________ 11-   _________ v-ks'kvUi-tti nii no oi z^lrii Cnn

Lietuvoje ir dabar tebėra įvairių papročių. 
Šis barzdotas raitininkas, atrodo, lyg būtų 
piršlys. O gal tai varovas, šaukiąs piliečius 
Į mitingą? Laiške rašoma, kad tai kvieslys 
į derliaus šventę. Matyt, reikia raginti žmo
nes į susirinkimą, nes menkas kolchozo der
lius nesutraukia žmonių.

Europos, norintieji pasiekti Suo
miją, Estiją, Latviją ir šiaurės

(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 Coūedge St Apt 2. Sudbury, Ontario;
L, Radzevičius, R.R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

Atsiųsta paminėti
Lituanus, nr. 1, 1966 m. pavasaris. 

Anglų kalba leidžiamas žurnalas Lietu
vos kultūrai garsinti. Leidėjas — Litu
anus Foundation, Ine., redaktoriai — 
jaunieji intelektualai. Adr.: P.O. Box 
9318, Chicago, Ill. 60690, USA. Metinė 
prenumerata — $3 (už 4 numerius), at* 
skiras nr. — $1.

Bronys Raila. LAUMIU JUOSTA 
Akimirksnių kronikos I. Nidos Knygų 
Klubo leidinys nr. 61, 1966 m., 351 
psi. Ladbroke Gardens, London W. 11, 
Gt. Britain. Kaina minkštais viršeliais 
— $2.00, kietais — $3.00.

Metmenys. Jaunosios kartos žurna
las 1966 m. 11 nr., 208 psi. Vyr. red. 
dr. Vytautas Kavolis. Administrato
rius: Ramojus Vaitys, 615 Hinman 
Ave, Evanston, m, USA. Numerio 
kaina — $1.50. Keturių numerių pre- 

I numerate $5.

isb

vakarų So v. Sąjungos dalį, tu
rėdavo keliauti per Lietuvą. Iš 
visų minėtų kraštų keleiviai, 
vykstą į vakarus, turėdavo vyk
ti per Lietuvos teritoriją. Gele
žinkelių policijos tarnautojai vyk
davo tais tarptautiniais ruožais ir 
pačiuose vagonuose atlikdavo už
sieniečių keleivių pasų kontro
lės darbą. Atseit, dažnas kelei
vis kitu būdu neturėdamas pro
gos pažinti Lietuvos (nakties me
tu net ir per langus į šalikeles 
nebuvo progos pažvelgti), apie 
ją galėdavo spręsti tik iš jo su
sitikimo su Lietuvos pareigūnais, 
šiuo atveju geležinkelių polici
ninkais. Nenuostabu tad, kad Į 
geležinkelių policiją buvo pri- , 
imami tik gerų kvalifikacijų as
menys: ūgis, išvaizda, išsilavini
mas, vakarų Europos kalbų mo
kėjimas buvo labai svarbūs fak
toriai priimant kandidatus. Tai 
buvo svarbu, nes geležinkelių 
policijos pareigos, kaip matome, 
rišosi ir su tiesiogine Lietuvos 
reprezentacija svetimųjų akyse. 
Be to, plečiantis oriniam susisie
kimui, didėjo judėjimas ir Kau
no aerodrome, kuris po truputį 

. tapo vieninteliu Lietuvoje tarp
tautiniu aerodromu. Ir čia pasų 
tikrinimo pareiga buvo patikėta 
geležinkelių policijai, nors šiaip
jau geležinkelis labai mažai ką 
bendro turi su lėktuvu...

Kaip ir visos Lietuvos polici
jos, taip ir geležinkelių unifor
mos pagrindinė spalva buvo mė
lyna. Tačiau sagos, emblemos 
visi kiti uniformos papuošimai 
buvo sidabro spalvos (viešosios 
policijos — auksinės), gi antroji 
uniforminė spalva — siūlės, ke
purės buvo žalios spalvos (viešo
joje policijoje vyravo raudona 
spalva). Kaikuriomis progomis 
buvo dėvimi auliniai batai su si
dabro spalvos pentinais, kitomis 
progomis — ilgos kelnės. Vyk
dę tarptautinę kontrolę pareigū
nai. kiek tiesioginės pareigos ne
trukdė, turėjo dėvėti ir baltas 
pirštines. Iškilmių progomis vy
resnieji prie šono turėdavo ir 
kardus.

Visa Lietuvos geležinkelio te
ritorija buvo paskirstyta atski
romis nuovadomis, o pats cent
ras buvo geležinkelių policijos 
viršininko įstaiga, tiesiogiai 
pavaldi ne geležinkelių valdybai 
ar susisiekimo ministerijai, bet, 
per policijos departamentą, vi
daus reikalų ministeriui. Stam
besnėse geležinkelių stotyse vi
sada buvo nuolatinis bent vieno 
policininko postas. Didžiosiose 
stotyse, kaip minėta — nuova
dos, kurių ribos geležinkeliu tę
sėsi po keliasdešimt kilometrų 
spinduliu.

Sovietams okupavus Lietuvą, 
geležinkelių policija nukentėjo 
nemažiau už viešąją. Visa eilė 
jos žemesniųjų ir augštesniųjų 
pareigūnų buvo suimta, kalinta, 
ištremta. Vokiškoji okupacija pa
liko ribotą savivaldą ir lietuviš
koji geležinkelių policija vėl bu
vo atkurta, čia mūsų pareigū
nai turėjo progą gerokai padėti 
savo tautiečiams. Keliauti trau
kiniais reikėdavo gauti iš vokie
čių įstaigų leidimus, kuriuos

• daugiausia tikrindavo mūsų po
licininkai. Ta kontrolė savųjų 
tautiečių labui neretai būdavo

(Nukelta į 9 psL)



Taika turi būti pagrista laisve ir teisingumu
Naujausia popiežiaus Pauliaus VI enciklika "Christi Matri Rosarii

Spausdiname vertimą naujausios enciklikos, šaukiančios pasaulio 
vadus ir visus tikinčiuosius į bendrą taikos ir maldos žygį- Antraš
tės tekste — “Tž” redakcijos.

įkams, taip ir Mums Dievo Ap
vaizda norėjo pavesti ypatingą 
taikos išsaugojimo bei jos su
stiprinimo uždavinį, kartu įpa
reigodama imtis tam tikslui ir 
intensyvių žygių. Čia Mūsų at
sakingumas, aišku, kyla iš to 
fakto, kad visa Bendrija yra 
Mums patikėta. Ji, kaip “ženk
las iškeltas tarp tautų” (Iz. 11, 
12), nėra susijusi su politiniais 
interesais, bet visiems žmonėms 
turi nešti savo dieviškojo Įstei
gėjo — Jėzaus Kristaus tiesą ir 
malonę.

Ir tikrai, nuo pat Mūsų apaš
tališkosios veiklos pradžios, ne
praleidome nė vienos progos tai
kos pasaulyje išlaikymo srityje, 
panaudodami maldą, padrąsini
mus bei paskatinimus. Netgi, 
kaip prisimenate, pereitais me
tais vykome į Šiaurės Ameriką 
kalbėti apie taiką Jungtinėse 
Tautose, kur buvo atstovaujamos 
beveik visos pasaulio tautos. Ten 
Mes perspėjome, kad daugiau ne
būtų vieni laikomi žemesniais už 
kitus, kad nebūtų vieni priešiš
kai nusiteikę kitiems, bet kad 
visi ne tik žodžiu, bet ir darbu 
prisidėtų prie taikos įgyvendini
mo pasaulyje. Toliau, vadovau
damiesi ta pačia apaštališka dva
sia, nesiliovėme raginę, kad būtų 
atitolinta visai žmonijai gresianti 
karo nelaimė.

Spalio mėnesį krikščioniškasis 
pasaulis yra pratęs kalbėti Roži
nį, sakytume, pinti Kristaus Mo
tinai mistinį vainiką. Ir Mes, 
sekdami Mūsų pirmatakų pavyz
dį, užginame šį paprotį ir‘kvie
čiame šiais metais visus Bendri
jos sūnus parodyti ypatingą pa
maldumą į švenčiausiąją Mer
gelę.

Didėja pavojus
Ir tai ne be pagrindo. Vis la

biau didėja skaudžios ir didžios 
nelaimės pavojus, grasinąs visai 
žmonijai, nes dar vis yra lieja-, 
mas žmonių kraujas Rytų Azijos 
kraštuose, dar vis ten tėbesiau- 
čia baisus karas. Ir dėlto Mes 
jaučiame pareigą dar kartą ir su 
didesniu ryžtu daryti visa, kas tik 
nuo Mūsų priklauso, kad būtų 
užtikrinta pasauliui taika. Šiam 
Mūsų susirūpinimui pagrindą 
duoda ir kituose kraštuose pasi- 
reiškią įvykiai, kaip ginklavimo
si lenktynės, branduoliniai gink
lai, šovinizmas, rasizmas, revo
liuciniai sąjūdžiai, priverstinis 
žmonių išskyrimas, kriminaliniai 
atentatai, nekaltų asmenų žudy
mas. Visi šie dalykai gali už
traukti skaudžią rykštę.

Taikos pastangos
Atrodo, kaip Mūsų pirmta-

PASAUKIMAI - VISU ATSAKOMYBE
Religinio kongreso rėmuose 

buvo keltas ir dvasinių pašauki
mų klausimas specialiame sim
poziume. Vedamąją paskaitą skai
tė prel. Vytautas Balčiūnas te
ma: “Pašaukimai ir lietuviai vi
suotinės pašaukimų krizės aki
vaizdoje”. Pirmiausia jis ap
žvelgė dabartinę padėti, lyginda
mas krikščionių ir visų žmonių 
prieauglį su pašaukimų augimu. 
Aplamai pašaukimų prieauglis 
šiuo metu nėra proporcingas 

. krikščionių prieaugliui. Pašauki
mų trūkumas pasidaro dar ryš
kesnis, kai atsistojame prieš pro- 
centualiai greičiau augančią tą 
žmonijos dalį, kuri iš viso ne
priklauso krikščionių bendruo
menei.

Pašaukimų klausimas lietu
viuose nė kiek negeresnėje 
būklėje. Tremtyje pašaukimai Į 
pasauliečius kunigus bei esamas 
šešias vienuolijas — tris vyrų ir 
tris moterų — Įvairavo, šiuo 
metu jau pradedama jausti labai 
aiškus trūkumas jaunų jėgų, ga
linčių tęsti apsiimtuosius dar
bus. Bent vienos vienuolijos at
vejis rodo, kad gyvas lietuviško
sios dvasios palaikymas visame

jos gyvenime padėjo jai padvi
gubinti savo narių skaičių net 
su kaupu pereitų kelių dešimt
mečių laikotarpyje. Pašaukimų’ 
reikale daug reikšmės turi šei
ma.

Koreferavo kun. Gediminas 
Kijauskas, S. J., “Pašaukimai į 
kunigus ir Serra Club”. Serra 
sąjūdis parodo, kaip pasauliečiai 
krikščionys rūpinasi pašaukimų 
prieaugliu ypatingai į kunigus^ 
Motinėlė Aloyza kalbėjo apie 
“Vienuolinius pašaukimus ir te- 
resininkus”. Tai kitas pavyzdys, 
kaip kitų tautų pasaifliečiai rū
pinasi puoselėti pašaukimus į 
vienuolijas. Trečioji koreferentė 
Gintarė Ivaškienė gvildeno te
mą “Pašaukimai ir šeima”.

Diskusijų metu kalbėjo vysk. 
V. Brizgys, prel. Tulaba, T. Leo
nardas Andriekus, OFM, ir kiti.

’ Išvados: pašaukimų klausi
mas nusipelno išsamesnių stu
dijų lietuviškoje išeivijoje. Rei
kėtų taip pat suorganizuoti pa
šaukimų puoselėjimo centrus ar 
vienetus atskirose vietovėse. Pa
šaukimų prieauglio reikalas pa
galiau yra visų mūsų atsako
mybė. ‘ G. K. K.

liamės Ja, susirūpinę 
siu metu.

-Kai didėja pavojai
Kai didėja pavojai, reikia, k 

taip pat padidėtų ir Dievo t 
tos pamaldumas. Trokštai! 
Garbingieji Broliai, kad jūsų ] 
vyzdžiu, jūsų paskatinimu yp 
spalio mėnesį būtų kreipiam 
Šv. Rožinio malda į gailesti^ 
ją Viešpaties Motina, ši ma’ 
yra pritaikinta visiems žmonėr 
yra miela Mergelei Marijai ir 
bai tinkama išmaldauti danp 
kūjų malonių. II-ji Vatikano 
suotinė Bendrijos santaryba, n< 
ir netiesiogiai, bet gana aišk 
yra užgyrusi pamaldumą į Š 
Mergelę bei Šv. Rožinio kali 
jimą. (Const, dogmat. “De Ecc 
šia”, 67).

Ši Šv. Rožinio malda gali 
tik prašalinti blogį bei atitol 
ti nelaimes, kaip tai aiškiai p 
rodo Bendrijos istorija, bet ta 
pat. palaiko krikščioniškąjį p 
venimą, “pirmiausia katalikų 
kėjimą, kuris atsispindi diev 
kūjų paslapčių apmąstyme, ir j 
kelia mintį iki apreikštųjų tiesų 
(Pii XI, Litt. Enc. “IngraVescen- 
tibus malis”, 29. IX. 1937; AAS, 
XXIX, 1937, p. 378).

Taigi, spalio mėnesyje, skirta
me šv. Rožinio Mergelei, tebū
na pagausintos maldos, kad Jos 
užtarimu pagaliau suspindėtų 
žmonijai tikrosios taikos aušra, 
paliesdama ir religiją, kurią, de
ja, šiuo metu dar nevisi gali lais
vai išpažinti. Ypač Mes norime, 
kad spalio 4-ji, kurioje sukan
ka metai nuo Mūsų taikos ke
lionės į Jungtines Tautas, šiais 
metais būtų švenčiama visame 
katalikiškame pasaulyje kaip 
“maldų už taiką diena”. Garbin
gieji Broliai, jūsų užduotis bus 
rūpintis, kad tą dieną ypatingu 
būdu būtų kreipiamasi į Dievo 
ir Bendrijos Motiną vieninga vi
sų malda: kunigų, vienuolių ir vi
sų kitų tikinčiųjų, o ypač vaikų, 
pasipuošusių nekaltumo gėle, li
gonių ir kenčiančių.

Prie Apaštalo kapo
Tą dieną taip pat ir Mes Va

tikano bazilikoje prie šv. Petro 
kapo kreipsimės specialiu prašy
mu į Švč. Mergelę, Dievo Moti
ną, krikščionių saugotoją ir tai
kos tarpininkę. Tokiu būdu vi
suose kontinentuose Bendrijos 
malda, skambėdama kaip vienas 
balsas, pasieks dangų, nes anot 
šv. Augustino, “daugybėje lie
žuvių yra vieninga širdžių kalba 
tikėjime” (Enarr. in Ps. 54, 11; 
PL 36, 636).

O- Švč. Mergele, pažvelk su

šiuoPakartotinis kreipimasis
Ir dabar Mes dar kartą krei

piamės “su didžiu šauksmu ir 
ašaromis” (Hebr. 5,7) į valdan
čiuosius, kviesdami daryti visa, 
kad karo gaisras ne tik nesi- 
plėstų, bet ir visiškai būtų už
gesintas. Mes nė kiek neabejoja
me, jog visi žmonės,t nežiūrint 
rasės, spalvos, religijos ir socia
linės padėties skirtumų, kurie 
tik trokšta teisingumo bei gar
bingumo, pritars Mūsų mintims. 
Taigi, visi tie, nuo kurių tai pri
klauso, tesudaro sąlygas, kad 
ginklai būtų padėti laiku, nes 
toliau besiyystą įvykiai gali vi
siškai atimti tokią galimybę. Te
žino tie, kurių rankose yra su
dėtas žmonijos likimas, kad šiuo 
metu jie yra saistomi labai svar
bios sąžinės pareigos. Jie teper- 
žvelgia savo sąžinę ir te- 
pasvarsto, turėdami prieš akis 
savo tautas, visą pasaulį, Dievą, 
istoriją. Tepagalvoja, kad jų 
vardai ainių bus laikomi pagar
boje, jei išmintingai bus paklau
sę šio prašymo. Viešpaties var
du Mes šaukiame: sustokite! Rei
kia susitikti ir su visu nuoširdu
mu jieškoti garbingo susitarimo. 
Dabar yra laikas pašalinti nesu
tarimams, nors tai būtų susiję 
su tam tikra auka ar nuosto
liais, nes vėliau tai gali parei
kalauti didžiausių nuostolių ir 
skaudžių žudynių. Tačiau taika 
turi būti pagrįsta teisingumu ir 
žmonių laisve. Ji turi respektuoti 
atskirų asmenų ir bendruomenės 
teises, nes priešingu atveju ji 
bus silpna ir nepastovi.

Maldos pagalba
Susirūpinę ir susijaudinę Mes 

kalbame apie šiuos dalykus. Tu
rėdami prieš akis savo augščiau- 
siojo Ganytojo pareigas, jaučia
me būtinybę šauktis dangaus pa
galbos. “Taikos Kunigaikštį” (Iz- 
9,6) mes turime maldauti tai
kos, kuri “yra toks didelis gė
ris, kad net ir tarp žemiškų ir 
mirtingų dalykų niekas nėra mie
liau klausomas, niekas nėra karš
čiau trokštamas, ir nieko paga
liau už ją negalima turėti tobu
lesnio” (Šv. Augustinas, De Civ. 
Dei, 19,11; PL). Kadangi Bend
rija paprastai savo sunkiose va
landose jieško galingo užtarimo 
Tos, kuri yra jai Motina, ir Mes 
kreipiame į Ją savo, taip pat ir 
Jūsų, Garbingieji Broliai, bei vi
sų krikščionių mintis. Ji, kaip sa
ko šv. Irenėj'us, “yra tapusi visos 
žmonių giminės išganymo prie
žastimi” (Adv. Haer. 3, 22; PG 7, 
959).

Mums atrodo, kad nieko nėra _ „
reikalingesnio ir svarbesnio, kaip motinišku gerumu į visus savo 
visos krikščionijos maldos, nu- vaikus! Tu matai Ganytojų susi- 
kreiptos į Dievo Motiną, kaip rūpinimą ir baimę, kad jų gano- 
Taikos Karalienę, kad Ji savo! mieji nebūtų ištikti baisios ne- 
motinišku gerumu pažvelgtų į laimių audros; Tu matai susirū-
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Lietuvių religinio kongreso iškilmingas posėdis Vašingtono universiteto gimnastikos salėje. Vir
šuje — prezidiumo narių dalis: prel. L. Tulaba, VLIKo pirm. V. Sidzikauskas, Katalikų Federaci
jos pirm. K. Kleiva, ALTos pirm. inž. A. Rudis, prel. Pr. Juras, prel. Albavičius, Lietuvos pasiun
tinybės patarėjas dr. St. Bačkis, PLB pirm. J. Bačiūnas, St. Barzdukas ir kt. Apačioje — dalyvių 
dalis. Ši iškilmė buvo skirta protestui prieš religijos persekiojimą okupuotoje Lietuvoje.

Nuotr. P. Ąžuolo
'GYVATARO" JAUNIMAS ATGAIVINO

Pajutome, kad musų tauta dar gyva

VISUOMENINES REIKŠMES VESTUVES
Danutės Kuprionytės ir Romo laimingi Dievo garbei ir savo 

Ankaičio (Aninkevičiaus) vestu- tėvų bei mūsų tautos džiaugs- 
vės Čikagoje išssikyrė iš kitų vi- mu^ — baigė savo kalbą jauno- 
suomeniniu savo pobūdžiu. Ypač tėvas, 
pažymėtina jaunosios tėvo prof. 
J. Kuprionio kalba, kurioje jis 
prasmingai išryškino šių vedybų 
ir puotos reikšmę. Pasak jo, kiek
vienos vedybos reiškia naują šei
mą ir naujas atžalas, mūsų pra-

. siplėtimą. Tačiau imant tai pa
sauliniu mastu, čia nebūtų ko 
labai džiaugtis, nes žmonijos dau
gėjimas vyksta pagal geometri
nę progresiją ir jau keliamas su
sirūpinimas dėl žmonijos pertek
liaus. Net popiežius suka galvą 
dėl šios problemos. Panašiai yra 
imant mūsų gyvenamo krašto pa
dėtį. JAV dabar gyventojų yra 
arti 200 mil., o šio šimtmečio pa
baigoje numatoma bus jau arti 
300 mil. Kaikurios rasės itin 
sparčiai daugėja. Šioje srityje 
lietuvis konkurencijos niekad ne
atlaikys. Tad vien šiais motyvais 
nei šios puotos kelti nebūtų pras
mės.

Tačiau šis klausimas atsistoja 
visai kitoje šviesoje ir visai ki
toje plotmėje, kai nauja šeima 

‘ reiškia mūsų giminės, mūsų, t.y. 
lietuvių, tautos naujas atžalas. 
Šios vestuvės duoda pagrindą ti
kėtis, kad tos vertybės, kurias 
mes, jaunųjų tėvai, paveldėjom 
iš savo tėvų, bus perimtos ir per
duodamos ateinančiom kartom. 
O tai jau reiškia mūsų giminės 
ir mūsų tautos nemirtingumą. 
Mus tas džiugina ir dėlto ši ves
tuvių puota yra didelė mūsų šei
mos Šventė. Kiekvienos naujos 
lietuviškos šeimos atsiradimas 
jau reiškia mūsų stiprėjimą. Da
nutė kartu su mūsų šeima buvo 
Lietuvių Fondo narė. Dabar, kai 
ji su Romu sudaro atskirą šei
mą. mes čia su žmona, dukters 
kraičio sąskaiton, skiriame šim
tinę dolerių Lietuvių Fondui 
naujos šeimos, Danutės ir Romo 
Ankaičių, vardu. Kai jie ekono
miškai prasigyvens, galės ryšius 
su mūsų, ty. lietuvių bendruo
mene, plėsti. Gyvenkite sveiki ir

Po to nuotaikingai sveikino kun. 
dr. J. Prunskis; Giedros korp! var
du, kurios narė yra Danutė, sveikino 
pirm. Vita čerškutė; Korp! Vytis 
vardu, kurios nariu yra Romas, svei
kino Demerckas. Vaišių moderato
rius Rimas Vėžys sveikino Antrojo 
Kaimo trupės vardu, kurios narys 
yra Romas. Vincas žemaitis sveikino 
Miškininkų S-gos vardu. Telegramo
mis sveikino A. šapokaitė iš Toronto 
ir kt. Gauti sveikinimai ir simboli
nės dovanos nuo giminių Lietuvoje.

Jaunosios tėveliai į vestuves atvy
ko iš Louisianos, kur prof. J. Kup- 
rionis dėsto miškų mokslus Politech
nikos Institute. Jaunojo tėveliai gy
vena Čikagoj. Danutė dirba Illinois 
universiteto ligoninės tyrimų labora
torijoj. o Romas dirba kaip inžinie
rius taip pat Čikagoj.

Šv. Mišias atlaikė, sutuoktuviu 
apeigas atliko ir šv. Tėvo palaimini
mą perskaitė kan. V. Zakarauskas šv. 
M. Marijos bažnyčioje, Marquett Par

ake. Solistas A. Brazys įspūdingai pa
giedojo momentui pritaikytas gies
mes. !

vargstančią bei kenčiančią žmo
niją ir suteiktų jai savo malo
nių. Norime, kad į Ją nuolatos 
būtų kreipiamos maldos, i Tą, 
kurią antrosios Vatikano visuoti
nės santarybos metu, pritariant 
santarybos Tėvams ir katalikiška
jam pasauliui, paskelbėme Bend
rijos Motina, tuo iškilmingai 
patvirtindami senos tradicijos 
tiesą. Ir iš tikrųjų: Išganytojo 
Motina yra “tikrai Jo narių mo
tina”, kaip mokė šv. Augustinas

pinimą tokios daugybės žmonių; 
tėvų ir motinų, kurie, neramūs 
dėl savo ir savo vaiku likimo, 
yra kankinami karčių valandų, 
švelnink karus vedančiųjų sie
las ir įkvėpk jiems “taikos min
čių”. Padaryk, kad Dievas, bau
dėjas už kiekvieną neteisingu
mą, pažvelgtų gailestingai ir grą
žintų tautoms ramybę bei jas 
vestų taikingai i laimę.

Tikėdamiesi, kad Dievo Moti
na maloningai priims Mūsų mal-

(De Šanct. Virg., 6; PL 40, 399), dą, iš visos širdies Mes teikiame 
o šv. Anzelmas, neminint kitu,{jums, Garbingieji Broliai, dva- 
kalbėjo: “Kokia gali būti didės-: siškijai ir jums patikėtiems ti
nę garbė už tą, kad tu esi motina į kintiesiems Mūsų apaštališkąjį 
tu, kuriu Kristus teikėsi būti tė-' palaiminimą.
vii ir broliu?” (Or. 47; PL 158,1 Paulius VI PP.
945). Ir popiežius Leonas XIII,! Roma, 1966 m. rugsėjo 15 d. 
Mūsų pirmtakas. Ją vadina! Roma. — Popiežius Paulius VI 
“Bendrijos Motina ir tai tikrą-' išreiškė pageidavimą, kad vysku- 
ja žodžio prasme” (Epist. Enc. pai, valdantieji vyskupijas, pasi- 
“Adiutricem populi christiani”,į trauktų sulaukę 75 metus am- 
5. IX. 1895; Acta Leon. 15. 1896,. žiaus. Jau visa eilė tokių vyskupų 
p. 302). Todėl neveltui mes vi-! pareiškė norą pasitraukti. *

EDMONTON, Altą
EDMONTONIEČIAI SU GILIU LIŪ

DESIU palydėjo į amžino poilsio vie
tą tris tautiečius per tris mėnesius. 
Birželio 24 d. mirė Kotryna Joneliū- 
nienė, 76 m. amžiaus, gimusi Nibrių 
kaime, Alytaus apskr. Į Kanadą at- 

6*^ važiavo 1939 metais. Velionė pa- 
Dalyvavęs I liko liūdinčius gimines ir artimuo-

Grupė Toronto Lietuvių Vaikų Namų rėmėjų aptaria būsimos mo- 
Į dų parodos ir tradicinio bazaro reikalus. Nuotrauka S. Dabkous

sius. Ji uoliai lankė lietuviškas pa- ■ 
maldas ir Bendruomenės parengimus. 
Liepos 28 d. mirė Jonas Rasimas, 65 , 
m. amžiaus, gimęs Metelių raistely
je, Alytaus apskr. Į Kanadą atvyko 
1909 m. Velionis paliko liūdinčią 
žmoną, gimines ir artimuosius. Jis 
buvo ilgametis Edmontono lietuvių 
parapijos komiteto narys, taip pat 
daug kartų yra buvęs E. L. Namų 
direktoriumi. Jis uoliai lankė lietu
viškas pamaldas ir visapusiškai rėmė 
Bendruomenės ir E. L. Namų paren
gimus. Rugsėjo 14. d. mirė Betty Ju
lia Mendes (Birutė Julija Sližytė), 
34 m. amžiaus, gimusi Edmontone, 
Albertoje. Velionė paliko liūdintį 
vyrą dr. Mendes, sūnų, dukrelę, tė- 

Į vėlius ir artimuosius. Velionė, nors 
' ir buvo gimusi Kanadoje, tačiau gra
žiai kalbėjo lietuviškai ir buvo labai 
jautri lietuviškiems reikalams.

Tebūna Jiems lengva svetima že
melė!

KLB EDMONTONO APYLINKES 
VALDYBA šaukia visuotinį Bend
ruomenės susirinkimą spalio 16 d., 
5.30 v.v„ E. L. Namų salėje 11629 — 
83 St Darbotvarkėje numatytas nau
jos valdybos rinkimas. Po susirinki
mo bus bingo su kavute.

KLB Edmontono apylinkės valdyba

Ir pataikyk tu man taip — vos 
parvažiuoji porai dienų nuo eže
ro apsitvarkyti ir jau esi kam 
nors reikalingas. Betgi pats rei
kalas — spėte neatspėtum, sap
nuote nesusapnuotum: turim pri
imti, apgyvendinti trisdešimt 
penkis žmones!

— Trisdešimt penkis?
— “Gyvataras”? Hamiltono?
— Pas mus? Kokiu būdu?
__ t
— Mielu noru! Duokit vadovę 

ir dvi šokėjas.
Prie ežero nebegrįžtame. Rei

kia gi pasiruošti.
Pas mus, Winnipege, “Gyvata

ras”. .. Na, kaip gi čia, kaip iš 
dangaus tokia dovana!

Šio dešimtmečio pradžioje pa
siryžom solistę J. Liustikaitę at
sikviesti. Klausėmės ir klausėme 
vieni kitų, ar tai ne sapnas. Ro
dos, norėjosi prieiti ir, bent 
pirštų galiukais, dainininkę pa
liesti, Įsitikinti ar ji tikrai gyva. 
Dabar gi tiek girdėtas, tiek iš
girtas tautinių šokių vienetas ir 
kur — pas mus!

Štai šeštadienis, rugpjūčio 20- 
toji, jau ir čia. Lėktuvas su mū
sų laukiamaisiais atskrenda 30 
min. po vidurnakčio.

— Jei tik bus galimybė, — 
sakau i aerodromą išvažiuojan
čiam vyrui, — čiupk ir parsivežk I 
porą mergaičių daugiau!

Jau ir lovos paklotos. Sėdžiu 
tamsiame kambaryje prie lango 
ir laukiu, kad iš tolo pamatyčiau 
grįžtanti automobilį.

PagaĖau! Bėgu prie durų pa
sitikti.

— Breichmanienė.
— Martinkutė.
šilti, nuoširdūs rankų paspau

dimai.
— Mane apvogė, — skundžia

si iš paskos su lagaminais Įėjęs 
vyras. — Jau turėjau dvi puikias 
mergytes pasigavęs, tik kažkas 
užkalbino, nusisukau — gi viena 
ir dingo.

Pasirodo, lietuviškos širdys 
gobšios — taip išgaudė atvažia
vusį jaunimą, kad Kuncaičių Gin
tarėliui nebeliko nieko. Jis gi, 
vaikas, ir savo kambarėli užleido 
ir miegoti nėjo, išsiprašė drau
ge i aerodromą. Patyręs dabar, 
kad visa tai nuėjo niekais, ber
niukas graudžiai pravirko. Taigi, 
kas nors turėjo pasigailėti.

žodis po žodžio su viešniomis 
ir, bematant, pasijuntame arti
mos, vienos Motinos - Tėvynės 
dukros.

Ankstyvo rytmečio valandos 
slenka, o taip dar norisi džiaug
tis, bendrauti ir kalbėtis ...

Sekmadienį, rugpjūčio 21 d., 
nors oras vėsus, vėjuotas, ne
svetingas, tačiau “Gyvataro” at
vežtoji visom kryptim nepaprasta 
šiluma spinduliuojanti nuotaika 
lyg burtininko lazdele lietė tiek 
jaunųjų, tiek senesniųjų širdis.

V. ŠMAIŽIENĖ

Pagaliau ateina didžioji valan
da — koncertas.

Kadangi jis ruošiamas drauge 
su ukrainiečiais, tai jau kažkaip 
jaudina vien minios gausumas. 
Paskutinės laukimo minutės da
rosi ilgos, žmonės ima neri
mauti.

Štai uždanga kyla ir žiūrovus 
žavi pirmas šokis — “Gyvataras”-. 
Paskui “čigonėlis”. Po vieno uk
rainiečių šokio — vėl gyvatarie- 
čių “Malūnas” ir “Suk, suk ra
telį”. Dar po poros pertraukų 
svajingoji, atsisveikinimo su jau
nyste, “Sadutė”, “Landytinis”, 
“Lenciūgėlis’ ’ir “Subatėlė”. Aš- 
tuoni šokiai prabėgo kaip malo
niausiais akimirksnis, kaip ža
vingiausias sapnas. Tai buvo at
sigaivinimas pavargusiai sielai, 
tai buvo balzamas suskaudusiai 
širdžiai.

Turbūt niekad neišdils iš at
minties šokio sūkurio pagautos 
grakščios, gražios geltonkasės lie
tuvaitės ir darniai tarp jų besi- 
piną bernužėliai. Programos pra
nešėja Silvija Martinkutė savo 
išvaizda, laikysena ir žodžiu tie
siog buvo laukiama pasirodant. 
G. Prunskus, akordeonistas, taip 

‘ pat savo darbo meisteris. Be
klausant jo, rodos, imtum ir šok
tum drauge su visais.

Tuoj no koncerto svečiai ha- 
miltoniečiai, . mūsiškis jaunimas 
ir nemažas būrelis vyresniųjų 
važiavome į šv. Kazimiero para
pijos salę, kur laukė užkandžiai 
ir orkestras. Jei koncerto metu 
mūsų jaunieji svečiai savo menu 
mus žavėjo, tai čia jie, kaip lie
tuviai, mus visiškai užbūrė. Ne
supras šių žodžių tie, kuriems 
panašūs dalykai tėra kasdieninė 
duona. Tik tas tikrai žino, kad 
esama oro, kuris yra pergyvenęs 
jo trūkumą, dusimą. Mūsų gi 
langai ir durys užsidarė nuo 
imigracijos pradžios. Ta sauje
lė jaunų, gražiai lietuviškai kal
bančių ir dainuojančių meninin
kų savo trykštančia jaunyste, 
tradicijom buvo kaip trokštan
tiems skaidrus, gaivus šaltinis. 
Mes atsigavome patys ir paju
tome, kad dar gyva mūsų tauta. 
Jokios kalbos, straipsniai, paskai
tos niekad neduos to, ką mums 
davė “Gyvataras”. žodžiai žodžiais 
ir lieka, nors jie būtų gražiausiai 
ir jautriausiai sudėlioti. Jauni
mas visų kalbų metą praleidžia 
bekikendamas už scenos. Tuo tar
pu šia proga mūsiškis jaunimas 
pats giliai patyrė, kad lietuviu 
būti garbinga, lietuviškai kalbėti 
negėda.

Reikėjo gi matyti ir mūsų vy
resniųjų veidus! Visi šypsosi, vi
sų žvilgsniai prirakinti prie gy- 
vatariečių, kurie, tartum laimę ir 
džiaugsmą nešančios 1 a u m ė s , | 
švaistėsi po salę.

Kaip Lietuvoj! Kaip brangioj, 
laisvoj Lietuvoj!

Dar žodis apie “Gyvataro” ašį, 
kuri apipavidalina jį meniškai, 
kuri ugdo ir palaiko grupės dva
sią. Tai taurioji Lietuvos dukra, 
darbščioji bitė — ponia Genovai
tė Breichmanienė.

Nepažinau jos anksčiau, bet 
mačiusi darbo rezultatus, pridė
jusi dviejų nedamiegotų naktų 
valandas besikalbant, drąsiai ga
liu taip p. Breichmanienę apibū
dinti. Negana pavadinti ją vado
ve. J. Breichmanienė yra “Gyva
taro” motina, budrioji globėja, 
siela. Ji visą savo jaunimą myli, 
gyvena jo rūpesčiais ir džiaugs
mais.

Tokią scenos grupę ir taip Įsi
liejusią visuomenėn tegali duoti 
tik pedagogas, o ne vien specia
listas, instruktorius. Nenuosta
bu tad, kad ir ukrainiečiai, jau
nieji šokėjai su savo vadovu, or
ganizuoti ir uniformuoti, atvažia
vo Į aerodromą mūsų svečių iš
lydėti. Nenuostabu, kad ir mes 
sudrėkusiom blakstienom, susi
kaupę žiūrėjome į augštumose 
dingstanti lėktuvą ir vis dar mo
javome lyg tam nuskriejusiam 
skaisčiam meteorui, kuris gal ir 
daugiau panašių užkampių nu
švies.

Specialus parašiutas 
nuleisti kroviniams 

ant Marso
Pro Marsą praskridęs ameri

kiečių erdvėlaivis “Mariner 4” 
pranešė, kad šios planetos at
mosfera yra lygi tik vienai du- 
šimtatūkstantajai žemės atmos
feros tankumo. Amerikiečių erd
vių tyrinėtojams tai sudaro sun
kią problemą. 1973 m. jie žada 
mėginti nuleisti i Marsą instru
mentų krovini, bet pirma turi 
pasigaminti specialų parašiutą, 
kuris veiktų tokioje retoje at
mosferoje. Stabdančios raketos 
principo buvo atsisakyta, nes jos 
variklių sudegintas kuras galėtų 
užnuodyti Marso gyvybę ir pa
kenkti moksliniams tyrinė
jimams.

Specialus parašiutas jau paga
mintas ir yra bandomas Walker 
karo aviacijos bazėje, Naujojoj 
Meksikoj. Didžiulis 26 milijonų 
kubinių pėdų helijaus pripildy
tas balionas parašiuto kapsulę 
iškėlė i 129.000 pėdų augštį virš 
White Sands poligono ir raketos 
ją 850 mylių i valandą greičiu 
iššovė žemėn. Tame augštyje že
mę supanti stratosfera yra maž
daug lygi Marso atmosferai. Ban
dymas buvo sėkmingas — para
šiutas išsiskleidė ir savo krovinį 
nuleido žemėn. Savo principu jis 
yra panašus i tuos parašiutus, 
Kurie dabar naudojami astronau
tų erdvėlaiviams susigrąžinti.

Hamiltono tautinių šokių grupės "Gyvataro" dalyviai su Winnipeg© tautiečiais
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Dailininko Vizgirdos paroda Lietuvoje
Vilniaus savaitraštyje “Litera

tūra ir Menas” buvo paskelbta 
Stasio Budrio parašyta dail. Vik
toro Vizgirdos tapybos darbų pa
rodos recenzija. Po poros mėne
sių tylos, kelių trumpų ir sausų 
pranešimų spaudos puslapiuose šį 
kartą dail. V. Vizgirda pristato
mas lietuviškai visuomenei kaip 
neabejotinai talentingas tapyto
jas.

Didžioji recenzijos dalis skiria
ma dailininko biografiniams duo
menims, nes juk nuo 1944 m. apie 
jį meno mėgėjai Lietuvoje nieko 
nėra girdėję iš oficialių komparti
jos kontroliuojamų šaltinių. Jau
najai kartai okupuotoje Lietuvoje 
jis iš viso yra nežinomas. Ypatin
gas dėmesys rodomas 1932 m. J. 
Mikėno, A. Gudaičio, A. Samuo
lio, V. Vizgirdos ir kitų jaunųjų 
dailininkų sudarytai “Ars” gru
pei, jos pirmajai parodai Kaune. 
Be V. Vizgirdos, parodos dalyvių) 
tarpe minimos V. K. Jonyno ir A. 
Galdiko pavardės. Recenzijos au
torius pabrėžia, kad V. Vizgirda 
buvo Dailininkų Sąjungos steigi
mo inciatorius, jos pirmininkas 
1938-39 m., Vilniaus Dailės Aka
demijos rektorius.

V. Vizgirdos anuometinė kūry
ba skaitytojui pristatoma archy
vuose atkastais velionies prof. J. 
Vienožinskio žodžiais: “Viktoras 
Vizgirda mokyklos studijoje dau
giau už kitus buvo linkęs prie 
lengvesnio impresionizmo. Pary
žius praplėtė, sustiprino jo pasau
lį daugiau Sezano linkme. Jo va- 
liorų muzika susidaro iš skaidrių, 
labai gyvų, kartais net aštresnių 
spalvų, ne tiek šviesa, kiek šilima 
tesiskiriančių — jungia juos ref- 
leksiniai tonai. Forma pas Vizgir
dą gal mažiau abstraktiška, bet, 
kaip ir spalva, sąmoningai kompo-

nuota, o visa kartu, spalvingo or
namento pavidale, liejasi plačiu 
mastu iš jaunos krūtinės, kurda
ma labai skambias, jaunas pasa
kas — dainas...” Turbūt “diplo
matiniais” sumetimais cituojami 
ir P. Cvirkos atsiliepimai.

S. Budrys sakosi turėjęs progos 
paskutiniuosius V. Vizgirdos kū
rinius matyti dailininko atvežtose 
spalvotose skaidrėse. Jis daro iš
vadą: “Gyvenant emigracijoje, V. 
Vizgirdos kūryba iš esmės nenu- 
krypo nuo realistinio kelio, ku
riuo jis žengė 1930-44 m. m. Dai
lininkui pavyko išsaugoti anksty
vesnės kūrybos vaizdinį-stilistinį 
charakterį, jis ir dabar tapo rea
listiškus savo draugų portretus, 
suranda artimus lietuviškai dva
siai miestelius, pajūrio peizažus 
bei natiurmortus. Dailininko, at- 
Irodo, nepaveikė Vakaruose šiuo 
metu madingas abstrakcionizmas: 
V. Vizgirda kaip ir ankščiau dirba 
subtiliai, apgalvotai komponuoja 
spalvas ir mases. Gal tik jo darbų 
meninės išraiškos priemonės tapo 
aiškesnės, meniškai paprastesnės 
ir įtaigesnės.”

Kalbėdamas apie ankstesnius 
V. Vizgirdos darbus, S. Budrys pa
brėžia jo savitą koloritą, pagrįstą 
žalsvais ir melsvais tonais, muzi
kalia nuotaika. Jis atkreipia paro
dos lankytojo dėmesį į lietuvių 
liaudies skulptūros motyvus na
tiurmortuose, liaudies tipus port
retuose, lietuviškojo kaimo vaiz
dus peizažų drobėse. V. Kst.
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dailininkės Van- 
Pazukaitės pa- 

islas "Miręs mies- 
' buvo išstatytas 

darbų parodoje 
idsore, Willistead 
Gallery. Jis ypač 

reipė dėmesį kana
lų, kurie domisi 
dėmiuoju menu. 
I. V. Pazukaitė, 
>iešusi puikių Lie- 
os vaizdų, domisi 
node m i uoj u menu.

naujas jos posū- 
kūrybiniame gyve- 
le. Jis gali išsiša- 
i Kanadoje, kur 
lininkė dabar gy
la ir seka naująsias 
no sroves. Būsimo- 
; parodos galės iš
kloti jos posūkio 
<mę ir žingsnius 
dailės srityje.
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DAIL. JURGIS RACKUS dėsto gra
fiką The Dundas Valley School of 
Art, Ontario prov. Apie jį ir jo darbą 
rašė dienraštis “Hamilton Spectator” 
rugsėjo 26 d. laidoje.

Kanadiečiai apie dailininkę Pazukaitę

EVOLIUCIJA IR ATEISTAI
PROF. JULIUS GRAVROGKAS

šio rašinio autorius yra buvęs Lietuvos universiteto Kaune rekto- 
rius-prezidentas, kuris visą laiką domėjosi ir dabar tebesidomi pasau
lėžiūros klausimais, šiame rašinyje jis, kaip gamtos mokslų žmogus, ban
do pažvelgti Į Dievo problemą. Jo vartojamas žodis “transcendencija” su
prastinąs kaip antpasaulis, antgamtinis pasaulis; žodis “transcendentinis” 
reiškia antpasaulinis, antgamtinis. Red.

Vieną iš argumentų, kuris la
bai įtikinančiai įrodo Dievo bu
vimą, mes gauname atkreipę dė
mesį į tai, ką mokslas sako apie 
mūsų planetą žemę. Mokslas 
sako, kad mūsų planeta nebuvo 
nuo amžių tokio pavidalo, kurio 
mes ją dabar turime. Jei pri- 
leistume. kai jos evoliucija vyko mas neįvyko, tai logišku galvo- 
savaime iki ji tapo šiek tiek su- jimu prieiname išvados, kad 
kietėjusiu, pasidengusiu plona s 
pluta rutuliu, tai turėtumėm pri- sai nėra amžinas, tai turėjo savo 
leisti, kad ji ir ateityje savaime —TT ■”— " ‘ •
evoliucijonuos, iki taps visiškai 
sukietėjusiu rutuliu. Bet žemė 
nėra tuo atžvilgiu išimtis. Moks
las tą patį sako apie kitas pla
netas — ir apie žvaigždes, ir pa
galiau apie visą mūsų erdvė
laikį.

Tuo būdu viskas palaipsniui 
virsta kieta medžiaga. Jei mūsų 
pasaulis būtų amžinas, tai toji 
visuotinio sukietėjimo evoliuci
ja vyktų nuo amžių. Tokiu at
veju viskas mūsų erdvėlaikyje 
turėtu virsti kieta medžiaga. 
Tikrai, prileisdami, kad mūsų 
pasaulis yra amžinas, manome, 
kad jo egzistencijos laikas yra 
be galo didelis ir kad jis mate-

matiškai yra išreiškiamas ‘bega
lybės ženklu. Taigi, negalime sa
kyti. kad tas be galo ilgas lai
kas yra pertrumpas visuotinio 
sukietėjimo vyksmui realizuotis, 
nes be galo ilgas laikas negali 
būt pertrumpas betkam . Įvykti. 
Kadangi tas visuotinis sukietėji-

srdvėlaikis nėra amžinas. Jei ji-

pradžią! Vadinas jisai susikūrė, 
kai dar nebuvo nei laiko, nei 
erdvės. Jei prieš tai nebūtų bu 
vę ir transcendentinio pasaulio, 
mūsų pasaulis nebūtų galėjęs 
susikurti. O kadangi erdvėlaikis 
susikūrė, tai buvo Tas, kas ji 
sukūrė. Tą Didįjį Kūrėją mes va
diname Dievu, kuris yra trans
cendentinis, t.y. kuris buvo trans
cendencijoje ir iš jos kūrė pa
sauli bei žmogų.

Aš labai norėčiau, kad mano 
čia duotą Dievo egzistencijos ar
gumentą ramiai ir objektyviai 
panagrinėtų mūsų ateistai. Aš 
manau, kad jie, tai padarę, su
svyruos savo ateistinėje pasau- 

I ležiūroje.

C KULTŪRIffiJE VEIKLOJE
J. NAVACKAS yra įsigijęs priemo-1 SEMINARAS pastatų vidaus įrengi

nės daryti foto nuotraukas ant plasti- ■ mo klausiniais įvyko Vilniuje. Be lie
kos. Tokios nuotraukos esančios labai tuvių architektų, jame dalyvavo Kie- 
patvarios. Jos ypač tinka mokyklų vo, Tbilisio, Sverdlovsko, Tūlos, Taš- 
reikalui, kai foto nuotrauka susipaži-! kento, Novosibirsko ir kitų Sov. Są- 
nimui paleidžiama per mokinių rankas, jungos miestų atstovai. Arch. V. Mi- 
Tokias nuotraukų kopijas jis daro iš kučianis skaitė paskaitą “šiuolaikinė 
negatyvų, iš foto nuotraukų ir net iš 
laikraščių. Daromos dvejopo formato 
nuotraukos — po $1 ir $2. Adresas: J. 
Navackas, 265 LaSalle Ave., Buffalo, 
N.Y. 14215, USA.

J. MIKUCKIS, mūsų poetas vetera
nas, yra gimęs 1891 m. rugsėjo 20 d. 
Taigi, jam suėjo 75 metai amžiaus. Ka
daise jis eiliavo:

“Kasdien tos pačios temos — 
čia gėlės žydi, čia ruduo... 
Seniems šaltiniams išsisėmus, 
Kur veržiasi gyvasai vanduo?”

J. RIMANTAS knygoje “Petras Rim
ša pasakoja” apie Čiurlionį taip užsi
mena: “Bet apie savo paveikslus Čiur
lionis nemėgo kalbėti. Tik kartais, pri
mygtinai prašomas, imdavo ir aiškinda
vo. Kadangi jo paveikslai kėlė daug 
kalbų, labai skirtingų, o daug kam jie 
buvo visai nesuvokiami, tai kauniškiam 
gydytojui Rokui šliupui antrosios pa-į 
rodos metu parūpo, kad Čiurlionis savo I 
kūrybą raštu apibūdintų. Ir kiti šiai 
iniciatyvai gyviausiai pritarė. Buvo 
galvota autoriaus paaiškinimus išleisti 
brošiūrėle. Jie būtų labai pravertę, 
nes antroji paroda tais metais buvo 
numatyta perkelti į Kauną. Čiurlionis 
iš pradžių nesutiko, bet įkalbėtas ėmė 
rašyti”. (Ar parašė — taip ir nežino
ma — Pr. Al.).

architektūra ir interjero problemos”, 
dail. B. Klova — pranešimą “Deko
ratyvinis menas Lietuvos TSR inter
jeruose”, arch. A. Purys aptarė pa
rodų rengiamą, arch. V. Beiga — bal
dų projektavimą.

KRAŠTOTYRININKAI LANKĖSI 
Ignalinos rajono Gaidės ir Rimšės 
apylinkėse, rinkdami retus ekspona
tus etnografijos muzėjui — audinius 
ir namų apyvokos daiktus. Meninin
kai užfiksavo popieriuje daug įmant
rių audinių raštų, tautosakininkai 
įrašė į juostas nemaža dainų, sak
mių ir padavimų. Išvykoje dalyvavo 
istorijos mokslų kandidatai V. Mi
lius ir A. Tyla, lietuvių kalbos ir 
literatūros tautosakos skyriaus dar
buotojai — filologijos mokslų kan
didatė B. Kerbelytė, N. Vėlius, V. 
Juodpusis, dailės mokyklų mokiniai 

j ir dėstytojai Išvykai vadovavo V.
Barauskienė ir N. Vėlius. Vilniaus 
miesto kraštotyrininkai surinktą me
džiagą žada panaudoti antram leidi
niui apie gražųjį Ignalinos kraštą.

VINCO KRĖVĖS gimtinėje Subar- 
tonyse yra įsikūrusi Merkinės sovcho- 
zo biblioteka, bet muzėjaus rašytojo at
minimui kompartija vis dar nesiryžta . 
įrengti. Meilę mūsų literatūros kla
sikui liudija M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos mokinių kieme įkastas 
skroblo kamienas su išskaptuotu ra
šytojo atvaizdu ir jo žodžiais: “Dau
gel tėvynėje yra gražių vietų, bet 
tarp jų visų gražiausia ir garsiausia 
— Dainavos šalis”.

IŠ GASTROLIŲ BULGARIJOJE 
grįžo Kauno statybos tresto nr. 1 
estradinis ansamblis “Oktava”, ku
riam vadovauja inž. M. Tamošiūnas. 
Koncertai buvo surengti Sofijoje 
Plovdive, Stara Zagoroje, Varnoje, 
“Aukso smilčių” kurorte. “Oktavos” 
estradinis orkestras buvo pripažintas 
geriausiu Pabaltijo kraštams sureng
tose varžybose.

ANTANĄ VIENAŽINDĮ 125 m. gi-

“GULBĖS GIESMĖ”
ROČESTERYJE
Hamiltono teatro mėgėjų gru

pė “Aukuras”, vadovaujama E. 
Kudabienės,turėjo sėkmingą 
gastrolę Ročestėryje. Vaidinimas 
praėjo su dideliu pasisekimu. Tai 
Įrodė pilna salė žiūrovų ir gau
sūs plojimai. Karalienė Bona — 
kritikos nereikalinga, nes buvo 
suvaidinta mūsų profesijonalės 
aktorės ir režisorės — E. Daugu- 
vietytės-Kudabienės. Pagrindinės 
rolės Žygimanto ir Barboros bu
vo atliktos be priekaišto. Žygi
mantas A. Stasevičius, kaip pri
tyręs aktorius, scenoje jautėsi 
laisvai, karališkuose drabužiuo
se atrodė didingai ir buvo nepa
mainomas. Barbora Radvilaitė — 
A. Žilvitienė, pirmą kartą vaidi
nusi Barboros rolę “Gulbės gies
mėje” buvo puiki. Savo grakščia 
laikysena, aiškiu ir maloniai

DAIL. TELESFORAS VALIUS su
tiko iliustruoti naują rašytojo A. Vai
čiulaičio legendų knygą, kurią išleisti 
rengiasi Liet. Enciklopedijos leidėjas 
J. Kapočius, šiuo metu daiL T. Va
lius dėsto piešimą Toronto Western 
Tech mokykloje, taipgi tęsia dėsty
mą vakariniuose kursuose Central 
Tech mokykloje ir talkina, kaip dai
lininkas, vienoje komercinėje bend
rovėje.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIMAS 
praėjusiais metais išleido septynias 
studijas. Ypač pažymėtina studija apie 
soviėtų-satelitų prekybos 10 metų re
zultatus (Prices and the Balance 
Sheet in 10 Years of Soviet-Captive ANTANĄ VIENAŽINDĮ 125 m. gi- 
Countries Trade, 1955-1964). Studiją! mimo sukakties proga prisiminė Lie- 
paruošė Aleksandras Kutt, estas, nau- i tuvos spauda. V. Vanagas “Liter, ir 
jasis PET seimo vicepirmininkas.

THE VOICE OF SETON HALL 
UNIVERSITY, South Orange, N. J.i 
savo radijo programoje “Internatio-,

niam gamtos formų bei nuotai
kų vaizdavimui. Tai galima maty
ti tokiuose kūriniuose kaip “Se
nas Vilnius” ir dramiškumu dvel
kiąs kūrinys “Laivai Dangės 
upėje, Klaipėda”. Paveikslai, 
kaip “Kelias į Palangą” ir “Pu
šies šakos, studija”, atspindi vi
dinį jautrumą linijai ir formai. 
Aliejiniai paveikslai, ypač “Mi
ręs miestas”, “Žuvėdros”, “Žą
sys” ir “Fantazija” jau rodo 
ryškų posūkį bei naują polėkį 
stilizuotoms, beveik abstrakti
nėms gamtos bei aplinkos for
moms, jų sudėtingumui bei rit
mingumui.

Tokiuose kūriniuose, kuriuose 
dabar Vanda Pazukaitė šiuo me
tu reiškiasi, matyti, kad daili
ninkė į savo darbą žiūri visai 
nauju žvilgsniu, nes ji pradėjo 
naują ir-laisvą gyvenimą šiame 
krašte. Ji rodo savo darbuose 
stiprų palinkimą jūrai, jos kran
tams, o daugelis jos paveikslų 
(studijų), vaizduojančių smėlio 
kopas, yra prisotinti saulės bei 
šviesos. Tai nepaprastai giedrios 
nuotaikos paveikslai. Man jie 
kalba apie iškilią asmenybę.”

Minimasis dienraštis apie dail. 
V. Pazukaitės dailės parodą ra
šė net trijuose numeriuose: ap
rašė atidarymo iškilmes ir davė 
porą nuotraukų.

Dailininkės V. Pazukaitės paro
da pasibaigė rugsėjo 29 d. Ji la

ibai gerai pasisekė visais atžvil- 
'giais. Dailininkė susilaukė labai._____ „ ___  ___ _ . ___
■ gražaus įvertinimo kanadiečių ir Į gos auklės. Burtininkė* Zerida — 

Dail. Vanda Pazukaitė, kurios lietuvių spaudoje. Parduota gana D. Kudabaitė atrodė perjauna 
darbų paroda įvyko Windsore, daug paveikslų gana augštomis šiai rolei. Abejotina, ar gudri 
Ont., Willistead Art Gallery nuo.kainomis. Linkėtina, kad sekanti Karalienė Bona pasirinktų sau 

’ _ ’ ‘” ' • šnipe jauną čigonaitę? Panavas ir
— - A. Ulbinas atliko savo roles įti- ’ t • V •

neleisti jiems demoralizuotis, ta
čiau šios teisybės, kabančios 
“ant pat liežuvio galo”, A. Mer 
kys nedrįso pasakyti rusams.

Demoralizuoti kariai
Reikia pripažinti, kaip rašo to

liau V. Vielhorski, kad “demo
ralizacija” sovietų įgulų Lietu
voj tikrai vyko: Lietuvoj jie su- 
stiko su pasiturinčiais ūkinin
kais, nepažįstamu reiškiniu Sov. 
Sąjungos piliečiams, augštu gyve
nimo lygiu, maisto gausumu ir 
jo pigumu, gyventojų apsirengi
mu, butų įrengimu... Ir svar
biausia, kad kariai pažino as
mens laisvę, sunkiai supranta
mą Sov. Sąjungos piliečiui. Toks 
palyginimas su rusiškos tėvy
nės tikrove turėjo keliasdešim
ties tūkstančių karių galvosenai 
padaryti įtakos, nes jų gimtasis 
kraštas atrodė kaip urvas bado, 
šalčio, vargo, nešvaros ir lauki
nės tironijos.

Bet sovietai surado kitas prie
mones ir neatšaukė savo karių 
iš Lietuvos: jie pareikalavo, kad 
Lietuvos vyriausybė priimtų de
šimteriopai daugiau kariuome
nės ir sudarytų ministerių kabi
netą iš sovietams tinkamų as
menų. Dar tą patį vakarą, birže
lio 15 d., V. Vielhorski, aplenk
damas rusų kariuomenę Kauno 
gatvėse, sunkiai įsiskverbė į 
Vilniaus traukinį, galvodamas 
apie visus lenkų karius Lietu
voj, kurių dabar laukė vargas 
ir badas sovietinėse stovyklose, 
tolimas, svetimas kraštas ir pik
ta NKVD ranka.

(Bus daugiau)
' Paruošė K. Baronas

“Windsor Star” 1966. IX. 17 
atpasakojęs dailininkės sunkaus 
gyvenimo kelią, taip rašo apie 
jos kūrybą: “... ji gerokai at
spindi dvasią moters, kuri daug 
kentėjo, bet kartu matė ir pa
gavo daug grožio iš savo aplinki
nio pasaulio.

Netenka abejoti Vandos Pazu
kaitės gabumais: ji parodo juos 
nuostabiu stiliaus ir išraiškos 
Įvairumu. Mano nuomone, ge
riausias jos darbas yra iš pie
šimo (drawing) ir medžio raiži
nių srities. Ji yra gimusi piešėja 
ir turi ryškų pajautimą drami-

rugsėjo 14 iki 29 d. i paroda Įvyktų Toronte.

LIETUVOS OKUPACIJA LENKO AKIMIS lietuviais, kultūringais, mažiau-1 
šiai nusistačiusiais prieš lenkus. 
Prie to skaičiaus priklausė ir 
Antanas Merkys. Be to, Lietu
vos premjerą su Jančevskiu ri
šo bendra vieno sporto meilė: 
abu arklių mėgėjai. Pats K. 
Jančevski buvo labai rafinuotas 
puoselėti draugiškumui ir bend
radarbiavimui su lietuviais. Jis 
visiems imponuodavo savo ži
niom ir sąmojum, neišskiriant 
nė A. Merkio, su kuriuo jis su
sitikdavo, nors labai retai.

A. Merkio pareiškimai
Atvykęs pasveikint A. Mer

kio jo vardo dieną ir patyręs 
įspūdžius iš kelių dienų pasikal
bėjimų Maskvoj, K. Jančevski 
užklausė min. pirmininką, kokia 
bus ateitis. A. Merkys atsakė, 
kad ji “kabo ant plauko”, skun
dėsi, kad bolševikai savo reika
lavimų aiškiai nestato, sukdami 
aplink vieną teigimą, kad poli
tinių santvarkų skirtumai apsun
kina tęsimą “kaimyninio” drau
giškumo ir vykdymą sutarties, 
pasirašytos 1939 m. spalio 10 d. 
šia sutartim Lietuvai buvo grą
žintas Vilnius ir dalis Vilniaus 
krašto, tačiau į kelias Lietuvos 
vietoves rusai įvedė savo karines

Lenku knygų rinkoj pasirodė Vladislovo Vielhorskio atsiminimai 
“Wspomnienia z przežyc w niewoli sowieckiej”, kurių keliasdešimt 
puslapių skirta Lietuvai. Nors V. Vielhorskis yra gimęs ir augęs Volūi- 
nėj ir iš profesijos yra agronomas, tačiau didesnę savo gyvenimo dali 
skyrė istorijai, kurią “ ‘ 
domėjosi D. Lietuvos 
niniais klausimais.

Lenkiškoj užuovėjoj
Kaune visuomet apsistodavau 

pas Sofiją Kognovickienę. Su 
ja mus jungė tikrai broliškai- 
seseriški santykiai, kurie ypač 
sustiprėjo nuo karo nelaimių 
1939 m. Jos namai Kaune tapo 
viena pagrindinių vietų, kur pa
ramą, svetingumą ir patarimus 
rasdavo visi lenkai pabėgėliai. 
Miegoti tekdavo ant grindų arba 
dvigubų kariškų lovų. Tai tik
ras nemokamas viešbutis. Ap
sistodavo čia ir lenkai karinin
kai. . pabėgę iš internuotiems 
skirtų lietuviškų stovyklų, slaps
tydamiesi Kaune svetimais do
kumentais ir pavardėm.

Didelę pagalbą Sofijai teikei 
davo jos aštuntosios gimnazijos 
klasės sūnus Tadas, lenkų skau
tų vadovas Lietuvoj, mio pat 
jaunystės dienų pažinęs konspi
racinį darbą.

Taigi, S. K. namuose 1940 m. 
birželio 15 d. popietę iš lietu
viško radijo sužinojau, kad 3 v. 
p.p. sovietų kariuomenė peržen
gia Lietuvos sieną ir vakare bus 
jau Kaune. Okupacija įvyko pri
ėmus Lietuvos vyriausybei sovie
tu ultimatumą. Tuo buvo atlik
tas “harakiri” Lietuvos nepri
klausomybei — vakarų pasaulio 
civilizacijos kūdikiui, rats pre
zidentas A. Smetona tą rytą pa
bėgo į Vokietiją, tad pagal kons-

dėstė Vilniaus un-te docento titulu. Jis ypač 
kunigaikštystės praeitim ir mūsų valstybės et-

Kaune tituciją, jo pareigas perėmė min. 
pirm. Antanas Merkys. Rusų 
tankai apie 6 v. v., žydiško jau
nimo apmėtomi gėlėmis, jau 
defiliavo Kauno gatvėmis.

Ryšiai su premjeru Merkiu
Tik prieš vieną dieną Kazys 

Jančevski man sakė, kad birže
lio 13 d. jis sveikino vardinių 
proga tik ką atvykusi iš Mask
vos Antaną Merki, kuris pali
ko ten užsieniu reikalu min. 
Urbšj.

Draugiški lietuvių ir lenkų 
bendruomenių santykiai tuo lai
ku ir per 20 gyvenimo metų 
priklausė prie retenybių. Mano 
bičiulis Kazys Jančevski, politi
nis bendradarbis Lietuvos teri
torijoj nuo 1919 m., yra buvęs 
pirmininku Įvairių lenkiškų rin
kiminių komitetų i Lietuvos sei
mą, lygiai kaip* ir pirmininku 
vyriausios lenkų politinės orga
nizacijos Lietuvoj, vėliau perim
tos Eugenijaus Romerio. Taigi, 
jis priklausė prie vėliavnešių 
lenkų politinio ir tautinio gyve
nimo Lietuvoj. Kol veikė de
mokratiniai rinkimai j miesto 
savivaldybę, teisininkas Jančevs
ki buvo renkamas lenkų frakci
jos pirmininku ir keletą metų 
net pirmininku Kauno m. savi
valdybės. Si jo veikla suartino 
su keliais žymesniais “viršūnių”

Apie birželio 10 d. 1940 m. 
sovietų diplomatai Maskvoje Lie
tuvos atstovams skundėsi, kad 
sovietų kariai Alytaus, Naujo
sios Vilnios, Jonavos ir Vilniaus 
bazėse yra demoralizuojami, nes 
susitinka su buržuaziniais reiški
niais lietuvių visuomenėje. Juk 
bolševikai, kaip pažymėjo Jan- 
čevskiui A. Merkys, galėjo savo 
karius iš Lietuvos atitraukti ir
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skambančiu balsu, savo grožiu irinal NiSht” duoda ir lietuvišką pro- 
puikiais drabužiais davė mums gramą- Vasaros metu buvo transliuo-
nepamainomą Barboros Radvilai
tės vaidmenį. Sudėtingą savo, ro
lę, kuri keitėsi iš juoko i ašaras, 
iš meilės i neapykantą, ji atliko 
pasigėrėtinai. Juodasis Radvila 
(Barboros pusbrolis) — R. Kon- 
tenis savo išvaizda ir tvirtu bal
su davė tikrą lietuvio tipą. Ru
dasis Radvila (Barboros brolis) — 
K. Bungarda,-švytuodamas kardu, 
drąsiai gynė karalių ir Lietuvos 
garbę. Diana (Barboros pussese
rė) — D. Latauskaitė, jaunutė 
aktorė, turi gražių duomenų atei
čiai. Marcelė (Barboros auklė) — 
P. Radzevičienė scenoje jautėsi 
laisvai ir davė vaizdą rūpestin-

ta įvairios lietuvių muzikos. Nuo spa
lio 3 d. transliuojama reguliari sa
vaitinė programa “The Music of Li
thuania”, kurios pranešėjas ir vedė
jas yra dr. J. J. Stukas. ši programa 
transliuojama pirmadieniais nuo 8.05 
iki 8.30 v.v. banga 89.5 meg. iš sto
ties WS0U — FM.

“PALIK AŠARAS MASKVOJ”, Ar- 
monienės gyvenimo patirtis Sibire, 
aprašyta dr. A. Nasvyčio, turi labai 
gerą pasisekimą daugelyje pasaulio 
kraštų, šiuo metu yra išleista penkios 
laidos anglų kalba, trys laidos ispa
niškai, lietuviškai, vokiškai, portuga
liškai ir dviemis indiečių kalbomis: 
marathi ir guejareti. Dabar vedamos 
derybos su žymia olandų leidykla dėl 
olandiškos laidos. Knyga lengvai skai
toma ir tinkama įteikti betkuriam sve
timtaučiui.

kinančiai.
Veikalas labai įdomus ir sudė

tingas, tik perilgas — pareikala
vo be galo daug darbo. Visi sun
kumai buvo nugalėti ryžtu ir iš
tverme mūsų nenuilstamos reži
sorės. Linkėtina, kad nė viena 
lietuvių kolonija neliktų nepama
čius šio veikalo. žiūrovas

DR. A. ŠEŠPLAUKIO Lietuvių kai 
bos gramatika, švietimo tarybos pri
pažinta tinkama šio meto lietuvių mo 
kykloms, greitu laiku išeis iš spaudos

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VACYS SADAUSKAS, Kauno me- 

dicinos instituto docentas, sėkmin
gai apgynė disertaciją ir gavo medi
cinos mokslų doktoratą. Savo diserta
cijoje jis nagrinėjo Druskininkų ku
rorto gydomųjų veiksnių poveikį ser
gančioms gimdos ligomis. Anksčiau 
pateiktoje medicinos mokslų kandi
dato disertacijoje V. Sadauskas yra 
aptaręs Birštono kurorto veiksnius 
įvairiems susirgimams. Jis yra vienas 
jauniausių medicinos mokslų dakta
rų Lietuvoje.

Mene rašo: “A. Vienažindžio lyrika 
| — tai tarsi vienas mūsų poezijos rai
dos etapas. Ji užpildo nemažą tarps
nį, skiriantį A. Baranauską ir Mai
ronį. Lietuvių literatūros istoriogra
fijoje A. Vienažindžiui paskirta svar
bi vieta, ir ta vieta atitinka poeto 
lyrikos idėjinę bei estetinę vertę. Bet 
vis dėlto A. Vienažindys dar tebe
laukia platesnių tyrinėjimų — kūry
bos autorinio autentiškumo patiksli
nimo, gal būt, dar nežinomų kūrinių 
išaiškinimo, pagaliau ir monografijos, 
kurios jis, nemažiau negu daugelis 
kitų mūsų poetų bei rašytojų, yra 
nusipelnęs.”

DAILĖS KŪRINIŲ APLANKE 
“Akvarelė” leidykla “Vaga” patei
kia 20 reprodukcijų lietuvių dailinin
kų darbų — K. Abfamavičiaus, P. 
Aleksandravičiaus, N. Alperto, I. 
Budrio, J. Buračo, A. Gudaičio, Č. 
Kontrimo, A. Kučo, J. Mikėno, A. 
Petrulio, A. Navicko ir P. Stausko. 

| Aplanko viršelį puošia J. Čeponio 
natiurmortas “Gėlės”, o R. Krukai- 
tės įvadinis rašinys aptaria akvare
lės raidą, techniką, vystymosi tradi
cijas, minėtų dailininkų akvarelinę 
kūrybą.

KUPIŠKIO KRAŠTOTYROS MUZĖ- 
JUS savo eksponatus papildė nese
niai rastais Kupiškio bažnyčios 17 š. 
metrikų lapais, kurių įrašai yra pa
daryti lenkų ir lotynų kalbomis. Ki
no studijos dokumentalistai su redak
torium Rimu šiliniu juose rado įra
šą apie Simono Stuokos jungtuves. 
Tikimasi rasti duomenų ir apie jo 
sūnų — garsųjį Vilniaus architek
tą Lauryną Stuoką-Gucevičių.

V. Kst
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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) darbo1 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

; 1072 Bloor Str. W.
BLOOR - HIGH PARK $9.000 jmo- 

keti, mūrinis, atskiras, naujos sta
tybos 9 kambariai — 4 pirmam 
augste, 2 modernios virtuvės, di
delis sklypas, privatus įvažiavi
mas ir garažas.

GRENADIER RD. - RONCESVAL
ICES $9.000 įmokėti, 10 kambarių, 
mūrinis dupleksas. Viskas įreng
ta dviem šeimoms. Geras pirki
nys, nes prašo tik $22.700.

BLOOR - DOVERCOURT $6.000 
įmokėti, 9 kambariai, atskiras, 
mūrinis, 2 virtuvės, nauja kros
nis, 2 prausyklos vieta garažui. 
Viena 10-čiai metu skola išmokė
jimui.

S. JOKŪBAITIS
SĄŽININGAS IR SKUBUS PATARNAVIMAS

TeL 534-9286 — namų: 537-2869

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 440-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 • 130 ir 430 - 7
Penkt. 10 -130 ir 430 - 8
Sošt9-12
Sekm. 930-1

1966 M. RUGPJŪČIO 31 D. KAPITALAS $2.145.361

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias 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.
WILLARD A. ST. JOHN 5 kambarių vienaaugštis. Prašo $20.00. Gražus 
kiemas, geras įvažiavimas.
KIPLING & RATHBURN. Prie gero susisiekimo ir apsipirkimo, arti mo
kyklos, 6 kambarių vienaaugštis (bungalow), visai baigtas rūsys, geram 
stovy, garažas, privatus įvažiavimas; prašo $25.900.
PRINCE EDWARD & BERRY RD. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras 5 kam
barių vienaaugštis (bungalow), gražus kiemas, garažas, privatus įvažiavi
mas.
JANE • ANNETTE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 didelių kambarių, 
mod. virt., garažas, privatus įvažiavimas, gražus ir geras namas, skubus 
pardavimas, gerom sąlygom galima nusipirkti.
RUSHOLME RD. (tarp Bloor ir College), $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 
10 didelių kambarių,! augšte 5 kambariai, 3 garažai.

Neradę atitinkamo namo bei Manio Kame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina. Čia gavite rimtą Ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

Tel. 534-9286
HIGH PARK - INDIAN RD $6.000 

įmokėti, atskiras, mūrinis 10 kam
barių, vandeniu - alyva šildymas, 
2 virtuvės, 2 prausyklos. Skubus 
pardavimas - geras pirkinys.

BLOOR ST. W.-DUFFERIN $15.000 
įmokėti, verslo pastatas, 
mūrinis, krautuvė ir 5 kambarių 
butas viršuje. Ideali vieta bet ko
kiam verslui. Geras investavimas.

RUNNYMEDE - ANNETTE $12.000 
įmokėti, rupių plytų atskiras 10 
kambarių dupleksas. Dvi atskiros 
krosnys, 3 garažai ir privatus įva
žiavimas. Skubus pardavimas. 
Prašo apie $28.000. Geras pirki
nys.

4% % — už depozitus

5% % išmokėta 1965 m. už šėrus
Mortgičiai — 6% %

Asmeninės paskolos — 7%
Įvairūs kiti finansiniai patarnavimai, kaip 

mažos paskolos be žirantų ir kt.

Informacijos teikiamos darbo valandomis

McGuinness degtinės ir likerių gamyklos darbininkai rūšiuoja naujai 
supirktas vyšnias. McGuinness b-vė per metus sunaudoja šimtus 
tūkstančių svarų Ontario provincijoje išaugintų vyšnių

’I TO RO I\IT <?>’
Lietuvių skautų veikla

• Visi vadovai-vės, stovyklavę IV- 
toje sovykloje, yra kviečiami šį sa
vaitgalį, spalio 8-9 d., dalyvauti posto- 
vykliniame suvažiavime Romuvoje, 
kur šalia stovyklos nagrinėjimo, pro
gramos bus visiems verta ir naudin
ga prisidėti savąja talka, atliekant kai- 
kuriuos būtinus priešžieminius darbus. 
Į darbų talką kviečiami ir skautų-čių 
tėveliai ar rėmėjai.

• Šatrijos tunto vadijos posėdyje 
rugsėjo 17 d., buvo apsvarstytas ir 
priimtas tunto veikios planas.

• Šatrijos tuntas sulaukė labai daug 
naujo prieauglio. Jaun. skaučių dabar 
priskaitoma virš 60. Jos sudaro dvi 
draugoves — Tulpės ir Rūtos. Pirma
jai vadovauja v. si. Ž. Baranauskaitė, 
adjutante — v. si. I. Kryževičiūtė; ant
rajai dr-vei — ps. M. Stanionienė, 
adjutante — si. B. Paliulytė. Talkina 
v. si. S. Pacevičiūtė. Visų jaun. skau
čių . veikla rūpinasi skyriaus vedėja 
ps. M. Stanionienė.

• Jūrų skautės, susidedančios iš 6

GOLFO VIENETAS
Jau gana senokai mūsų golfininkai 

pilnu tempu kultivuoja šią sporto šaką, 
entuziazmas didėja, taipgi ir golfo mė
gėjų skaičius auga. Vienas Toronto 
klubų turi golfo sekcijos užuomazgą, 
tačiau jei ir abu turėtų, man atrodo, 
negalėtų apimti klubams nepriklausan
čios daugumos. Kyla reikalas visiems 
sueiti į vienetą: kur du stos, visados 
daugiau ir tvarkingiau bei lengviau pa
darys!

Jau seniai girdėti nusiskundimai, ra
ginimai bei siūlymai susiburti į bendrą 
arba atskirą vienetą, nes pasklidžiai 
veikiant susidaro daug nepatogumų. 
Pavieniai klubai, nemanau, kad pa
tenkins daugumą. Kanados sporto apy
garda taipgi dabartine savo struktūra 
bei paskirtimi negali įvykdyti tų pla
nų girdimų bei jaučiamų iš daugelio 
golfininkų. Esu gavęs labai gražių pa
siūlymų, ne tik mūsų ateities veiklai, 
bet ir stiprų finasinį pažadą geresnei 
to būsimo vieneto pradžiai.

Iki šiol turėjome arti 10 turnyrų. 
Beveik kiekvienam jau įgrįso ta asme
ninė starto registracija, tačiau iki šiol 
be to negalėta apsieiti. Turint atskirą 
vienetą, tas nemalonumas atkristų. Iki 
šiol vyrai arba tie, kurie golfuoja, turi 
malonumą. Bet kaip su šeimomis? 
Ateities planuose turėtų būti prama
tyta, kad tokiais turnyrų atvejais galė
tų iškylauti ir visa šeima. Atėjo laikas 
susiburti ir veikti bendrai. Taip pat be
veik atėjo laikas mūsų golfininkams 
rungtyniauti ne tik savųjų tarve, bet 
ir išeiti į platesnes varžybas su kitais 
bei kitų tautybių vienetais.

K. Lukošius
Atviras “Vyčio” golfo turnyras įvyks 

ilgojo savaitgalio pirmadienį 10 vai. 
ryto (spalio 10). Visi golfo mėgėjai 
kviečiami varžytis dėl pereinamosios 
taurės (praėjusių metų meisteris V. 
Siminkevičius). Varžysimės gražiame 
Richview golfo klube. Važiuoti Q. E. 
keliu į Hamiltono pusę. Pravažiavus 
Oakvillę, pasukti BRONTE keliu į 
šiaurę (2 mylios nuo Q. E.). Turny
ras užbaigiamas vaišėmis, šia proga 
numatoma dar diskutuoti ir Toron
to golfininkų organizacinius klausi
mus. Rengėjai

Toronto Daily Star rugsėjo 24 d. 
savaitiniame leidinyje “The Cana
dian” tilpo pusantro puslapio straips
nis apie JAV ir Kanados stalo teni
so meisterę Violetą Nešukaitytę. Raši
nys nušviečia jaunos meisterės užsi
mojimą dalyvauti JAV stalo teniso 
pirm'vybese Kalifornijoje. (Violeta 
taipogi nori varžytis ir pasaulio sta
lo teniso pirmenybėse). Laikraštis pa
stebi, kad dėl lėšų stokos penkiolika
metė meisterė gal ir negalės atsiekti 
užsibrėžtų tikslų.

Vyčio vadovybė jau pradėjo lėšų 
telkimo vajų. J. B.

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio ir stalo teniso treniruo

tės vyksta sekančia tvarka: pirmadie
niais ir trečiadieniais nuo 5 v.v. iki 
7 v. r— berniukams S—13 m. ir nuo 

valčių, jau turėjo kelias sueigas. Jū
rų skautėms vadovauja v. vi. A. Biš- 
kevičienė, adj. v. vi. Z. žolpytė.

• Vyr. skautes kandidates ir toliau 
globoja ps. R. Žilinskienė, o Vaidilu
tės dr-vę perėmė v.s.v.sl. Ž. Stanči- 
kaitė, adj. v.s.v.sl. ž. Gvildytė. Dr-vę 
globoja ps. D. Skrinskaitė.

• Vyr. skaučių Birutės draugovė 
jau pradėjo ruoštis Kaziuko mugei. 
Dr-vei vadovauja v.s.v.sl. A. Jankaitie- 
nė, adj. v.s.v.sl. A. šeškuvienė.

• Skaučių Dainos dr-vė pradėjo 
veiklą pirmąja sueiga. Dr-vei vadovau
ja v.s.v.sl. R. Gvildytė, adj. v.sk. J. 
Baranauskaitė. Į dr-vę instruktorėmis 
kviečiamos skautininkės.

• Ačiū N. P. M. seselėms už leidi
mą pasinaudoti patalpomis skaučių 
sueigai.

• Skautės, norinčios įsigyti unifor
moms medžiagos, gali skambinti RO 
2-3838.

• Šatrijos tuntui vadovauja ps. L.
Gvildienė, adjutante pakviesta v.s.sl. 
R. Narušytė. č. S.

PORTAS
7 v.v. — vyresniems berniukams; ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 v. 
v. iki 7 v.v. mergaitėms 9—14 m. ir 
nuo 7 v. v. — vyresnėms mergaitėms. 
Norį treniruotis krepšinyje ar stalo 
tenise atvyksta į salę minėtu laiku.

Toronto CYO mergaičių krepšinio 
lygoje šiemet dalyvaus 3 komandos: 
9—12 m., 13 m. ir 14—15 m. Vyr. 
mergaičių komanda dalyvaus Toron
to moterų krepšinio lygoje.

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

Visi kviečiami prisidėti prie plati
namos Holy Name draugijos loterijos, 
nuo kurios 60% liks mūsų jaunimo 
veiklai. Loterijoje galima laimėti 
$4.500 grynais. I-ji premija $3.000, 
II-ji — $1.000 ir 5 premijos po $100. 
Laimingojo bilieto pardavėjas gaus 
$300. Bilietų kainos: už vieną 50 et, 
už 3 — $1.

Sportas Lietuvoje
Vilnietis J. Glavackas Sov. Sąjungos 

jaunių kilnojimo pirmenybėse laimė
jo pirmą vietą ir kartu pasiekė nau
ją Lietuvos rekordą.

Akademinio irklavimo pirmenybėse 
Kieve Žalgirio vyrų aštuonvietė val
tis laimėjo pirmą vietą. Nauja jos įgu
los sudėtis teikia vilčių ateičiai.

Pasaulio irklavimo pirmenybėse, ša
lia antrą vietą laimėjusios keturvie
tės valties dalyvavo ir lietuviška dvi
vietė valtis, kuri čia atstovavo Sov. 
Sąjungai. Valties įgulą sudarė Vytau
tas Briedis ir Jonas Motiejūnas. Jie 
laimėjo dešimtą vietą.

Vilniaus Žalgirio futbolininkai, po 
kelių pavykusių laimėjimų, stipriai pa
sistūmėjo į priekį — Sov. Sąjungos 
II grupės pirmenybėse aiškiai pir
mauja su 35 taškais. Antroje vietoje 
laikosi Kubanė su 31 tašku.

Plaukimo rungtynėse Prahoje S. 
Rudokas pasiekė naują jaunių ir su
augusių grupėse Lietuvos rekordą 100 
m. krūtine. Jo laikas 1:21,1.

Pirmą kartą Sov. Sąjungoj prasi
deda rugbio pirmenybės. Šiose pir
menybėse dalyvaus ir Lietuvos at
stovai, kurie rungsis Pabaltijo zonoje.

Lietuvių išeivių golfininkų veikla 
atžymėta ir Lietuvos sporto spaudoje. 
Aprašytos golfo pirmenybės, įvyku
sios Glen Eeagles aikštyne.

G. Sidagytė Sov. Sąjungos irklavi
mo pirmenybėse vienvietės valties var
žybose laimėjo I vietą.

V. Jaras disko metime laimėjo I 
vietą, nusviedęs jį 57,80 m. Jis at
stovavo Sov. Sąjungai tarptautinėse 
lengv. atletikos rungtynėse Kieve su 
Prancūzija.

Prahoje pasibaigė pasaulinės tink
linio pirmenybės, kurias laimėjo če
kai. Antra vieta atiteko rumunams, o 
rusai buvo nustumti net į HI vietą.

BARIO MIESTE ITALIJOJ lenkė 
šuolininkė į tolį pasiekė puikią pa
sekmę šuolyje į augštį peršokusi 1,71 
n>.

E. Kfabakovska, taip pat lenkė, pa
siekė geriausią šio sezono pasaulyje

Ateitininkų žinios
Ateitininkų tėvų komiteto ruošia

mas Havajų vakaras-šokiai artėja. Jis 
įvyks spalio 29, šeštadienį. Tikimasi, 
kad visa Toronto visuomenė gausiai 
į šokius atsilankys. Jau dabar rodo
mas gana didelis susidomėjimas. Šo
kiams gros naujas orkestras, lietu
viams dar niekad negirdėtas. Viskas 
praeis havajiškoje aplinkoje ir nuo
taikoje. Tėvų komiteto gautas pelnas 
bus skiriamas jaunimo veiklai parem
ti. Ateitininkų tėvai kviečiami į šo
kius ne tik patys ateiti, bet ir para
ginti bei atsivesti savo draugus.

Visų būrelių veikla jau yra prasi
dėjusi. Ne tik jaunimas, bet ir tėvai 
yra prašomi sekti ateitininkų žinias 
“TŽ”, kur skelbiami visi susirinkimai 
ir aprašoma at-kų veikla.

Ateitininkiškas jaunimas yra kvie
čiamas dalyvauti 10 vai. Mišiose, ku
rios yra skiriamos specialiai jaunimui. 
Pageidautina, kad jaunimas užimtų 
bažnyčioje pirmuosius suolus. Bažnyčia 
nėra kino teatras, todėl nereikėtų 
stengtis užimti paskutinuosius suolus.

Vasaros stovyklos metu esame ga
vę aukų stovyklai paremti. Stovykla 
be aukų vargu ar išsiverstų. Finansiš
kai stovyklos neparėmė nei Bendruo
menė, nei jokia kita organizacija, iš
skyrus Prisikėlimo par. kredito koo
peratyvą, kuris praėjusių metų visuo
tiniame susirinkime stovyklai pasky
rė $100. Tai stambiausia auka.

Dr. Ant. Sužiedėlis ateitininkų kon
grese 1965 m. Toronte savo kalbą bai
gė šiomis mintimis. “Laikas mus šau
kia ne garbingai kovoti, o garbingai 
gyventi. Nešiandien mums lemta įpras
minti savo būtį didvyrių žygdarbiais, 
herojų auka; nešiandien mums savo 
vertę paliudyti sprendimais, kurie žy
mi dvasios galiūnus. Mūsų šiandieni-
nė dalia sergėti, kad neliktume žmo
nės silpnuoliai.”

Tėvų pranciškonų stovyklavietei pa
gerinti aukojo: po $25: Br. Saulėnas, 
dr. J. Sungaila; po $15: Pr. Baraus
kas, S. Vaitiekūnas; po $10: A. Ado
mavičius, V. Augėnas, P. Barbotavi- 
čius, A. Baliukonis, J. Belickas, M. 
A. Bumbulis, S. Čepas, P. Dalinda, J. 
Danaitis, J. Gustainis, Z. O. Girdaus- 
kas, K. Janeliūnas, J. Juzukonis, S. 
Kėkštas, J. N. Kušlikis, A. Masaitis, 
V. Povilaitis (Chicago), P. M. Pra
naitis, L. Razgaitis, J. Stankaitis, V. 
Stočkus, J. širvinskas (Brantford), J. 
Tamulionis, B. S. Ulozas, dr. P. Vytė, 
dr. J. Yčas, F. M. Zylė (Klevelandas); 
po $5: Eug. Abromaitis, S. Bekeris, 
P. Beniušiai (Hamiltonas), A. Brazys, 
V. A. Bubelis, M. Bašinskas, A. S. Če
ponis, J. V. Danys (Otava), J. Deks- 
nys (Hamiltonas), S. A. Dilkus, J. 
Didžbalis, Gudelis (Brampton), K. E. 
Gudinskas (Hamilton), C. Javas, A. I. 
Jurevičius, I. Karalius (Čikaga), G. 
J. Kasperavičius, L. V. Kolyčius, Z. D. 
Kučinskas, A. Kuzmickas (Paris, Ont.), 
M. L. Malinauskas, J. Mardosas, dr. A. 
Marius (Klevelandas), L. Marcinėnas, 
J. Maziliauskas, N. L. Nakrošius, I. R. 
Paškauskas, J. Petrauskas, P. Puido
kas, W. Puškorienė (Kleveland), V. 
Ruslys, B. J. Sriubiškis, V. Staškevi
čius (Klevelandas), J. Steiblys (Ha
miltonas), J. Stravinskas, V. M. Ta- 
mulaitis, J. Tamulėnas, J. Tumosa, A. 
Ulba, V. M. Valaitis, J. Valiulis, J. B. 
Vaišnoras; $2: A. N. Arlauskas.

Visiems nuoširdus ačiū!
Stovyklavietei pagerinti 

tėvų komitetas

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančių 
hemoropus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

International 
Driving School

WALDI
Centrinė fctaiga 691 A^^tte St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

pasekmę 100 m mėgime per 11£ sek.
Pasaulio tinklinio meisterės rusės, 

viešėdamos S. Korėjoje pralaimėjo 
antrąsias rungtynes. Sį kartą prieš 
Moranbono klubo tinklininkes.

Kinijos krepHninkės įveikė draugiš
kose rungtynėse Rumunijos rinktinę 
74:65.

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.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKA<V1A 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME
4%% už depozitus
51^% 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 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A L G ARBENS

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD

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

24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

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

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

kamb. butas. Parduodama dėl li
gos.

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

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

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

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

ĮVAIRENYBIŲ, CIGARŲ KRAU
TUVĖ, $4.900 pilna kaina, $1.000 
apyvartos į savaitę, prie pagrin
dinės gatvės, nebrangi nuoma, 3 -------- -- --------...___

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, betonų, motelių fruL 
riooe vietota ir (vairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namu teL LE <-910 
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo

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

KINGSWAY RAJONE: gražus 22 
butų pastatas, visi butai turi bal
konus. Didelė auto aikštė; 11 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 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.

DUODAME 
mortgičius iš 6]^ % 
asm. paskolas iš 7%
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APDRAUDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

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

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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 įvairius siunti

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

‘ 'ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289 
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO, 

K. STRIAUPIS 
Res. teL LE 6-5363

1

(Atkelta iš 1 psl.)
Tarybų Lietuvos visuomenėje, 

ypač daugelio mokslo ir kultūros 
darbuotojų tarpe, vis stipriau ky
la gilus susirūpinimas dėl Nemu
no žemupio, Kuršių marių, pajū
rio kurortų ir viso Lietuvos pa
jūrio kraštovaizdžio likimo. Ypač 
didelį nerimą kelia rengimasis 
dešiniajame Nemuno krante ties 
Jurbarku statyti naftos perdirbi
mo kombinatą, o pajūryje, ties 
Darbėnais — cheminės pramonės 
kombinatą, šios smarkiai teršian- 
čios vandenį įmonės galės pražu
dyti neįkainojamas mūsų krašto 
gamtos vertybes.”

Kad susirūpinimas rimtai pa
grįstas, dėstomi “skaudūs faktai 
iš netolimos praeities”. Pagrindi
nis memorandumo ’ prašymas ir 
siūlymas yra šis:

“Kraštovaizdžio ir Baltijos jū
ros apsaugos vardan, gerų kaimy
ninių santykių su Skandinavijos 
šalimis vardan, didžioji pramo
nės valstybė — Tarybų Sąjunga 
reikalingą šiaurės pusrutulio Va
karams naftos produktų ekspor
tą ir jo pramonę bent iš dalies 
turėtų telkti neužšąlančio Mur
mansko uosto tolimose apylinkė
se, kur nėra sąlygų vystytis ku
rortams, kur retai gyvenama ir 
kur čia pat Ledjūrio platybės.”

štai faktai
Be to, tame Vilniaus moksli

ninkų - kultūrininkų memorandu
me primenama, kad:

“Vilniaus šiluminė elektros 
centralė, padidėjus bendram 
miesto oro teršimui, be laiko pra
žudė Vingio parką, kurio dabar 
jau jokiomis priemonėmis nebe
pasiseks išgelbėti ir restauruoti 
tokį, koks jis buvo, ką buvo ga
lima padaryti, jeigu nebūtų at
sitikusi ši nelaimė.”

“Lygiai taip, kaip Vingio par
kas, žus Valakampių-Sapieginės 
miškai, jeigu Žirmūnų gatvės — 
Verkių plento rajone bus toliau 
telkiamos orą teršiančios įmonės, 
arba Antakalnio šiluminė centri
nė vartos nedujinį kurą.”

“šalia Kauno HES (Hidro-elekt- 
rinės stoties. E.) tvenkinio (laik
raščiuose vadinamo “Kauno ma
riomis”. E.) teigiamybių, Nemu
no ties Kaunu patvenkimas vis 
dėlto kartu yra ir pavyzdys, kaip

nereikia daryti. Didelio ir visiš-

sūniškio-Birštono (net 3 km aukš
čiau jo) bare paskendo Nemuno 
nešamame purve, kuris čia nugu
la kiekvieną pavasarį, šiandien 
Birštonas garsus jau ne pliažais, 
o purvynais panemunėse”.

“Dėl mūsų nežinojimo, nerū
pestingumo ir beatodairiškumo 
žuvingasis Nevėžis šiandien jau 
taip užterštas, kad visa vandenų 
gyvybė jame žuvusi. Mirtis tūno 
ir Dangės žemupio, ir net Nemu
no “vartų” Klaipėdos vandenyse. 
Telšių ir Šiaulių ežerai, Mūšos 
upė taip pat smarkiai užteršti.”

“Kėdainių superfosfato kombi
nato miškingame Nevėžio slėny
je projektą priėmė, kaip išbaigtą 
kūrinį. Liūdna praktika parodė, 
kad projekte buvo grubių klai
dų. Jau pražuvo prie Kėdainių 
esantis Juodkiškių miškas, teršia-, 
mos apylinkės ganyklos, daroma 
didelė žala gyvulininkystei.”

“Elektrėnų šiluminė elektrinė, 
atsisakiusi dujinio kuro, sunaudo
ja apie 2,300 tonų sieringo ma
zuto per parą. Tai suprojektuota 
be reikiamo įsigilinimo į pasek
mes, kurias gali duoti toks at
mosferos teršimas.”

Tokie yra keli skaudžiųjų fak
tų pavyzdžiai iš priverstinio Lie
tuvos pramoninimo. E.

Margos įvairybės
• Valstybės sekretorius D. 

Rusk “Look” žurnalui pareiškė, 
kad gaunamos algos jo pareigoms

Taip veikė Lietuvos 
policija

(Atkelta iš 6 psl.)
tik formalinė. Geležinkelių poli
cininkai padėdavo savo tautie
čiams praeiti pro vokiškąsias sar
gybas, pernešdavo jų vienus ar 
kitus daiktus, padėdavo savie
siems praeiti pro kainų kontro
lės įstaigos pareigūnus, mokė
davo dažnai “užsimerkti” ir ne
matyti ar nepaisyti vienokių ar 
kitokių okupantų išleistų potvar
kių, kad tik pasitarnautų ne vo- 
kiečių, bet lietuvių tautos inte
resams. Tad ir dabar, minėdami 
Lietuvos policijos globėjų — An
gelų Sargu dieną, prisiminkime 
Lietuvos geležinkelių policiją ir 
bent trumpu susikaupimu pa
gerbkime žuvusius jos narius.

pasibaigs, jis turėsiąs iš pareigų 
pasitraukti. JAV-bių iždas jam 
dabar moka $35.000 algos į me
tus ir įvairius priedus.

• “Sandaros” pranešimu, prieš 
85 metus Vilniuje pasirodė pir
mutinis arklių tempiamas tram
vajus. Pirmutinė linija buvo pra
vesta svarbiausioje miesto gatvė
je, tuo laiku vadinamoj šv. Jur
gio prospektu. Įvedimas tramva
jaus buvo svarbus įvykis miesto 
gyvenime. Į gėlėmis išpuoštą va
goną susėdo vietinės administra
cijos ir visuomenės atstovai ir nu
važiavo nuo Katedros aikštės iki 
tos vietos, kur užsibaigia toji gat
vė. Pažymėtina, jog tramvajų li
nijas Vilniuje ir Kaune įrengė 
viena belgų bendrovė, gavusi 

| teises ilgiems metams. Pr. Al.

Ir ortodoksai 
reikalingi reformų 

(Atkelta iš 2 psL)
zantinių apeigų katalikų 2 para
pijose su egzafchų vyskupu Hin- 
centy Gadu priešakyje. Ortodok
sų kunigija katalikus laiko 
Trojos arkliu, neištikimais asme
nimis, kurie stengiasi Graikiją 
pajungti Romos popiežiams. 
Prieš metus ortodoksų kunigų 
grupė paskelbė atsišaukimą, rei
kalaujantį kad “popiežinės misi
jos” Graikijoj būtų likviduotos. 
Tai yra liguistos baimės reiški
nys. J- Gs.

Policininkas ir vairuotojas
Policininkas susistabdo per- 

greit važiuojant} vairuotoją, išsi
traukia bloknotą ir, pasiruošęs 
rašyti, klausia:

— Jūsų pavardė?
— Aloyzas Gloustinkonskij- 

Merkovitzkewitz.
Policininkas greitai įsikišo 

bloknotą į kišenę ir tarė:
— Žiūrėk, kad aš Tamstos 

daugiau nenutverčiau taip grei
tai važiuojant...

Toks tolį tuoj pažino...
Gatvių kryžkelėj vos neįvyko 

automobilių susidūrimas. Nelai
mės buvo žvengta, vienam iš jų 
labai staiga pavartojus stabdžius. 
Tada šis nuleidžia langą ir pra
deda plūsti:

lefoną išmokai vairuoti automo
bilį?

— Tikrai taip, — atsakė ant
rasis, — bet kitam gale telefono 
buvai tu!

Pergreitai apsidžiaugė
Viešėdamas JAV-bėse 77 metų 

Paryžiaus dainininkas Maurice 
Chevalier pasakojo: “Kai 1928 m. 
atvykau į Ameriką pasirašyti fil
mų sutarties, vieną dieną ant 
augšto pastato pamačiau nušvies
tas mano pavardės raides CHEV... 
Mane tas labai nudžiugino ir pa
maniau, jog amerikiečiai mėgina 
mane išreklamuoti. Deja, kai ant
rą sykį pažvelgiau j viršų, per
skaičiau sekančias raides: RO- 
LET... Viską sudėjus išėjo 
“Chevrolet”...

Trys didieji
Geriausi žmonijos mokytojai 

buvo ir tebėra: vargas, pavyzdys 
ir meilė.

Vedybų sukaktis
Ji: Kaip paminėsime 25 metų 

vedybinę sukaktį?
Jis: Gal dviejų minučių ty- ,

Filosofiškai
— Žmogus yra vienintelis su

tvėrimas, kuriam galima nulup
ti daugiau nei vieną kailį.

Ugniagesių šūkis
Viename anglų mieste gaisri

ninkai rengė metinius šokius ir 
platino bilietus su šitokiu šūkiu: 
“You come to our dance and 
we’ll come to your fire!”

Ko siekiame gerdami?
— Gerdami už kitų sveikatą, 

kenkiame savajai...
Parinko Pr. Al.

SIŲSKITE PINI
GUS į LIETUVĄ

PINIGAI, SIŲSTI PER

GRAMERCY

UGNIS SUNAIKINA BILIJONUS TURTO 
IR TŪKSTANČIUS GYVYBIŲ!

SPALIO 9 —15
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P. BARAUSKO APDRAUDOS AGENTŪRA
231-2661 23 3-33 23

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

1736 Dundas St. W.

CLEAR-V1S1ON T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

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

Siųsite dovanų į uzjurj

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti Ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
DIam. 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Aurorirę ucrage das ir college). TeL 5311305

1000 College St., • LE. 1-3074

Sav. R. Stasiults

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 visos mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

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

VALAU FOTELIUS
m ĮVAIRIUS KILIMUS.

Skambinkite LE. 34912.
■r ............... — .

Dėmesio namų 
savininkai!

bei lanko remontus. Darbas ge-

TeLLE 7-2815

Pasiteiraukite pas savo 
vietos pašto viršininką apie 
paskutines kalėdinių siuntų 

datas

Įteikiami gavėjui kaip PINIGAI per 
Bank For Foreign Trade Maskvoje. 

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

PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 

ir apdraustos.
Turi Bankų Depart, leidimą ir ap- 
draudą. Apsidraudę $20.000.00. Ofi
cialūs SSSR kvitai pasirašyti gavėjo.

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

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

GRAMERCY SHIPPING, INC. 
744 Broad St. Newark, N.J.

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

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

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

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

(prie Dundas)

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

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

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

PAŠTO INFORMACIJŲ ŽIŪRĖKITE TELEFONŲ KNYGOS 
GELTONUOSIUOSE LAPUOSE

... ir naujus 
pašto ženklus

Augščiausios kokybės rusų gamybos 
daiktai

MOSKVIČ 408 — 4 vietų $1.954,88 
MOSKVIC 408E — 5 vietų $2.172,09 
Arba siųskite MUMS DOLERIŲ DO
VANOMS PAŽYMĖJIMĄ pasirinki
mui NAUJOSE SPECIALIOSE DO

LERIŲ KRAUTUVĖSE.

Jokio mokesčio už šį patarnavimą.

GRAMERCY imT“
118 E. 28 St. New York, N.Y.

STANLEY WM. FROLICS, BA 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST - 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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 susitarimą).

K h

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ 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 ivair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

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

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas.

430 BATHURST ST.

Pasinaudokit papiginimu 
DVI DIENOS KOPENHAGOJE IR VIENUOLIKA DIENU 

EUROPOJE JŪSĮĮ 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:
Delux ............................................................. $913.00
Pension (pirma klasė) ....  ...$764.35
Pension Tourist..............................................$717.60

KREIPTIS PAS KELIONIŲ AGENTŪROS SAVININKĄ —

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

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.

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St.)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1 • 3 9 2 4

Dr. P. VYTE
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

TeL 633-1167

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 640 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

nauji dvivamzdžiai 12GA 
$69.95 

JUNCTION SPORT CENTRE 
2959 Dundas St. W. 

Tel. 762-7940

dP^udimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

d raudi:

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJLV-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS I

769-4612
769-4131



^TORONT®"
Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par, žinios

— Jaunimo pamaldos pradėtos 
praėjusį sekmadienį. Pamaldų 
metu giedojimui vadovavo sol. V. 
Verikaitis. Po 10 vaL pamaldų 
parapijos salėje įvyko pirmoji 
jaunimo choro repeticija. Prašo
ma mokyklinio amžiaus vaikus 
įsijungti į chorą ir gausiai daly
vauti sekmadieniais 10 vai. pa
maldose.

— Šis penktadienis — pirma
sis spalio mėnesį. Penktadienį va
karinės pamaldos 7.30. Penkta
dienio rytą lankomi ligoniai na
muose ir ligoninėse.

— Įsisteigęs prie parapijos 
* jaunimo klubas pirmąjį pobūvį 

rengia spalio 16, sekmadienį, nuo 
7 v.v. iki 10.30 v. parapijos sa-

— Giliai užjaučiame Antaną, 
Kazį, Stasį ir Vladą Vaivadas, 
mirus jų mamytei. Velionė laido
jama Šį trečiadienį, 9.30 v. r. iš 
Prisikėlimo bažnyčios.

— Taip pat nuoširdžiai užjau
čiame G. Balsienę, VI. Gumaus- « 
ką, V. Juodišių ir L. Lorencą, mi
rus jų mamytėms.

— Užjausdami G. Balsienę, mi
rus jos mamytei, Mišias užprašė 
S. I. Kairiai ir V. A. Šarūnai. Jos 
bus laikomos spalio 10, 7 v.r.

— Reikšdami užuojautą V. Juo- 
dišiui, už jo mirusią mamytę Mi-

SOFIJAI DAUGVILIENEI mirus,

GRAŽINĄ BALSIENĘ, sūnų JURGI ir kitus artimuosius 

bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia —

O. ir J. Gustainio!

kai. Mišios — spalio 10 d., 8 v.r..
— Šį šeštadienį, 8 v.r. — treti

ninkų užpr. Mišios už buvusią na
rę a.a. B. Lukauskienę; 8.30 v.r. 
— už a^a. B. Lukauskienę, ųžpr. 
A. J. Deksnių; šį sekmadienį, 10 
v.r. — Prisik. p. Kat. Moterų Dr- 
jos užpr. Mišios už narės Ks. 
Šlekienės mamytę.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpažintys ir Ko
munija — 7, 7.30 ir 8 v.r. bei 
7.30 v. vak. (ne 8 v. vak.!). Per Mi
šias gieda jaunimo chorelis. Po 
Mišių — Rožinis. Ligoniai Komu
nija aprūpinami iš anksto susi
tarus.

— Rožinis šiokiadieniais kalba
mas po 8 vai. Mišių, o sekmadie
niais — po 9 vai. ryto Mišių.

— Chorų repeticijos: trečiad., 
7 v.v. — studenčių; ketvirtad.,
7.30 v.v. — suaugusių ir penktad.,
6.30 v.v. — jaunimo.

— Sekmadieniais Mišios 10 
vai. skiriamos jaunimui. Kadangi 
ir pamokslai labiau taikomi jau
nimui ir, be to, dėl vietos stokos 
bažnyčioje, suaugusieji kviečiami 
pasirinkti kitas Mišias.

— Katechizacija vaikučiams ir 
relig. pamokos gimnazistams pra
sidės spalio 16 d. po 10 vai. Mi
šių.

— Paskutiniu laiku par. biblio
tekai padovanota nemaža gerų 
knygų. Ypatingą padėką reiškia
me L. Šalnai, p. Treigiams ir M. 
Petravičienei.

— Už a. a. J. žili, kurio tur
tinga biblioteka testamento vyk
dytojų buvo perleista parapijai, 
spalio 15 d., 7 v.r., bus atlaikytos 
egzekvinės Mišios.

— Kitą savaitę lankomą: už
miesty — Rexdale ir Etobicoke; 
mieste — Argyle St., Foxley St.,, 
Lakeview Ave., Rolyat St., Rox
ton Rd., Yarmouth Gdns.

Prisikėlimo par. bankelio augi
mas Įrodo, kad lietuviai vis dau-

— Praėjusį penktadienį iš pa
rapijos bažnyčios lietuvių kapinė
se palaidota a.a. Sofija Daugvi- 
lienė, 80 m. amžiaus. Velionės 
dukroms ir visiems giminėms 
nuoširdi užuojauta.

— Šį sekmadienį Springhurste, 
G. Ganytojo stovyklos koplyčio
je pamaldos — 3 v. p.p. Parapi
jos bažnyčioje pamaldos — įpras
ta tvarka: 10, 11 ir 12 vai.

— Tikybos pamokos vaikams, 
besiruošiantiems pirmajai Komu
nijai, prasidės spalio 16, sekma
dienį, po 10 vai. pamaldų muzi
kos studijoje.

-— Parapijiečiai lankomi To
ronto šiaurės priemiesčiuose prieš 
tai susiskambinus telefonu.

— Šį penktadienį, 7.30 v.v. pa-
♦ maldos už a.a. Klemensą Dargi,
• velionies mirties metinių proga.

— Sutuokta: Henrikas Matu- 
šaitis ir Irena Staskevičiūtė.

- Mirusieji. Rugsėjo 30 d. lietu
vių kapinėse palaidota a.a. Sofi
ja Daugvilienė, 80 m. amžiaus. 
Velionė Lietuvoje kilimu nuo Vil
kaviškio. Ilgos ligos metu ją uo
liai slaugė velionės dukros — 
Gražina ir Vanda, gyvenančios 
Toronte. JAV velionė paliko duk
rą Sofiją ir sūnų dail. Jurgį.

Spalio 3 d. šv. Juozapo ligoni
nėje mirė a.a. Julijona Vaiva- 
dienė, 79 m. amžiaus. Velionė 
yra senosios kartos ateivė, kilu
si nuo Papilės. Palaidota lietuvių 
kapinėse prie vyro, kuris iš 
Mount Hope kapinių prieš metus 
buvo perkeltas į lietuviškąsias.

ĮKURTUVĖS. Bičiuliai suren
gė staigmeną — įkurtuves E. ir 
Vyt. Krikščiūnams, Įsigijusiems 
naujus namus. Ta proga K.L.K. 
Kultūros Draugija, “T. Žiburių”; 
leidėjas, įteikė jiems dovaną — 
dail. T. Valiaus paveikslą. Vyt J

„ Krikščiūnas ilgą laiką yra buvęs' 
K.L.K: Kultūros Dr-jos pirminin-1 
ku ir tai nevieną kadenciją. Jis giau pradeda suprasti savo kredi- 
yra daug dirbęs Dr-jos ir laikraš-■ to kooperatyvo reikšmę. Kam ati- 
čio gerovei. Jo nuopelnus šioje duoti pelną svetimtaučiams, jei- 
srityje pabrėžė dabartinis Dr-jos gu taupytojai, gaudami augštes- 
pirm. P. Bražukas, pasakęs kai- nius nuošimčius ir skolintojai, 
bą dovanos įteikimo proga. Nau- mokėdami žemesnį nuošimtį, pa- 
jieji namų šeimininkai taipgi su
silaukė dovanų ir iš savo bičiu
lių, kurie gausiai dalyvavo įkur
tuvių iškilmėje.

V. ir K. Ortams, atvykusioms 
iš Montrealio į Torontą prieš po
rą metų ir įsikūrusiems nuosavuo- 
se namuose taip pat buvo sureng
ta staigmena-įkurtuvės, kuriose 
dalyvavo gausus būrys šeimos bi
čiulių ir įteikė bendrą dovaną.

Zigmas Sodonis su šeima gy
vena Kanadoj nuo 1939 metų. 
Kurį laiką dirbo nuosavame ūky
je netoli Winnipeg©, o nuo 1943 
m. gyvena Toronte ir dirba sa
vivaldybės tarnyboje. Atsilankęs 
“Tž” redakcijoj ne tik sutvarkė 
prenumeratą, bet ir paliko auką.

Sutuoktuvės. Spalio 1, šeštadie
nį, šv. Jono Kr. bažnyčioje susi
tuokė Henrikas Matušaitis ir iš 
Suvalkų trikampio atvykusi lietu
vaitė Irena Staškevičiūtė. Pamal
dų metu solo giedojo sol. V. Ve
rikaitis. Parapijos salėje įvyko 
jaukus vestuvinis pobūvis; daly
vavo per šimtą svečių. Jų tarpe 
buvo matyti daug veidų iš Suval
kų trikampio, suskubusių jau su
kurti šeimas Toronte.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už man sureng
tą priešvestuvinj pobūvį-staigmeną ir 
taip brangias dovanas. Ypatinga padė
ka rengėjoms — P. Vasiukevičienei, M. 
Genčienei, A Rickevičienei ir M. Šef- 
lerienei. Visoms prisidėjusioms prie 
šio gražaus parengimo savo dovanomis 
ir atsilankiusioms taip pat nuoširdžiai 
dėkoju —

A. Vyšniauskaitė

IŠNUOMOJAMAS BUTAS pirma
me augšte iš dviejų kambarių, virtu
vės ir prausyklos. Atskiras įėjimas. 
Yra šaldytuvas ir virimo krosnis. TeL

deda sau ir kartu bendriem lietu
viškiem reikalam. Prisikėlimo 
parapijos bankelio kapita
las rugpjūčio 31 d. pasiekė 
§2.145.360. Primenama, kad už 
depozitus mokama 4%%, o už 
šėrus 1965 m. buvo išmokėta 
5V2%. Dar neatsirado kita finan
sinė institucija, kuri duotų geres
nes sąlygas. Iš pelno praėjusiais 
metais buvo paskirta $3050 lietu
viškiem kultūrinam reikalam. K.

Buvę lietuvių saleziečių gim
nazijos mokiniai savo suvažiavi
me Italijoj prisiminė “T. žibu
rius” ir atsiuntė dalyvių pasira
šytą sveikinimą: “Mūsų buvusieji 
Jus sveikina. Dėkingi Kristuje ir 
Tėvynėje.”

Alės Rūtos parašyta beletristi
nė knyga apie lietuvių išvežimus 
Sibiran ir tenykštį jų gyvenimą 
surinkta “Žiburių” spaustuvėje ir 
jau atspausdinta, Ji pavadinta 
“žemės šauksmas” ir išleista A. 
Luko-Lukoševičiaus, gyv. Oakvil- 
lėje, lėšomis. Viršelį piešė dail. J. 
Paukštienė.

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

$10 aukojo: Ignas Slabšinskas; 
$5: E. Lorencienė, Kun. J. Matu
tis, M. Arlauskaitė, A. Obcarskas, 
V. Leveris; $3: J. Žadeikis. F. Daš- 
kis, A. Sudeikis; $2: K. Kudukis, 
M. Račys, S. Pakauskas, Kun. A. 
Petraitis, V. Stulgys, V. Paukštys, 
K. Jakaulėnas, A. I. Viskontas, S. 
Stonis; $1.75: J. Žakevičius; $1: J. 
Zabulionis, P. Mazaitis, M. šaraus- 
kas, J. Mačkinis, V. A. Genčius.

VYKSTU Į FLORIDĄ automobiliu

ar du asmenis į Miami.
TeL EM 4-0738, O. Jasutfe.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. B. Naujaliui už sėkmingą išgydymą nugar

kaulio ir nervų ligos, panaudojant įvairius spindulius, elektrinius ir 
rankų masažus bei garų vonias. Negalavau apie 13 metų. Prieš prade
dant gydytis dr. B. Naujalio klinikoje, sunkiai galėjau valdyti rankas 
ir kojas. Dabartiniu metu jaučiuosi visiškai sveika ir darbinga.

Marija žėkienė
Toronto, spalio 1 d.

KVIECIAME J SUVAŽIAVIMĄ 7
šį savaitgalį, spalio 8-9 d., To- suvažiavimas — spalio 12

ronte vyksta Kanados Liet. Bend
ruomenės krašto tarybos suvažia
vimas, kuriame tarybos nariai, su
važiavę iš daugelio apylinkių, 
svarstys gyvybinius Kanados lie
tuvių reikalus. Suvažiavimas pra
dedamas šeštadienį, 11 vai. ryto 
Prisikėlimo par. muzikos studijo
je. Posėdžiai yra vieši — visi 
kviečiami dalyvauti.

KLB krašto valdyba
Lietuvių Vaikų Namų rėmėjų 

būrelis, vadovaujamas Loretos 
Murauskienės, rūpinasi madų pa
roda, kuri įvyks spalio 23 d., 4 
v. p.p. Prisikėlimo par. didžiojoj 
salėj. Madų parodos aiškintoja su-, 
tiko būti Irena Kairienė. Paro
dos metu bus ir loterija. Jau gau
ti jai kaikurie fantai. Dail. H. 
žmuidzinienė paaukojo savo kū
rybos paveikslą. Gauti Lietuvoj 
gaminti gintaro karoliai, liepsne
lėmis siuvinėta staltiesė ir kt. da
lykai. Į madų parodą laukiama 
atsilankant ponių ne tik iš To
ronto, bet ir kitų lietuvių apy
linkių. Madų parodos bilietus ga
lima Įsigyti Prisikėlimo parapijos 
spaudos kioske ir bankelyje.

“Parama” Įsigijo savą adresų 
plokštelėms gaminti mašiną ir 
adresai bus spausdinami savomis 
jėgomis čia pat raštinėje. Kad 

^nesusitrukdytų kalendoriaus ir ki
tų pranešimų pristatymas laiku, I 
prašome narius, kurie esate pa
keitę adresus, pranešti “Para
mos” raštinei asmeniškai raštu ar 
telefonu LE 2-8723.

Jaunimo patogumui Maironio 
šeštad. mokykloje yra paskirtas j 
“Paramos” pavyzdingas jaunimo' 
atstovas Algis Puteris, kuris mo
kykloje iš narių priima Įnašus ir 
registruoja naujus narius. Tai yra 
palankiausios sąlygos tėvams pra
tinti savo vaikus taupyti, nes tau
pymas veda prie tvarkingo ir pla
ningo ateities gyvenimo.

“Paramos” vedėjas
Parama naujai atvykusiems. 

Rugsėjo 30 d. šv. Jono Kr. par. 
klebonijoje, Toronto Caritas ini
ciatyva, buvo sušauktas platesnis 
iniciatorių posėdis aptarti p. Plu- 
čų šeimai rengiamam įsikūrimo 
pobūviui. Pasitarime dalyvavo 
atstovai-ės: Caritas, KLB Toronto 
apylinkės valdybos, katalikių ir 
evangelikių moterų, “Dainos” dr- 
jos. Neseniai atvykusiems iš Vo
kietijos S. K. Plučams įsikūrimo 
pobūvis numatytas lapkr. 13 d. 
Šv. Jono Kr. par. salėje 5 v.v. 
Norintieji pobūvyje dalyvauti 
kviečiami užsirašyti pas komiteto 
narius: J. Janušką, A. Aperavi- 
čienę, A. Kuolienę, A. ščepavi- 
čienę, Z. Būtienę ir p. Delku- 
vienę,

P. Bleizgiai, anksčiau turėję 
restoraną, nusipirko didelį pasta
tą — keliolikos butų apartamen
tą. šeimos draugai surengė jiems 
Įkurtuves.

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.

Kanados Lietuvių Kunigų Vie- ’ ' w. . - -Į
d., trečiadienį, Tėvų pranciškonų 
patalpose. Programoje numatytas 
platesnis pranešimas apie litur
gines reformas, diskusijos, para
pijų pranešimai, naujos valdybos 
rinkimai.

Lietuviškų knygų kioskas prie 
prie šv. Jono Kr. bažnyčios po 
vasaros pertraukos vėl veikia sek
madienių rytais po 10 vai.' pa
maldų. Knygų lentynos yra papil
dytos naujais leidiniais ir laukia 
skaitytojų. Gauta daug įvairių lie- 
tuvišos muzikos plokštelių. Iš 
naujausių knygų paminėtinos: A. 
Maceinos “Dievo Avinėlis”,. G. 
Papini “šv. Augustinas”, N. Ma- 
zalaitės “Miestelis, kuris buvo 
mano”, J. Miškinio “Manoji Dzū
kija”, D. Bindokienės “Baltosios 
pelytės kelionė į mėnuli” ir 
daug kitų įdomių knygų. Tarpe 
naujausių plokštelių paminėtinos: 
“Stasys Baras”, “Aurelija” — 
pramoginė muzika, “Laužų aidai” 
ir t.t.

Knygos bei plokštelės siunčia
mos ČOD arba iš anksto apmokė
jus ir į .kitas Kanados vietoves.

Vedėjas
šv. Mykolo gimnazijos (College 

School) XII skyrių baigusiųjų iš
kilmės -v- pažymėjimų Įteikimas 
Įvyko spalio 1 d. Jose dalyvavo ir 
keletas lietuvių tėvų bei šiaip sve
čių. Baigusiųjų sąraše yra šios 
lietuvių mokinių pavardės: John 
Guoba,' Algis Puteris, Algirdas 
Stankus, Antanas Urbonas ir Jo
seph Vaškevičius. Premijas gavu
siųjų sąraše nėra nė vienos lietu
vių pavardės.

imigracijos teismas, tvarkąs 
Kanados pilietybės gavimo reika
lus Toronte, norėdamas geriau 
aptarnauti naujuosius ateivius, 
kuri laiką dirbo ir trečiadienių 
vakarais. Patirtis parodė, kad tre
čiadienių vakarais mažai kas krei
piasi. .Todėl nutarta nuo spalio 
26 d. vakarines darbo valandas 
trečiadieniais panaikinti. Jei bet
gi ateityje organizacijos ar reli
ginės bendruomenės norėtų atski
ro patarnavimo, galės kreiptis iš 
anksto ir susitarti dėl vakarinių 
priėmimo valandų kitų dienų va
karais, jeigu susidarys bent 15 
pilietybinių prašymų. Apie tai 
praneša imigracijos teismo sekre
torius L. E. Fox. Teismo adresas: 
Court of Canadian Citizenship, 
55 St. Clair Avenue East, Toron
to 7, Ont.

Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
“Parama”' balansas siekia 
$2.700.000. ši skaitlinė rodo vi
suomenės pasitikėjimą, lietuviš
ką vieningumą ir supratimą nau
dos, kurią duoda savas kredito 
kooperatyvas. Be to, primename, 
kad šio ketvirčio įnašai padaryti 
šią savaitę iki spalio 10 d. bus 
užskaitomi už pilną ketvirti.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
III augšte, su galimybe naudotis virtu

ve; arti Prisikėlimo bažnyčios.
TeL LE 4-1045

v RADIJO PROGRA- 
MA ‘ prisiminimai” bus 
transliuojama iš naujos radijo 
stoties Oakvillėje, būtent, CH 
WO, banga 1250 nuo spalio 8, 
šio šeštadienio 3.30 iki 4.30 v. 
p.p. Radijo programa Hamilto
ne iš stoties CHIQ banga 1280 
nuo 9 iki 9.30 v. r. sekmadieniais 
bus tęsiama ir toliau. Lietuviško
ji radijo programa iš Niagara 
Falls, N.Y., nuo 2 iki 2.30 v. p.p. 
sekmadieniais dar kurį laiką bus 
tęsiama iki bus perkelta į Oak- 
vilės radijo stotį ir sujungta su 
šeštadienine programa. Visų mi
nėtų radijo programų vedėjas — 
J. R. Simanavičius.

K.L.K. Moterų Dr-jos Prisikėli
mo skyriaus susirinkimas, pirmas 
po ilgų vasaros atostogų, įvykęs 
rugsėjo 25 d., sutraukė daug na
rių ir viešnių. Tėv. Placidas, OF 
M, pasveikino susirinkusias pra
dedant poatostogini darbą. Pa
skaitininkas T. Ambrozijus Pra- 
kapas, OFM, gana platokai ir įdo
miai išdėstė T. Teilhard de Char
din filosofijos pagrindines mintis.

Skyriaus dešimtmetis įvyks š. 
m. lapkričio 20 d. Prisikėlimo 
par. salėje. Narės ir svečiai pra
šomi

St. 
apyl. 
tiniu 
minėjimui rengti tautybių komi
tete. S. Vaštokas dalyvaus tauty
bių posėdžiuose ir kartu apyl. 
vaidybos vardu koordinuos minė
tame komitete lietuvių įsijungi
mą i programas. .

Jurgis Preikšaitis, kaip L. Šau
lių Sąjungos centro valdybos at
stovas ir Įgaliotinis Kanadai, da
lyvaus Montrealio L. K. Mindau
go šaulių kuopos 10 metų veiklos 
sukakties minėjime spalio 8—9 d.

Fr. Skėrys, Vasario 16 gimna
zijos mokytojas ir Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės krašto val
dybos iždininkas, lankęsis vasa
ros metų JAV ir Kanadoje, at
siuntė laišką, kuriame dėkoja vi
siems už jaukų priėmimą, globą 
bei pagalbą.

rezervuoti šią dieną. B. V.
Vaštokas KLB ’Toronto 

valdybos pakviestas nuola- 
atstovu Kanados šimtmečio

SPECIALIAI
Į LIETUVĄ

ITALIŠKI NAILONO

.šie lietpalčiai yra labai prašomi 
jūsų giminių.

jie yra labai populiarūs kaip dova
na Sov. Sąjungoje ir jų vertė lygi 10 

rublių už doleri.
SPECIAL INR $36.30 JAV.

2 itališki lietpalčiai vyriški ar mote-, 
riški elegantiški ir modernūs, stip
riai pasiūti iš sunkaus nailono, visiš
kai nepraleidžia vandens ir vėjo, 
lengvi ir labai šilti. Dydžiai: nuo 
mažo iki didelio. ir labai didelio? 
Spalvos: tamsiai mėlyna (navy), 
tamsiai žalia ir tamsiai ruda. Galite 
užsakyti vien tuos lietpalčius šia 
kaina arba galite prie jų pridėti ki-. 
tų pirkinių siuntinio svoriui padi-' 
dinti. Užsakykite dabar šiuos liet
palčius giminėms — jie tikrai bus( 

patenkinti juos gavę.
SKANŪS MAISTO SIUNTINIAI j 

, Geriausi amerikietiški maisto 
gaminiai (

Economy Parcel 504 $22.00 JAV.'
4^4 sv. kviet. miltų, 2Vi sv. cukraus? 
2¥t sv. razinkų, 2¥t sv. gero rūkyto 
bekono, 2 ¥4 sv. makaronų, 2¥t sv. 
ryžių, 2¥4 sv. miltų, 1 dėž. Nescafe' 
(2 unc.) ' 1
Thinking of you $27.50 JAV.
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3426 Parthenais St Montreal 24, Que. 

Šv. Kazimiero par. žinios
Aušros Vartų par. žinios 

1465 rue de Sėve. Montreal 20, P. Q.

VYRESNIO AMŽIAUS moteris jieško 
kambario ir virtuvės su baldais. 
Skambinti po 5 v. v. Tel. 6044878.

PARDUODAMA: Norge šaldytuvas su 
laikrodžiu ir automatiniu šaldymo re
guliavimu; virtuvės stalas (arborite) 

ir šešios kėdės. Tel. RO 7-3020.

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

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

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Mažesniuose 
parengimuose groju akordeonu ir vie

nas. Skambinti A. ZAREMBA. 
Telefonas 767-7084.

¥2 sv. geriausios Ceylon arbatos, l¥t 
sv. apelsinų marmelado, l¥t sv. šo
kolado, l¥i sv. datulių, l¥t sv. rie
šutų, 10 rinktinių Maggi sriubos dė
žučių, 1% sv. vengr. salami, i¥t sv. 
gero rūkyto bekono, V/4 sv. tikro 

šveic. sūrio, 114 sv. sviesto.
Užsakymų kaina už kiekvieną 

siuntini — $1.50
NAUJA — OFICIALU 

PINIGAI Į LIETUVĄ — 
JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAIS, 
už kuriuos galima pirkti specialiose 

krautuvėse,
ARBA RUBLIAIS

; PILNAI GARANTUOTA — 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ

— VISIŠKAI JOKIO MOKESČIO 
UŽ PERSIUNTIMĄ.

Išlaidos apmokamos SSSR įstaigų. 
UŽSAKYKITE TIK PER 

INTERTRADE CORP.
125 East 23rd Street

New York, N.Y. 10010, USA. 
Prašykite mūsų nemokamai 

duodamų katalogų.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

— sunkvežimių tarnyba. 
PerkrausOymas bei

ŽEMIAUSIOS KAINOS. 
Skambinkite JOE 

tel. 248-8217

— Pirmasis mėnesio penktadie
nis — spalio 7; Mišios — 8 v. va
kare. Išpažinčių bus klausoma 
ketvirtadienio vakare nuo 7 vai.

— Parapijiečių lankymas: kle
bonas kun. F. Jucevičius lankys 
šeštadienį: Bounard, Angevin, 
Verdier, Denoue; kun. J. Gaudzė: 
ketvirt. — Dės Ecores, penkta
dienį Rachel E. ir Fuilum 4232; 
šeštadienį — Louis Hebert, Iber
ville; spalio 10 — Rosemont 1st 
Ave ir 2nd Ave.

— Kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį po Sumos būna Šv. 
Elzbietos dr-jos mėnesiniai susi
rinkimai.

— Šv. Ono Dr-jos susirinkimas 
— spalio 9 po Sumos — par. salė
je-

— Serga šie parapijiečiai: O. 
Jasiūnienė ir p. Jurgutienė Ro
yal Victoria ligoninėje; Ant. Yuk- 
nelis ir V. žemaitis — Montreal 
Protestant Hospital; Jz. Bumbulis, 
Elz. Genienė — Grace ligoninėj; 
Agota Žukauskienė — St. Jean-de 
Dieu ligoninėj.

— Montrealyje viešėjo kun. 
Ant. Vilkaitis ir buvo apsistojęs 
Šv. Kazimiero klebonijoj; rūpino
si sergančios savo sesers reikalais; 
visa sutvarkęs grižo į Cicero, JAV.

— Parapijos pirmoji grybų va
karienė praėjo pasigėrėtinai gra
žiai. žmonių su visais dirbančiai
siais buvo apie 170. Vien loterija 
davė $229 pelno. Rašant dar ne
buvo žinomas visas pelnas, nes ne- 
visos sąskaitos atėjo; atrodo, kad 
pelno bus apie $400. Tikslus pel
nas bus paskelbtas vėliau.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $189.85.

— Rosemonto šeštadieninė 
mokykla jau pradėjo naujus 
mokslo metus. Sekmadienį 11 vai. 
Mišių metu giedojo mokinių cho
ras, kuris visus gražiai nuteikė. 
Ateityje mokinių choras giedos 
per 10 vai. Mišias.

— Dar kartą prašomi visi tėvai 
leisti savo vaikučius į mūsų Rose
monto šeštadieninę mokyklą,, kuri 
atidaryta visiems. K.J.G.

“Baltijos” stovyklavietei auko
jo: Alfonsas Vazalinskas $40, Juo
zas šiaučiulis $24, Dainius Luko
ševičius $20, Teodora Cipkienė 
$10.

“Lito” valdyba nuo rugsėjo 
pradžios už nekilnojamo turto 
paskolas palūkanas padidino nuo 
6V2% iki 7%. Tai buvo padaryta 
ryšium su kitų bendrovių imamo
mis žymiai augštesnėmis palūka
nomis už paskolas ir galinčiomis 
mokėti didesnes palūkanas už ter
minuotus indėlius. Kadangi ne
kilnojamo turto paskolos duoda
mos 5 metams, tai dviejų trečda
lių “Lito” valdomo kapitalo in
vestavimas iš 6¥2% gali labai nei
giamai atsiliepti į tolimesni “Li
to” augimą, jeigu rinkoje palū
kanos už paskolas ir santaupas vis 
dar augtų. Labai galimas dalykas, 
kad tokiu atveju “Litui” negalint 
kelti dividendų už šėrus, jo ka
pitalai ne tik' nebedidėtų, bet 
pradėtų bėgti į kitas daugiau pa
lūkanų mokančias b-ves ar- ban
kus. Nekilnojamo turto paskolų 
draudimas pasilieka kaip buvęs 
% % ant pirmųjų $10.000. Ka
dangi yra narių, kurie nėra labai 
suinteresuoti šiuo grupiniu “Li- 
t°” gyvybės draudimu, tai veda
mos derybos su apdraudos bend
rove, kad būtų galima nekiln. 
turto paskolų draudimą padaryti 
individualiu, t.y., kad kiekvienas 
galėtų draustis ar nesidrausti sa
vo nuožiūra. Pr. R.

— Sekmadienį, spalio 9 d., 11 
vai. — šaulių pamaldos. Prisimin
sime maldose visus kovojusius už 
Lietuvos laisvę.

— Šv. Onos Dr-jos susirinkimas 
— spalio 9 d., sekmadienį, po 
Sumos, posėdžių kambaryje prie 
salės. Narės kviečiamos daly
vauti.

— Kun. G. Kijauskas, SJ, va
dovavo 40 valandų šventės susi
kaupimui Klevelande spalio 2-4 
dienomis.

— šeštadienį, spalio 8 d., L. 
K. Mindaugo Montrealio šaulių 
kuopos dešimtmečio paminėjimas 
AV salėje. Balius ir šokiai. Pra
džia 7 v.v.

— Pirmasis mėnesio penktadie
nis — spalio 7 d. Mišios 7.30 v.v.

— A V parapijos parengimas — 
spalio 29, šeštadienį. Atvažiuoja 
iš Klevelando kvintetas su gitaro
mis ir įdomia programa. Atvyks
ta šiame sąstate: Antanas Kal
vaitis, I gitaristas ir solistas; Vi- 
ilija Mackutė, altas ir gitariste; 
Amelija Macytė, sopranas; Dalė 
Vadopalaitė, gitariste; Virginija 
Eimutytė, sopranas ir dainų har- 
monizuotoja. Visi yra studentai. 
Ši grupė vadinasi “ANTANAS IR 
VĖJŪNĖS”. Ji yra aplankiusi vi
sas didesnes lietuvių kolonijas 
Amerikoje ir Kanadoje.

— Parapijiečių lankymas: T. 
Kazimieras Pečkys, SJ, lankys 
Ville Emard; pradės antradienį 
nuo Jogues gatvės; T. St. Kulbis, 
SJ, — La Salle; pradės nuo Dawn 
ir 90 gatvės; antradieni, trečia
dienį ir ketvirtadieni; T. G. Ki
jauskas, SJ, — ketvirtadienį va-
kare ir šeštadienį po pietų La- 
chine.

— Rinkliava užpraeitą sekma
dienį —$250.

— T. J. Venckus išvyko reko
lekcijoms į St. Jerome.

— Lietuvoje mirė Magdalena 
Baltrukonienė, D. Baltrukonio 
mamytė, sulaukusi 78 m. am
žiaus. Sūnui ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą. Spalio 16, 
sekmadienį, 11 vai. mūsų bažny
čioje bus atlaikytos Mišios už jos 
vėlę.

— Rugsėjo 30 d. mirė J. Anu- 
ža, sulaukęs 80 m. amžiaus. Pa
šarvotas L. Bougie koplyčioje, 
Monk Blvd., Ville Emarde. Palai
dotas spalio 3d.

— šeštadieninė mokykla pri
ima naujus mokinius pirmam-pa- 
rengiamąjam skyriui ir suauges- 
nius, kurie visai mokyklos dar ne
lankę; registruoti pas mokyklų ve
dėjus. Prašome nuoširdžiai visus 
tėvus, kurie turi mokyklinio am
žiaus vaikų, leisti juos Į šeštadie
nines lietuvių mokyklas. '

— Pr. savaitę grižo visi pa
rapijos vikarai po vasaros pasto
racinio darbo ir atostogų.

šeštadieninių mokyklų tėvų ko
mitetas lapkričio 5, šeštadienį, 
7.30 v.v., šv. Kazimiero par. sa
lėje rengia vakarą-balių. Progra
moje: meninė dalis, šokiai, bu
fetas. Į vakarą kviečiamas jauni
mas ir suaugusieji. Norima suda-' 
ryti lėšų, taip reikalingų šeštad. 
mokykloms išlaikyti. Rengėjai 
prašo lietuviškąją visuomenę tą 
lapkričio 5 vakarą rezervuoti mo
kyklos parengimui.

Jaunųjų talentų muzikos ir li
teratūros vakaras Montrealyje 
įvyks lapkričio 26 d. Rengia M. 
L.B. “Baltijos” stovyklavietės ko
mitetas, talkinamas B. Nagienės, 
H. Nagio ir Z. Lapino. Jaunimas 
nuo 16 iki 25 m. amžiaus, kurie 
norėtų programoje dalyvauti, re
gistruojasi iki spalio 15 d. pas J. 
Ladygą tel. 389-1814.

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės į 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 Ševe St., Montreal 20, Que.

Pasų Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina kaina
1 dienos $ 2.00 $ 2.50 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 1.25
7 dienu $ 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00

J sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $17.50 $1L25

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766-5827“L IT AS"

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

IMA už:
Neklln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investadnes paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 Iki 12.30 v. 1 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 išskiriant pirmadienius ir šeštadienius I 
vakarais —trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. I
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v I 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 0 r I




