
Įf TĖVIŠKĖS lIBUKIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 29 (860) LIEPOS - JULY 21 • 1966 - JAUNIMO METAI • 15 et • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. WEST. TORONTO 3, ONT. CANADA • TEL. 368-6813

Pavergtųjų savaitė
šių metų pavergtųjų tautų savaitė, kuri yra minima liepos 

18—23 dienomis, praeina naujų įvykių ženkle. Tai suintensyvė- 
jęs karas Vietname iš vienos pusės ir pagausėję teismai ir perse
kiojimai, ypač kas liečia rašytojus bei menininkus, kitoje pusėje.

Kiekviena laisvųjų tautų pastanga padėti tautoms, esančioms 
anoje pusėje geležinės ar bambuko uždangos, jų laisvo apsispren
dimo teisei atgauti yra sutinkama su komunistų metamu kaltini
mu, kad kišamasi į jų vidaus reikalus. Maskuodami viduje esan
čią priespaudą ir dėdamiesi dideli taikos mylėtojai užsieniuose, 
komunistai tuo pat metu visomis priemonėmis siekia pasaulio do- 
minacijos. Populiariausios iš tų priemonių yra komunistų infilt
racija į laisvuosius kraštus, sabotažų organizavimas ir kurstymas 
taip vadinamų ’‘išsilaisvinimo karų”. Visa tai vykdoma tuo metu, 
kai 100 milijonų rytų ir centro europiečių jau kelis dešimtmečius 
negali naudotis paprasčiausiomis žmogaus laisvėmis ir yra val
domi jėga primestų valdžių.

Centro ir rytų Europa šiandien yra komunizmo nepasiseki
mo pavyzdys. Nežiūrint kelių dešimtmečių komunistinės indok- 
trinacijos, tautų apsiprendimas nėra palaužtas, ir komunistinis 
tikėjimas neįskiepytas. Komunistiniame rėžime esančios tautos 
vis dar dvasiniai surištos su Vakarų pasauliu, vis dar brangina 
vakarietišką žmogaus didingumą ir politinę demokratiją. Net 
pavergtųjų tautų komunistų vadai negali nepripažinti tautose te
besančias vakarietiškas tendencijas.

Tiesa, jaunosios kartos Įtakoje komunistų valdomuose kraš
tuose vyksta tam tikras mažas keitimasis, bet tas keitimasis yra 
per lėtas, kad ką nors patenkintų. Pavergtųjų tautų “laisvėji
mas” tebėra kietoje komunistų kontrolėje, kuri tuoj pat suveržia 
varžtus, kai tik pamato, kad' bent kiek paliečiama komunistų par
tijos monopolija tiek politiniame gyvenime, tiek ūkyje, tiek idė
jose.

Pavergtosios rytų ir centro Europos tautos siekia evoliucijos, 
kuri būtų daug greitesnė ir daug svaresnė, kuri numatomoje 
ateityje pasibaigtų teise patiems apsispręsti dėl savo tautų liki
mo. Komunistų noras vis laikyti tautas kietoje kontrolėje, o tau
tų noras iš tos kontrolės bent kiek išsilaisvinti neabejotinai vis 
didins Įtempimą tiek netolimoje ateityje, tiek ateinančiais metais.

Pavergtųjų Tautų Savaitė, kuriai pilnai pritaria JA Valsty
bės, pirmoje eilėje sustiprins nelaisvėje esančių tautų viltis, ši 
savaitė primins pavergtųjų bylą ir kitoms pasaulio valstybėms, 
tuo daugiau išjudindama visą reikalą tarptautinėje plotmėje ir 
priartindama momentą, kada ir centro bei rytų Europos tautos 
galės džiaugtis laisve, taika ir teisingumu.

V. Sidzikauskas, 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo pirmininkas, 

Ch. Emmet,
Pavergtųjų Tautų Amerikiečių Draugų pirmininkas.

Prel. J. Balkūnas,
Centro ir Rytų Europos Kilmės Amerikiečių 
 Komiteto pirmininkas^

DIDINAMOS PENSIJOS
Seneliams, gaunantiems pen

siją, bus garantuota $105 per 
mėnesi, šiuo metu senatvės pen
sija yra $75 mėnesiui, kurią gau
na visi, sulaukę 69 m. amžiaus. 
Amžiaus riba kas metai yra ma
žinama ir 1970 m. pensiją gaus 
kiekvienas, sulaukęs 65 metų. 
Šiuo metu senatvės pensiją gau
na 1.100.000 asmenų. Pensijų 
pakėlimas bus svarstomas atei
nančioje parlamento sesijoje se
kanti rudeni.

JAV kapitalas Kanadoje kas 
metai didėja ir 1965 m. gale sie
kė $34 bilijonus. Amerikiečių 
firmos Kanadoje kas metai im
portuoja Įvairių žaliavų už $25 
bil. Tuo būdu JAV kompanijos 
padaro dvigubą pelną, pirmiau
sia eksportuojant Įvairias dalis, 
arba žaliavas, toliau parduodant 
pagamintus reikmenis Kanado
je. Atrodo, kad greitai dar ne
ateis tas laikas, kada kanadie
čiai galės savarankiškai tvarkyti 
savo ekonomini gyvenimą.

Kanados malūnai, kurie yra 
JAV žinioje, gavo įsakymą iš 
JAV negaminti miltų, skirtų 
eksportui į Kubą. Minėti malū
nai: Robin Hood, Quaker ir Pil
lsbury Mills paneigė, kad jie to
kį įsakymą yra gavę. Tai jau ne
be pirmas kartas, kad kanadie
čių įmonės, priklausančios nuo 
JAV, gavo panašius įsakymus. 
JAV draudžia prekiauti su Ku
ba, Kinija, š. Vietnamu ir š. 
Korėja.

būti priimtas įstatymas. Atrodo, 
kad tas sveikatos apdraudos įsta
tymas bus svarstomas parlamen
to sesijoje ateinanti rudeni.

Džiova tapo viena iš nepavo
jingų ligų Kanadoje, tačiau kas 
metai prieš Kalėdas vadinamais 
T.B. ženkliukais surenkamos ga
na didelės sumos pinigų. Pra
ėjusių metų gruodžio men. už 
“T.B. Christmas Seals” surink
ta beveik $3 mil., tuo tarpu su 
širdies ligom kovojantis “Heart 
Fund” per metus nesurenka nė 
1,5 mil. širdies ligomis per me
tus Kanadoje miršta apie 75.000 
asmenų, artritis suparalyžuoja 
apie 63.000 ir vėžiu miršta apie 
26.000. Džiovos susirgimų buvo 
užregistruota tik 5000, ir daugu
ma iš jų pagydyta. Užregistruo
ta tik 670 mirimų, kurių dides
nė pusė virš 70 metų amžiaus.

Kredito unijos, kurių kapita
las Kanadoje visą laiką didėja, 
susilaukia daug priekaištų iš ki
tų finansinių institucijų. Kredi
to unijų kapitalas šiuo metu 
siekia $2.528.000.000, ir jis au
ga žymiai greičiau, negu kitų 
institucijų. Kredito unijų išduok 
damos asmeninės ir nekilnoja
mo turto paskolos sudaro dide
lę grėsmę bankams ir kitoms 
stambioms finansinėms institu
cijoms, kurios ima augštesnius 
nuošimčius ir iš skolininkų daro 
gerą pelną. Labiausiai juos py
kina tai, kad kredito unijos yra 
atleidžiamos nuo mokesčiu.

Gyvybės drauda yra populia
riausia Kanadoje, ir kanadiečiai 
proporcingai išleidžia didesnes 
sumas apdraudai, negu kuris ki
tas kraštas. Kanadoje yra 130 
įvairių apdraudos bendrovių. 
Bendra visų kanadiečių apdraii- vietas laimėjo liberalai, ir kabi- 
dos suma siekia $71.133.300.- 
000.

Uranijaus kasyklos Kanadoje 
po keleto metų vegetavimo vėl 
pradeda atsigauti. Kaikuriems 
kasyklų miestams, kaip Elliot 
Lake, Ont, vyriausybė turėjo 
skirti net pašalpas, nes iškasa
mo uranijaus niekas nepirko, 
šiuo metu Vakarų Vokietija už
sakė didelius kiekius, ir kasyk
los vėl atgijo.

Kanados parlamentas išsi
skirstė atostogų iki rudens, šio
je sesijoje dar buvo tikėtasi iš- 
spręsti socialinio medicinos 
draudimo klausimus ir turėjo

Prince Edward Island provin
cinius rinkimus laimėjo libera
lai. Anksčiau jie su konservato
riais buvo laimėję po 15 atsto
vų. Vykusiuose dviejų apylinkių 
papildomuose rinkimuose abi

netą sudarė liberalas Alex 
Campbell, 33 metų amžiaus, 
jauniausias premjeras Kanados 
istorijoje. Buvęs konservatorių 
premjeras W. Shaw buvo 78 m. 
amžiaus.

Krašto apsaugos ministeris 
P. Hellyer susidūrė su sunku
mais, norėdamas sujungti laivy
ną, aviaciją ir kariuomenę po 
po viena vadovybe. Keletas lai
vyno admirolų pasipriešino vi
siškam sujungimui. Keli iš jų 
pasitraukė pensijon, kiti turi 
būti atleisti, nes jie nesutinka 
su ministerio siūlomais pakeiti
mais. P. Hellyer yra pasiryžęstj.kį? i

Birželio išvežimų minėjimas Edmontone, Albertoje. Kalba Baltų Federacijos pirm. A. Dudaravičius.
Foto P. Vaitkūno

De Gaulle vizito atgarsiai
NESUTARUS SVARBIAISIAIS KLAUSIMAIS, TUŠTUMA UŽKAIŠYTA TECHNIŠKAIS 

SUSITARIMAIS. DIDŽIOSIOS SOSTINĖS PATENKINTOS DE GAULLE ŽAIDIMU
Gediminas GalvaPašaipūnų vadinamo Charles le

Grandiose lankymasis Maskvoje tyrimų programai ir pasikeisti 
1966 m. birželio antroj pusėj bu- techniškomis žiniomis rodo, kad 
yęs atsakymas Petrui I, besisve- istorinis mokinys — rusai šioje 
ciuojanciam Paryžiuje 1717 m- srityje toli pralenkė mokytoją — 
Jei ir tiek toli De Gaulle keliones prancūzus. Aiškiai šnekant pran- 
šaknų j ieškosime, jos poveikis cūzaį naudosis rusų priemonėmis 
ateičiai yra tikrai aprėžtas. Jis te- raketas i erdvę iššauti.
gali žaisti tik nepilnus septyne-į tectShkos ir ūkinio
nūs metus, jei prie vairo Maskvo-1 bendradarbiavimo sutartis vra 

išliką “trnika” traukianti kn-! ^naraaarDiavinio butarub yra je įsuks troiKa , irau a t o-. ‘<amzina” jei viena šalis jos ne- 
lektyvim vežimą. Tarkime, kad: j. ’ J J
.sutarianti trijulė (Brežnevas, Ko- ’ v.
svginas ir Podgornis), kuriu alfa-i Bendrame pranešime nurodo- 
tetinė tvarka atitinka ir jii poli-' ™a’ kad salys tarsis ir politiniais 
tini svorį, pasinaudos de Gaulle klausimais, tačiau nepasakyta 
kvietimu ir lankysis Paryžiuje Jkada, 11 kaip dažnai jie įvyks, 
šnekės apie taika, Europos ap< Bendram pranešimui pratęsti nu- 
jungimą, nusiginklavimą. Rusai: rodyta, kad tarp Paryžiaus ir 
parodė prancūzui milžiniškas Si- Maskvos bus nutiesta tiesioginio 
biro erdves ir ju saraišuma su Eu- i susižinojimo linija, šis amerikie- 
ropos dalimi ligi Uralo. De Gaulle i ęių sumanymas jau seniai įgyven- 
bandvs parodvti Prancūzijos di- dintas> taciau. Vašingtono - Mask- 
dybę Europos rėmuose. Betartai 
įtikins rusus trauktis iš centro ”*' ’ ''~+”
Europos? Vargu. Jie žino istorinį 
dėsnį, kad tik centro Europai su
stiprėjus rusai slenka į Sibirą, ta
čiau jie slenka į vakarus, kai 
Centro Europoje neranda užtva
ros. Nūnai Maskva aštriai puola 
Federalinę Vokietiją ne todėl, 
kad ji kariškai pavojinga, bet dėl 
polinkio vokiečiams apsijungti ir 
sudaryti naują, kietą branduolį 
Vidurio Europoje. Vokiečių ap
jungimas, kurio reikalavo De 
Gaulle, būdamas Maskvoje, reikš
tų pirmą rusų pasitraukimo žings
nį, kurio visomis išgalėmis jie 
vengia. Rusai gali būti priversti 
nuolaidas Europoje daryti tik pa
jutę aiškų kiniečių pavojų, kuris 
šiuo metu numanomas, bet dar 
neapčiuopiamas.

Skylių užkamšymas
De Gaulle užsienio politikos 

bare telaimėjo gerą viltį, nors ji 
kartais pagrįstai vadinama kvai
lių motina. Jis tikisi, kad po pen- 
kerių metų galėsiąs važiuoti “troi
ka”, nors jis nežino, ar tuo metu 
vežimas nebus tempiamas proleta
riato diktatūros vienišo kuino.

De Gaulle pasitarimų tuštumą 
užkamšo techniškais susitarimais. 
Televizijos, mokslo ir ūkinio 
bendradarbiavimo klausimais jau 
anksčiau buvo pasirašyti atskiri 
susitarimai. Juose yra numatyti 
būdai pašalinti įstrigimams, 
šiems reikalamas aptarti nebūti
nas valstybės prezidento nors ge
ras vaidinimas netikusiame farse. 
Po De Gaulle didžiosios vaidybos 
teliko tuštuma, štai kodėl prirei
kė abiems šalims parodyti bent 
kai ką. Gal pats įdomiausias susi
tarimas, kad sovietai ateis pagal
bon prancūzams pamokyti, kaip 
iššauti raketas į erdvę. Trumpa 
sutartis dėl Prancūzijos ir Sov. 
Sąjungos bendradarbiavimo toli
mosioms erdvėms tirti, sudaryti

patarnauti kraštų santykiams pa
gerinti.

Atgarsiai sostinėse
Ir tie, kurie De Gaulle nosyje 

du patrankos vamzdžius tematė, 
pripažįsta, kad kelionės metu jis 
buvo geras vaidintojas. Prieš pat 
kelionę ne tik Bonnos vyriausy
bė, bet ir vokiečių spauda jaudi
nosi ir dalyvavo varžybose, kas 
iš didesnio nuotolio piligrimą ap- 
spiaudys. Dar jam negrįžus į Pa
ryžių, kuriame jį pasitiko vyriau
sybės nariai ir ginkluota polici-

dė-ja, vokiečių spauda prabilo 
kojame tau, De Gaulle. Jei jo vie
toje būtų buvęs kancleris, neabe
jotinai būtų paskelbtas tautos 
didvyriu. Liepos mėn. 1 d; Fede
ralinės Vokietijos vyriausybė 
paskelbė pranešimą, kad De 
Gaulle kelionė pateisino jos vil
tis ir patarnavo įtampai sumažinti 
tarp Rytų ir Vakarų. Vokiečiai 
dėkoja Prancūzijos prezidentui, 
kad jis nepritarė sovietų spaudi
mui pripažinti vokiečių padalini
mo faktą.

Anglų spauda skelbia, kad ke
lionės metu nebuvo pažeisti Eu
ropos reikalai. Kelionė pravėrusi 
duris ne tik anglams, bet ir ame
rikiečiams tartis Europos saugu
mo reikalais, nors Georges Pom
pidou pasitarimai Londone nesu
artino kraštų.

K o m u n istinėse respublikose 
vyrauja palankios nuotaikos. 
Vengrų dienraštis “Magyaroszag” 
kalba apie naują Vakarų-Rytų su
artėjimą, lenkų “Zolnierz Wol- 
nosci” — santykių pagerėjimą 
net ir su komunistinėmis res
publikomis, tik Prahos radijas 
kiek atšaldo: viltys perdėtos, jei 
kliūtys nebus pašalintos.

Prancūzai didžiuojasi. Tik jų 
prekybininkai nusivylę, kad gar
sioji kelionė mažai patarnavo 
prekybiniams mainams skatinti.

Vaidyba pavykusi, nes bičiuliai 
ir priešai, prabilo tais pat žo
džiais. • <>

TOLIMIEJI SVEČIAI KANADOJE

Savaitės įvykiai
MARŠALO TITO PRADĖTAS VALYMAS JUGOSLAVIJOJE 

TĘSIAMAS. Atleisti du užs. reik. min. pasekretoriai. Spėjama, kad 
bus paliesti Jugoslavijos teismai, diplomatinė tarnyba, kariuomenė 
ir spauda. Unijų vadas Vukmanovic-Tempo pareiškė, jog daug Ju
goslavijos ambasadorių buvo paskirti nemalonėn patekusio vidaus 
reik. min. Rankovic ir jo šalininkų. Kaikurie iš jų bus atšaukti, o 
buvęs saugumo šefas Stefanovic laukia teismo eigos. Jo rinkiminės 
apylinkės gyventojai reikalauja atšaukti duotą mandatą ir parla
mentinę neliečiamybę. Stefanovic ir kiti saugumo valdininkai kalti
nami ne tik už nelegalius veiksmus, kaip jėgos piktnaudojimą ar 
politinių vadų telefoninių pokalbių sekimą, bet ir už tai, kad tikri
no telefoninius pokalbius net ir marš. Tito. Svarbiausia valymo 
priežastis ta, kad Rankovic ir jo frakcija nuolat priešinosi Tito eko
nominei ir socialinei politikai. Be to, XXIII kompartijos suvažiavi
me Maskvoje Rankovic buvo pa
lankiai traktuojamas kaip Tito 
įpėdinis. Tačiau marš. Tito Mask
vos kišimosi i Jugoslavijos vidaus 
reikalus nepakenčia. Kai Tito 
prestižas kyla, Maskvos krinta.

skelbė dalinę atsargos karių mo
bilizaciją. Dideli karių nuostoliai 
P. Vietname ir ryžtas tęsti pra
gaištingą karą verčia tai daryti. 
Manoma, kad didieji amerikiečių

Š. Vietnamo vyriausybė paskel- bombardavimai Vietnamo karo 
bė, kad nelaisvėn patekę ameri- nesutrumpino, bet jį prailgino, 
kiečiai bus teisiami kaip karo nu
sikaltėliai.

Prancūzijos gynybos min. Pier- 
Teismo sprendimas re Messmer Paryžiuje pareiškė, 

būtų mirties bausmė arba privers-' kad Prancūzija išsprogdins pirmą 
tinis darbas pramonės įmonėse, j vendenilio bombą 1968 m., o ka- 
kurias bombarduoja amerikiečių ’ ro ir krašto apsaugos reikalams 
aviacija. Valstybės sekr. D. Rusk vandenilines bombas turės 1970 
perspėjo, kad tuo atveju Š. Viet- m.
namas susilauktų skaudžių pašė-' Japonija siekia vadovavimo 
kų. i Azijoje. Premjeras Šato parla-

Indijos min. pirm. Indira Gan-' mente pareiškė, kad Japonija 
dhi taikos misija į Maskvą nepa-' šauks Azijos kraštų konferenciją 
vyko. Kosyginas pokalbius paver- žemės ūkio gamybos išvystymo 
tė antiamerikine propaganda, ap-! reikalais. Japonija nori atgauti 
kaltindamas JAV barbarizmu ir 
vandalizmu. Pažadėjo Sov. Sąjun
gos ir Varšuvos pakto paramą š. 
Vietnamui, jei Hanoi paprašytų 
savanorių karių. Toje pačioje kal
boje prieš derybas su min. pirm. 
Gandhi Kosyginas pažadėjo padi-

prieškarinę Įtaką Azijoje ir da
bar tam yra pasiruošusi. Parla
mentas pritarė $200 mil. įnašui į 
Azijos Pažangos Banką.

Kredito suvaržymus vėl iššau- 
britų svaro krizė. Paskoloms pa
keltas nuošimtis nuo 6% iki 7%.

numatytas reformas pravesti, ir 
jeigu ministerių kabinetas su jo 
planais nesutiktų, tai jis pareiš
kė pasitrauksiąs iš pareigų.

Pereitą savaitgalį Kanados 
pietryčių pakraščio lietuviai tu
rėjo retai pasitaikanti molonumą 
— čia viešėjo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso tolimieji sve
čiai — Australijos, Argentinos, 
Brazilijos ir Anglijos atstovai, vi
so 34 asmenys.

Liepos 14 d., ketvirtadienį, sve
čius Niagara Falls ant Rainbow 
tilto ties JAV-bių ir Kanados sie
na pasitiko KLB Krašto Valdybos 
pirm. A. Rinkūnas, KLB St. Cath
arines apyl. pirm. J. Alonderis, 
St. Catharines apyl. jaunimo įga
liotinis R. Paulionis ir būrys vie
tos lietuvių. Į sutartą susitikimo 
vietą Pietų Amerikos svečiai at
važiavo iš Ročesterio, o australie- 
čiai tiesiog iš Niujorko, visi nuo
motais automobiliais. Po trumpo 
pasisveikinimo visi nuvyko tiesiai 
į St. Catharines liet, parapiją, Tė
vų pranciškonų vadovaujamą, kur 
parap. klebonas Tėvas Barnabas 
Mikalauskas, OFM, jau laukė su 
pietumis. Skaniai pavalgyti pir
mieji pietūs Kanadoje, ir visų il
gos kelionės ir poros nemigo nak
tų nuovargis išsisklaidė. Po pietų 
svečiai įspūdinga devynių auto
mobilių vilkstine, kurios prieky
je važiavo R. Paulionis, iškėlęs 
lietuvišką vėliavėlę, grįžo į Nia
gara Falls apžiūrėti garsiųjų 
krioklių.

Saulutei pakrypus ant laidos, 
svečiai sustojo Hamiltono Jauni-

mo Centre, čia visus pasitiko šio 
centro kūrėjas prel. dr. J. Tada- 
rauskas, vietos liet, parap. klebo
nas, su Lietuvos himno ir maldos 
už tėvynę garsais. Pasveikinęs 
svečius jautriu žodžiu, prelatas 
pakvietė visus vakarienės, kurią 
parūpino KLB Hamiltono apyl. 
valdyba. Vakarienės metu svečius 
Hamiltono bendruomenės vardu 
sveikino apyl. valdybos narys K. 
Mikšys. Pagaliau, su trijų valan
dų pavėlavimu, svečiai atsidūrė 
Toronte — nakvynės vietoje.

Penktadienis buvo skirtas To
ronto miesto apžiūrėjimui ir po
ilsiui. Vietos jaunimui vadovau
jant, svečiai apžiūrėjo naująją ro
tušę, ypač grožėjosi puikiu To
ronto miesto vaizdu iš 25 augšto 
balkono. Toliau dar buvo sustoję 
universiteto rajone, kuris dėl 
šiuo metu čia vykdomų kažkokių 
kasinėjimų didelio įspūdžio nepa
darė, ir pagaliau visi atsidūrė 
High parke — poilsio piknikui.

Penktadienio vakare Prisikėli
mo parap. naujojoje kavinėje 
svečiai turėjo iškilmingą priėmi
mą — pietus, šalia svečių ir gau
saus torontiškių būrio, pietuose 
dalyvavo ir kalbas pasakė Lietu
vos konsulas Kanadoje dr. J. 
žmuidzinas, KLB Krašto Valdy
bos pirm. A. Rinkūnas, Toronto 
apyl. pirm. A. Kuolas, vaišes pa
laimino ir parapijos vardu pasvei
kino klebono pareigas einąs Tė

dinti karinių medžiagų suintimą' Apyvarton buvo paleista $280 
Š. Vietnamui. Į mil., bet labai suvaržytas paskolų

Gen. Suharto pareiškė, kad - • 
naujai sudaromam ministerių ka- 
nete min. pirmininkas turės pen
kis viceministtdus iv 24 mimste- 
rius. Premjero pareigas eis prez. 
Sukarno, o I vicepremjero — 
gen. Suharto, tapdamas faktinuo- 
ju krašto valdytoju. Pora minis
terių, buvusių Sukamo simpati- 
kų, pagal studentų reikalavimus į 
dabartinį kabinetą nepakviesti.

Varšuvos pakto narių ir sovietų 
vadų nuomonės dėl Vietnamo ka
ro skiriasi. Sovietai tvirtina, kad 
yra pavojus R. Europos saugu
mui. R. Europos kraštams Viet
namo karas yra toli, o sovietams 
— arti. Pastarieji reikalauja di
desnės satelitų paramos š. vietna
miečiams. Nuomonės skiriasi ir 
kitais klausimais. Rusai nori glau
desnės prekybos ir ekonominių 
ryšių tarp Sov. Sąjungos ir R. Eu
ropos. šie gi nori mašinas, tech
niškus aparatus ir kasdienio var
tojimo augštos kokybės prekes 
pirkti iš Vakarų, o ne investuoti 
į jokio pelno nenešančią sovieti
nę pramonę. Varšuvos pakto trijų 
dienų konferencija Bukarešte pa
rodė:* Maskva nebegali kontro
liuoti savo satelitų. Netvarka ko
munistiniame pasaulyje niekada 
nėra buvusi didesnė, o Maskvos 
svarba žemesnė.

Britanijos min. pirm. Wilsonas 
taip pat atvyko į Maskvą Vietna
mo taikos reikalais. Sekmadienį 
su min. pirm. Kosyginu aplankė 
britų pramonės parodą, o pirma
dienį pradėjo pasitarimus. Atro
do, antroji Wilsono kelionė laike 
šešių mėnesių į sovietų sostinę 
bus nesėkminga.

JAV žemės ūkio min. Freeman 
pareiškė, kad pasirašoma sutar
tis, pagal kurią Pakistanas gaus 
100.000 tonų kviečių. Gegužės 
mėn. buvo pasiektas susitarimas 
tarp abiejų kraštų, ir Pakistanas 
gaus žemės ūkio produktų už $25 
milijonus.

Š. Vietnamo prez. Hočimin pa-

vas Tarcizijus. Po to svečiai buvo 
supažindinti su daugiausia auko
jusiais mecenatais bei jų atsto
vais — dr. J. Songaila, dr. M. 
Arštikaityte-Uleckiene, Prisikėli
mo parap. bankelio pirm. S. Če
pu, p.p. Viskontais iš Wellando 
ir eile kitų. Vaišių metu buvo nu
matyta ir torontiškių paruošta 
programa, suorganizuota A. Bu- 
šinskaitės, tačiau paaiškėjus, kad 
programos turi ir svečiai, tas lai
kas buvo užleistas jiems.

Programoje pirmiausia aust- 
ralės — Rūta Žiedaitė, dr. Nijolė 
Mališauskaitė ir Judita Kalakaus- 
kaitė padainavo duetą, akompon. 
gitara. Po to Romas Kinka iš 
Anglijos, gitara pats sau pritarda
mas, taip pat padainavo origina
lią stovyklos dainą. Po jo viešnia

davimas. Nesvarstomas svaro nu
vertinimas, bet kreditų suvaržy
mas atsiileps į nedarbo padidėji
mą. ^Suvaržytas algų kėlimas, im
portas ir kitos piniginės transak
cijos. Svaras sušlubavo dėl trum
palaikių paskolų nuošimčių pakė
limo Šveicarijoje, jūrininkų strei
ko ir žaliavų pabrangimo.

Izraelis pasirašė su Prancūzija 
sutartį ir ties povandeninį 2.125 
mylių telekomunikacijos kabelį 
iš Tel Avivo į Marseilles. Jis 
bus baigtas 1968 m. ir kainuos 
$17 mil.. Izraelis sutiko padengti 
60% išlaidų, Prancūzija — likutį.

Zambijos prez. Kaunda pareiš
kė, kad pasitrauks iš Britų Bend
ruomenės, jei Britanija nekeis sa
vo švelnios politikos Rodezijos 
atžvilgiu. Reikalavo griebtis net 
jėgos, nes iki šiol vykdomos sank
cijos neprivertė kapituliuoti min. 
pirm. Smitho vyriausybės.

Sovietai pareiškė, kad jų spor
tininkai nevyks žaisti su ameri
kiečių atletais į Los Angeles, pro
testuodami prieš Vietnamo karą. 
Jais pasekė Lenkijos ir Čekoslo
vakijos sportininkai.

Kinija suvaržė turistų įvažiavi
mą dėl krašte vykstančių valymų. 
Išleistas potvarkis rodo padėties 
rimtumą. Atmestas ir amerikie
čių siūlymas pasikeisti žurnalistų, 
mokslininkų, medicinos, sveika
tos apsaugos ir kitų specialistų 
kelionėmis tarp abiejų kraštų.

FBI suėmė amerikiečių pik. 
Whalen. Kaltinamas, kad teikė 
žinias sovietams. Jam gresia mir
ties bausmė.

Dviems čekoslovakų diploma
tams nepasisekė paslėpti radijo 
mikrofono valstybės departamen
te Vašingtone. Departamento tar
nautojas penkerius metus veikė 
kaip dvigubas agentas tarp če
koslovakų diplomatų ir amerikie
čių saugumo organų. Vienas dip
lomatas paprašytas apleisti kraš
tą, kitas dirba čekų atstovybėje 
prie JT Niujorke.

iš Argentinos Zuzana Valatkaitė 
labai malonaus tembro balsu pa
dainavo dvi dainas — vieną lietu
viškai, kitą ispaniškai. Dainavimo 
programą užbaigė Danguolė 
Prunskytė iš Hamiltono. Pagaliau 
visi pietų amerikiečiai dainuoda
mi pašoko savotišką ispaniško po
būdžio šokį. Atsisveikinimo žodį 
tarė Australijos delegacijos pirm. 
R. Cibas, Argentinos delegacijos 
pirm. kun. Margis, Brazilijos de- 
leg. pirm. Viktoras Tatarūnas, o 
šeimininkų vardu — inž. A. Vis- 
kontas, KLB Jaunimo Sekcijos vi
cepirmininkas. Banketui vadova
vo L. švėgždaitė.

Toronte svečiai buvo apsistoję 
privačiuose vietos lietuvių Imtuo
se, iš kur šeštadienio popietę 

(Nukelta į 8 psl.)
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PL JAUNIMO KONGRESO MALDA
Vokietijos Jaunimo Metų Ko

miteto pirm. kun. Vingaudas Da
mijonaitis sukalbėjo sekančią 
maldą, atidarant Pasaulio Lietu-, 
vių Jaunimo Kongresą, 1966 bir
želio 30 d., Čikagoje:

Visagalis Pasaulio Valdove, 
iš visų žemės kraštų susirinkę lie
tuvių tautos sūnūs ir dukterys, 
pradėdami šį viso pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą, atveriame 
Tau savo jaunų širdžių padėką 
ir sielvartą, prašymą ir ryžtą.

Pirmiausia dėkojame Tau, kad 
savo Apvaizdoj skyrei mus būti 
lietuvių tautos vaikais. Nelaikom 
savęs vertesniais už kitus žmones, 
•tačiau šios Tavo dovanos nenorim 
keisti į jokią kitą.

Dėkojame, kad esame jauni ir 
mūsų rankose dar yra neaprėpia
mos galimybės.

Dėkojame taip pat už tai, kad viais ir uolios ištvermės, ginant

Katalikų Bažnyčia pergyvena 
didįjį sąvartos ir bandymų tarps
nį. Pavėluotas Vatikano II suva
žiavimas siekė atsinaujinimo ir 
prisitaikymo didiesiems techniš
kojo amžiaus uždaviniams: masių 
atšlijimui nuo tikėjimo, jieškoji- 
mui naujų visuomeninių santy
kiavimo išraiškų, nuvainikuotos 
asmenybės iškėlimui, gyventojų 
pprieauglio biologinių klausimų 
sprendimu ir krikščionių suartėji
mui. Žydų atsakomybės dėl Kris
taus mirties iškėlimas rodo paša
linių įtakų svorį didžiajame su
važiavime. Visais klausimais ne
lengvi svarstymai, nutarimai, bet

Priimk, Viešpatie šiuos skaus-' sunkiausi gniuždinančių proble
mų pilnus mūsų rūpesčius. 1 m4 sprendimai.

Mūsų širdžių prašymas yra di-' Nuo suvažiavimo tepraslinko 
delis ir šakotas. j pusė metų. Per šį trumpą tarpsnį

Mes prašome, kad tėvynėje Lie- kaikurioms sritims jau rasti 
tuvoje leistum vėl sušvisti laisvės sprendimai, kiti svarstomi, tretie- 
saulei. |ji atidėliojami. Vyskupų teisės iš-

Mes prašome, kad surinktum plėstos, tačiau kurijos didieji 
vaikus iš tolių ir grąžintum į že-; konservatoriai kardinolai dar te- 
mę senolių visame pasaulyje iš- besinaudoją sprendžiamu žodžiu, 
blaškytuosius lietuvius.

Mes prašome, kad gausiai išlie
tasis lietuvių jaunimo kraujas

Lanksčioj! diplomatija
___ ________________ ___ Neseniai, birželio 10 d., Pau- 
gimtoje žemėje ir ištrėmime tap- • liūs VI savo Motu proprio kurijos 
tų tautos atgimimo ir išlaisvinimo1 nariams nurodė: “Nereikia pa- 
sėkla._______________________ Į miršti suvažiavimų įpareigojimų.

Mes prašome šviesos visiems Atėjo metas keisti galvosenos ir 
lietuvių jaunimo auklėtojams,! veiklos būdams. Suvažiavimo nu- 
kad jie savo gyvenimu rodytų tarimai turi būti vykdomi nuošir- 
Lietuvą gražią ir skaisčią tai kar
tai, kuri jos niekada nėra mačiu
si.

Mes prašome noro būti lietu-

džiai ir be sąlygų. Ir Bažnyčios 
valdyme reikia taikyti suvažiavi
mo nutarimus”.

Šie žodžiai nekelia jokios abe
jonės. Ir Pauliui VI, ištikimam 
suvažiavimo minčiai, nelengva sė
ti naują grūdą, pertvarkyti kuri
ją, kuri dar tenkinasi senu įsibė
gėjimu. Konservatorių vadovas 
kardinolas Ottoviani pareiškė, 
(Documentation catholique, 837 
pusi., 1966. V. 1): “Aš nesu pasi
ruošęs pasitraukti. Galime pri
leisti, kad esu generolas, pasi
traukęs iš mūšio, tačiau dar tebe
su mokyklos vadovas”. Ottoviani 
garsiai šneka, nes dabartinės ku
rijos du trečdaliai narių neprita
rė kai kuriems suvažiavimo nu
tarimams.

Pauliui VI telieka laukti. Ka
nauninko Moellerio, skandinaviš
kos kilmės belgo, paskyrimas pa- 
sekretorium, Toulouse arkivysku
po Garrone pakvietimas semina
rijų ir universitetų kongregacijos 
prefekto pavaduotoju yra pirmai
siais lanksčiosios diplomatijos 
ženklais.

Reformų užuomazgos
Po suvažiavimo įkurtos dvi 

naujos įstaigos: tikinčiųjų apašta
lavimui sekretoriatas ir taryba. 
Jų vadovybė bus bendra. Sekre
toriate veiks vyskupai ir tikintie
ji, kai taryba bus sudaryta tik iš 
tikinčiųjų.

Liturginėms reformoms vado
vauja kard. Lercaro. Jo padėtis 
nelengva, nes, jis būdamas kon
servą toriško jo sparno atstovas,

turi vykdyti reformas, sukelian
čioms daugelį painiavų. Šios sri
ties darbas gerokai pastūmėtas, 
nors nevisur rastas patenkinamas 
sprendimas.

Krikščionių vienybės sekreto
riatas aptarė gaires spręsti socia
liniams klausimams, bendrai mal
dai ir sakramentams. Ir šioje dir
voje užtinkama rimtų kliūčių, 
nors pačioje pradžioje būta nepa
prasto entuziazmo.

Po suvažiavimo sudaromos miš
rios komisijos krikščionių bažny
čioms suartinti. Veikli komisija 
vienybei ieškoti su liuteronimis. 
Panašios komisijos būsiančios su
darytos kalbėtis su anglikonais, 
metodistais ir evangelikais refor
matais. Jų bažnyčiose toli nevie
nodos nuotaikos. Dalis reformatų, 
reiškia abejones ir santūros to
liau siekiantiems įsipareigoji
mams.

Katalikų Bažnyčia susiduria su 
daugeliu sunkių klausimų: gyven
tojų pertekliaus, žmogaus laisvės, 
jo sumasinimo ir taikos klausi
mais. Paulius VI padarė ryžtingų 
žygių kiekvienoje srityje, nors ir 
nelaukta greitų vaišių. Iki vysku
pų suvažiavimo, patariamojo or
gano susirinkimo, kuris numaty
tas 1967 m. spalio mėn., nedaug 
laiko beliko. Jo metu bus daugiau 
duomenų vertinti, kaip įgyvendi
nami Vatikano II suvažiavimo nu
tarimai.

VLIKas apie Jaunimo Kongresą
□ Išklausiusi VLIKo pirminin- sėdyje išrinko į VLIKo valdybą 

Alg. Budreckį ir Alg. Vedecką. <
NrlAyhe yra vykdomasis VLI

Ko organas. VLIKo tarybos nuta
rimu, valdybą sudaro septyni na
riai. Apie pusmetį dvi vietos — 
mirus K. Bieliniui ir atsistatydi
nus dr. K. Čeginskui — valdybo
je buvo neužimtos.

Abu naujieji VLIKo valdybos 
nariai jau nuo seniau yra VLIKo 
tarybos nariai: A. Budreckis at
stovauja Rytų Lietuvos Rezisten
ciniam Sąjūdžiui, A. Vedeckis — 
Lietuvos Ūkininkų Sąjungai. Abu 
VLIKo valdyboje ir taryboje yra 
jauniausio amžiaus nariai.

(ELTA)

ko pranešimą apie Jaunimo Kon
gresą (pranešimas buvo papildy
tas kongrese dalyvausi© A. Bud- 
reckio ir jį stebėjusio V. Rastenio 
pastabomis), VLIKo taryba pa
reiškė pasitenkinimą jaunosios 
kartos veikėjų dėmesiu Lietuvos 
reikalams, tų reikalų žinojimu ir 
jų supratimu. Pavedė valdybai 
atidžiai gilintis į Jaunimo Kon
greso nutarimus, į jame reikštas 
skatinančias ar kritikuojančias 
pažiūras ir įpareigojo valdybą 
stengtis įgyvendinti viską, kas iš 
tų pažiūrų gali turėti teigiamos 
įtakos tolesniame Lietuvos lais
vės bylos vedime.

□ VLIKo pirmininko ir kitų 
lietuvių institucijų bei sambūrių 
žygius, padarytus dėl Vilniaus 
simbolio susiejimo su Lenkijos 
simboliais Vatikano pašto ženkle, 
VLIKo taryba liepos 7 d. posėdy
je pripažino laikytinais tikslingais 
ir esampse aplinkybėse pakanka
mais.

Taryba tai nutarė, peržvelgusi 
VLIKo valdybos pateiktas žinias 
apie kalbamojo pašto ženklo atsi
radimo aplinkybes ir apie kilusių 
dėl to nepasitenkinimų poveikį 
Vatikano kurijoje. Klausimas bu
vo svarstytas ryšium su VLIKo 
valdybos darbo apžvalgos vertini
mu ir Rytų Lietuvos Rezistenci
nio Sąjūdžio vadovybės atsikrei- 
pimu dėl to dalyko į tarybą.

□ VLIKo taryba liepos 7 d. po-

MIRĖ PRELATAS 
BUDREVIČIUS

Laišku iš Seinų pranešama, kad 
1965 m. gruodžio 30 d. mirė ilga
metis Smalėnų parapijos klebo
nas prel. Budrevičius. Laidotuvė
se dalyvavo apie šimtas kunigų 
su vyskupu priekyje. Pamaldos 
atlaikytos lietuviškai ir lenkiš
kai. Prelatas buvo apylinkės žmo
nių labai mylimas dėl savo gera
širdiškumo.

• Britų keleivinių laivų Cunard 
bendrovė gali būti* priversta par
duoti savo transatlantinius milži
nus “Queen Elizabeth” ir “Queen 
Mary”, kurie šiuo metu neša nuos
tolius.

esame laisvi, — gyventi, kurti ir 
Tave garbinti.

Dėkojame ir už tai, kad galėjo
me susirinkti čia, šioje laisvoje ir 
svetingoje šalyje.

Mums, Viešpatie, yra tačiau 
skaudu, kad viso pasaulio lietuvių 
jaunimas negali susirinkti savo 
tėvynėje, nes ji sukaustyta ne
laisvės grandinėmis.

Suvažiavome čia iš visur, tik iš 
tėvynės jaunimas negali laisvai 
atvykti. O mes skausmingu ilge
siu veržiamės būti drauge su jais, 
mūsų jaunaisiais broliais ir sesė
mis tėvynėje, kurių širdys dega 
ta pačia meile Lietuvai.

Mes čia garbinam Tave, o ten 
iš jaunų protų ir širdžių yra prie
varta raunamas Tavo vardas ir 
sėjama panieka bei neapykanta 
Tau.

Mums yra skaudu ir tai, kad 
mes, laisvojo pasaulio lietuviai 
jaunuoliai, diena iš dienos mato
me, kaip retėja mūsų eilės. Mes 
matome, kaip daug iš lietuvių tė
vų 'kilusių jaunuolių nebenori bū
ti lietuviais, savanoriškai išsižada 
tėvų kalbos, papročių ir siekių.

Mums yra skaudu ir tai, kad 
mūsų vyresnieji, tie, kurie turi 
liudyti apie tėvynės Lietuvos gro
žį ir gėrį, dažnai yra paskendę sa
vitarpio vaiduose ir nepajėgia su
švisti vieninga tėvynės meile.

švenčiausias tautos teises.
Mes prašome šviesos teisingai 

suprasti savo atsakomybę Lietu
vai ir jėgų įvykdyti tuos uždavi
nius, kurie mums skirti.

Mūsų ryžtas yra nuoširdus. Dvi
dešimt penkerius metus besitę- 
siąs lietuvių tautos pasipriešini
mas turi tapti mūsų gyvenimo ne
atskiriama dalimi.

Mes ryžtamės savo gyvenimu 
liudyti lietuvių tautos pašaukimo 
kilnumą.

Mes ryžtamės būti ištikimi 
Lietuvos laisvės siekiui.

Mes ryžtamės kovoti, kad 
Skausmingojo Rūpintojėlio šalyje 
vėl laisvai galėtų skambėti gies
mė Dievui.

Mes ryžtamės patys, nepaisyda
mi jokių vilionių, išlikti ištiki
mais Lietuvai iki paskutinio savo 
atodūsio. 7

Mes ryžtamės rūpintis, kad visi 
lietuvių kilmės jaunuoliai susiža
vėtų Lietuva ir pažadėtų jai išti
kimybę.

Globok, Visagali Tautų Globė
jau, šį viso pasaulio lietuvių jau
nimo suvažiavimą, laimink čia su
sirinkusiuosius, suteik gausių ma
lonių visiems, leisk, kad jaunų 
širdžių liepsna neliktų tik blyks
telėjimu, o įsidegtų galinga ir pa
stovia tėvynės ir tautos meilės 
ugnimi. Amen.

IMIGRACIJOS
TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

Kanados valdžia praneša naują tvarką asmenims, kurie įvažiuoja į Kanadą kaip turistai ir po 
to prašo leidimo nuolatiniam apsigyvenimui.

Turistai, įvažiavę į Kanadą prieš 1966 m. liepos 8 d. ir padavę prašymus pasilikti Kanadoje iki 
1966 m. liepos 25 d. gali tikėtis gauti nuolatiniam apsigyvenimui leidimą, jeigu —

Būtų galėję gauti leidimą įvažiuoti į Kanadą kaip imigrantai su sponsorium ar be 
jo, jei būtų kreipęsi per jį kraštuose esančių Kanados konsulatus; arba,

2. Yra* vedę Kanados piliečius arba nuolatinius Kanados gyventojus prieš 1966 m. 
liepos 8 d.; arba,

VOKIETIJOS JAUNIMAS KONGRESE
Vokietijos lietuvių jaunimą at-i —Memmingen, stud. J. Vyšniaus- 

stovavo Pasaulio Lietuviu Jauni- kaitė — Muenchen, R. Plukaitė 
mo Kongrese sekantieji jaunuo
liai iš Vokietijos: delegacijos va
dovas kun. V. Damijonaitis — Hamburg, stud. A. Lingė — Ham- 
Huettenfeld, stud. M. Auderytė— burg, V. Brazaitis — Stuttgart, 
Berlin, stud. R. Sakalauskaitė — dipl. soc. G. Bauras — Heidel- 
Muenchen, V. Endriukaitė—Hei- berg, mokinys A. Šmitas—Huet- 
delberg. G. Cechanauskienė — tenfeld, A. Vitkus — Schwetzin- 
Muenchen, stud. Ž. Povilavičiūtė gen.

— Hagen, Westf., Z. Liucaitė — 
Nuertingen,' dr. J. Norkaitis —

j Stuttgart, stud.. R. Baliulis —

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

All k. 11” 87 East Bay Rd., Osterville,
ZX I J I J IN ( J l\l I Capc Cod ’ Mass ’ 02655 USA-J* O LX IX I X L. Tel (Area 617) 428.8425
• Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Rosedale St., Boston 24, Mass., USA.
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai j vilą AUDRONE —
Cape Cod, Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią CAPE 
COD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę. _____

3.

5.

Yra

Jau

įsigiję Kanadoje pakankamai gerai veikiantį verslą; arba

turi Kanadoje pastovų darbą mažiausiai 8 mėnesių laikotarpyje; arba

baigę 10 klasių užsienio mokyklos, kurios kursas prilygsta panašiam išsila-Yra 
vinimui bet kurios Kanados provincijos mokyklos.

Ateityje atvykstantieji turistai ir tie, kurie buvo Kanadoje prieš 1966 m. liepos 8 d., bet nepa- 
davę laiku prašymo, galės pasilikti Kanadoje nuolatiniam apsigyvenimui jeigu:

1. Prieš atvykdami jie nėra prašę nuolatinio apsigyvenimo vizos pas Kanados konsu
latus užsieniuose;

2. Paduoda prašymus prieš pasibaigiant turisto vizos terminui;

3. Yra įvažiavę kaip legalūs turistai;

5.

MOHAWK
FURNITURE LTD

Buvo prieš įvažiavimą Kanados piliečių ar legalių nuolatinių gyventojų žmonos, 
vyrai (legaliai vedę) ir mažamečiai vaikai.

Galėję gauti nuolatinio apsigyvenimo vizą, jei būtų kreipęsi per Kanados konsu
latą užsienyje; arba,

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
IVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Rytuose - 2448 DANFORTH AVE. — TEL OX 9-4444
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL 537-1.

Krautuvės atidalytos nuo 9 vai ryto Iki 9 vai. vakaro.

Šios taisyklės neliečia asmenų, kuriems galėtų būti pritaikoma Imigracijos akto 5-ji sekcija 
ir asmenų, kurie įvažiavo apgaulingu būdu, turint kitą tikslą, negu iš anksto galvodami nuola
tiniam apsigyvenimui, kaip imigrantai.

Asmenys negavę leidimo pastoviai Kanadoje apsigyventi bus prašomi apleisti šį kraštą savano
riškai, arba prieš juos bus pradėtas deportacijos vykdymas.

Smulkesnias informacijas galima gauti artimiausioje imigracijos įstaigoje, arba rašant šiuo 
adresu: The Department of Citizenship a. Immigration, Ottawa, Ont. Canada

HONOURABLE JEAN MARCHAND 
Minister of Citizenship and Immigration
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Tai buvo ne simpozijumas, o
Kongreso pamaldos Sv. Kryžiaus bažnyčioje

Simpozijumai
Kaip jau minėjome, simpoziju

mai ir paskaitos vyko visą penkta
dienio popietę ir beveik visą šeš
tadienį. Vyko jie keliose vietose 
tuo pat metu, tad čia atpasakosi
me tik tuos, į kuriuos laikraščio 
atstovai spėjo nueiti. Prašome šį 
mūsų pranešimą papildyti.

Kaip mes keičiamės 
svetimoje aplinkoje?

zultatus, gautus iš anketų, pra
vestų kelis kartus (paskutinioji 
dar nebaigta). Dr. V. Černius pra
vedė anketą 1956 metais dau
giausia Čikagos Marijos aukšt. 
mokyklos mergaičių tarpe, štai 
keletas būdingesnių klausimų:

Kokia bendra charakteristika 
lietuvio naujojo ateivio?

— Tai yra vidurinės klasės 
žmonės, turėję Lietuvoje aukš
tesnes pozicijas. Tų pozicijų jie 
Amerikoje beveik neatgavo. At
eityje daugumas išsilygins viduri
nėje klasėje. Mažesnė dalis liks 
darbininkais.

— Koks yra naujųjų ateivių 
profesinis pasiskirstymas?

— Apie 23% dirba darbus, ar
timus jų buvusioms profesijoms, 
16% — raštinėje ir versluose, 
36% — fizinio darbo darbininkai, 
apie kitus 14% nėra tikresnhfa- 
niu.

Dr. Trumpa kalba Jaun. Kongrese

■ t

Iš ’’Dainavos šalies jaunu žmonių padavimu
(tąsa iš pereito numerio)

PIRMUTINIAI ĮSPŪDŽIAI
Iš Italijos

Apie Dainavą teko dažnai iš
girsti iš mūsų spaudos ir taip su
sidaryti iš įvairių straipsnių bei 
nuotraukų tik bendrą įspūdį. Ta
čiau tikrovėje daug kas esminiai 
kitaip prisistatė, tuo labiau, kad 
patekau į Dainavą dabar, kai joje 
vyksta Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Stovykla.

Nuo pat pirmos dienos mane 
sužavėjo, kad energingų jaunųjų 
organizatorių dėka iš tikrųjų pa
sisekė realizuoti tokį didingą su
važiavimą. Aš pats jų geros orga
nizacijos dėka greitai ir patogiai 
pasiekiau stovyklą. Su dideliu pa
sigėrėjimu pastebėjau, kad visi 
stovyklos dalyviai, nors suvažiavę 
iš tolimų ir skirtingų kraštų, nuo 
pat pirmos dienos tuoj visi jautė
si vienas kitam artimi ir atviru, 
lietuvišku nuoširdumu bei drąsu
mu artimai bendrauja tarpusavy
je, vengdami betkokių uždarų 
grupių. Atvirai galiu pasakyti, 
kad asmeniškai tuoj jaučiausi 
nuoširdžių brolių ir sesių lietuviš
koje šeimynoje.

Bendrai, dienos nuotaika yra 
didelis visų linksmumas. Jau nuo 
pat ryto kartu su Lietuvos himnu 
Spyglio pakrantėmis aidi lietuviš
kos sutartinės, ir linksmoji nuo
taika pakyla dienos bėgyje.

Man, atvažiavusiam iš Europos, 
sudarė savotišką įspūdį “ameriko
niška” laisva elgsena, tačiau ste
bėdamas jaunųjų organizatorių 
rimtą įsipareigojimą stovyklos 
pravedime, įsitikinau, kad sto
vykla jau nuo pat pirmųjų dienų 
neša gausių vaisių. Kruopščiai 
paruošta programa įjungia visus 
į naudingą tautinį darbą. Jaunie
ji dalyviai turi tikrai daug pasiū
lymų, idėjų, kurios iškyla diskusi
jų grupėse. Labai pagirtina, kad 
kasdien sudaromos naujos disku
sijų grupės ir renkami nauji pir
mininkai bei vadovai iš vis skir
tingų valstybių: tai suartina la
biau stovyklautojus ir paįvairina 
programos eigą.

Stovyklautojų draugiškas bend
ravimas, pakyli nuotaika ir tuo 
pačiu laiku rimtas darbas vien tik 
iš meilės dėl mūsų tėvynės atei
ties tikrai teikia pagrindo tikėtis, 
kad ši stovykla duos daug naudos 
visiems dalyviams, atnaujins jų 
atsidavimą dirbti dėl Lietuvos ge
resnės ateities.

— Kaip stiprus suamerikonėji- 
mas atsakytoji} kartoje? (1956 m.)

Imant koeficijentą 0—4, kur 0 
reiškia neturėjimas jokių suame- 
rikonėjimo žymių, o 4 pilną su- 
amerikonėjimą, atsakytojų koe- 
ficijentas buvo 1.4.

Ar pritariate karui, kuris at
neštų nepriklausomybę Lietuvai?

— 63% taip.
Ar grįžtumėte į Lietuvą?
— 31% taip, be sąlygų, 78% 

grįžtų jei būtų tinkamos sąlygos 
(pąv. jei gautų tinkamą profesinį 
darbą), 9% negrįžtų jokiais atve
jais.

Kaip su kultūriniu bendradar
biavimu?

— 49% jokio bendradarbiavi
mo. Stipriausiai už bendradarbia
vimą pasisakę santariečiai (45%), 
ateitininkai mažiausia, skautai 
•kažkur viduryje.

Ar dalyvaujate Amerikos poli
tiniame gyvenime?

— Taip beveik 100%.
Dr. Remeikis pateikė davinius 

iš naujausios anketos, kuri buvo 
pravesta jaunimo metų proga ir 
dar nėra visai baigta. Skelbiant 
tos anketos davinius, reikia turėti 
galvoje, kad šios anketos atsaky- 
tojai yra lietuviškiausia mūsų 
jaunimo dalis, , taigi ir jų atsaky
mai yra augščiau vidurkio (geres
ni mūsų atžvilgiu, negu vidurkis).

Į kuriuos mokslus linksta mūsų 
studentija?

— Pradžioje daugumas metėsi 
į praktiškąsias sritis — inžineriją 
ir mediciną. Tai gal buvo ir tėvų 
įtaka. Dabar vis daugiau, linksta
ma į humanitarinius mokslus.

Kur baigė gimnaziją?
Šios anketos atsakytojų 62% 

pradėjo ir baigė gimnazjią Ame
rikoje, o 1956 metų anketoje to
kių buvo 52%.

Kas jūs esate?
— Tik keli atsakė, kad esą 

amerikiečiai. Daugumas pasisakė 
esą Amerikos lietuviai arba Ame
rikos piliečiai.

Ar simpatizuojate kokiai nors 
lietuviškai politinei partijai?

—- 80% ne.
Ar draugaujate su amerikie

čiais? (mergaitėms).
— Beveik visos turi lietuvių 

•draugų, bet 50% išeina ir su ame
rikiečiais.

Ar jaučiate diskriminaciją?
— 50% taip.
Kokiais motyvais vadovausitės 

kurdami šeimą?

Nuoširdus ačiū visiems, kurie 
savo darbu ir auka prisidėjo, kad 
šioji stovykla įvyktų.

Jonas Šulcas
Amerikiečiai apie svečius

— Tokie pat žmonės, kaip ir 
mes.

— Bajavi.
— Apgailestaujame, jog tiek 

daug mergaičių. (Red.: mergaičių 
pasisakymas.)

— Mes šiek tiek galime atskir- j 
ti atvykusius, nes pastebim, jog 
jų mados šiek tiek skirtingos nuo ■ 
mūsų. Tačiau tai tik paįvairina 
stovyklos atmosferą.

— Kažkaip atrodo, jog svečiai, 
nors ir po varginančių ir tolimų 
kelionių, visi labai gyvi ir links
mi. Jie turbūt turi neišsemiamą 
energijos kraitelį.

— Mergaitės iš kitų kraštų šiek 
tiek atrodo moteriškesnės. Jų vi
sa laikysena ir elgesys tai liudija.!

— Mums labai keistai skamba, j 
kai svečiai, kartais pamiršę kuri 
esą, pradeda tarp savęs kalbėti 
vokiškai arba ispaniškai. Mes vis 
įpratę girdėti vien tik anglų kal
bą, bet tikriausiai greit priprasim.

Pirmasis laužas Dainavoje
Dainavos kalnelyje įvyko pir

mas pasaulio lietuvių jaunimo 
laužas. Jis skyrėsi nuo kitų laužų 
tuo, kad jį ne vieno krašto jauni
mas išpildė, bet ir visų kitų kraš
tų. Kiekviena grupė stengėsi kuo 
geresnę programą duoti. Viskas 
būtų gal daug geriau pavykę, jei
gu tas sukurtas laužas ne toks di
delis būtų buvęs. Jo kaitra atito
lino visą jaunimą toliau nuo lau
žo, ir dainos labai išsisklaidė Dai
navos vietovėje — nebuvo suta
rimo.

žinoma, jeigu mes palyginsime 
šį laužą su Vokietijoj ruošiamais 
laužais Vasario 16 gimnazijos so
de, tai Vokietijoje laužai gyvesni 
ir augštesnio lygio. Turbūt todėl, 
kad yra daug daugiau laiko ruoš-

Iš pasirodžiusių grupių atrodo, 
kad geriausiai patiko australai, 
nes jie buvo originaliausi.

Istoriją keičią žodžiai
“Mes nebesivadinkim Australi

jos lietuviais, Argentinos lietu
viais. Amerikos lietuviais. Iš čia 
išvažiuodami vadinkimės lietu
viais!”

— Atvažiuok kada į Australiją! I dabar yra?

— 50% pasisako už antrosios 
pusės lietuviškumą pirmoje vie
toje. Kiti pirmoje vietoje stato re
ligiją, dar kiti socialinę padėtį.

Kokius tautiniu atžvilgiu norė
tumėt matyti savo vaikus?

—Daugumas pasisako, kad vai
kai turėtų būti didele dalimi lie
tuviški, bet šiek tiek ir amerikie
tiški.

Ar grįžtumėte į Lietuvą? (1965 
m. anketoje).

— Daugumas pasisako, kad 
grįžtų tik Lietuvos aplankyti, bet 
ne gyventi. Kiti prideda, kad ir 
jų tėvai vargiai begrįžtų pilnam 
apsigyvenimui.

Kas mergaitėms daugiausia ne
patinka apie berniukus?

— Kad jie per daug išgeria ir 
nevisad mandagūs.

TAUTINIS PASIREIŠKIMAS 
KRAŠTE J

Tai buvo vienas iš jautriausių 
simpozijimų. Už stalo sėdėjo jau- t 
mimas, neseniai atvykęs iš Lietu
vos. Vieni atvykę prieš keleris 
metus, kiti prieš metus, dar kiti 
vos prieš kelis mėnesius. Kai ku
rie davė pranešimus, kiti tik at
sakinėjo į klausimus, treti tylūs 
sėdėjo salėje.

Mergaitė iš Lietuvos 1959 m.
Lietuviškojo auklėjimo srityje 

Lietuvoje dabar grumiasi dvi jė
gos: Mokykla ir tėvai. Mokykla ei
na viešai, panaudodama visas 
technikos priemones, tėvų įtaka 
atsargi. Vaiko pakrypimas į vieną 
ar kitą pusę priklauso nuo to, 
kiek jis turi pasitikėjimo tėvais,

Dr. Sužiedėlis

— Kad neturiu pažjstamų.
— O kam pažįstami? Svarbu, 

kad būtų lietuviai.
Kanados jaunimo šūkis: “Vesk 

lietuvaitę, tekėk už lietuvio!”

Spyglys
Ruošiamasi sekančiai stovyklai. 

Atvažiuoja palapinių statytojai, 
žiūri, kad palapinėlė (trisdešim
čiai žmonių) turi būti statoma į 
kalną. Sunku. Pietų pertrauka: 
alutis, atsigaivinimas. Grįžę išvy
do lietuvaites... Ir kalnelis ne
status, ir darbelis nesunkus.

Atvažiuoja didelis sunkvežimis. 
Visą diskusijų rimtį suardo noras 
atspėti, kas jame. Spėliojam: ar 
daugiau australų atveža, ar gal 
kengūrų nori priveisti Dainavoje.

Vincas Kudirka apie rūkančias 
mergaites: “šuniui balnas, kiau
lei vainikas, o lietuvaitei papiro
sas visai netinka.”

Užuojauta iš Italijos atvyku
siam: gaila, bet vyno su kiekvie
nu valgiu negalime duoti.

Dėmesio! K. Paulius Žygas pra
šo atsilankiusius svečius jam 
įteikti sąrašą jų kraštuose varto
jamų švarių lietuviškų keiksma
žodžių. Jam kartais pritrūksta. 

Pašnekesys su Australijos 
Rimu Cibu, 

Jaunimo Kongreso 
Centrinio Komiteto pirmininku
— Ką manai apie stovyklos va

dovavimą?
— Labai gerai, kad keičiasi 

valdyba kasdien. Būtų gerai taip 
ir kitą savaitę, žinoma, būtų nuo
latinė valdyba, bet visokių pra
nešimų davimą ir panašiai reikė
tų nuimti nuo jų pečių. Be to, 
taip žmonės geriau susipažins.

— Ar sakytum, kad Australija 
gerai maišosi su visais stovyklau
tojais?

— Taip. Įdomu, australai lie
tuviai taip greit susibūrė, nors ir 
iš septynių miestų. Labai gera 
grupės dvasia — “teamwork” — 
išsivystė.

— Ar jaučiasi didelis skirtu
mas tarp lietuvių jaunimo organi
zacijų Australijoje?

— Nelabai. Daugiausia trinties 
yra tarp lietuviško jaunimo ir se
nimo. Nors kiekviena organizaci
ja turi įvairius savus tikslus, su
sibūrėm be ypatingos bėdos.

— Kiek lietuvių Australijoje

kieki jis juos myli ir gerbia. Di
delis įrankis mokyklos rankoje 
yra komunistinės jaunimo orga
nizacijos: spaliukai, pionieriai, 
komjaunuoliai. Spaliukai ir pio
nieriai daug ką nukopijavo nuo 
skautų. Net pasisveikinimas: . 
“Būk pasiruošęs” — “Esu pasi
ruošęs”. Gimnazijose stipriausia 
priemonė suvaryti mokinius į 
komjaunuolius yra grasinimas, 
kad nekomjaunuoliai į universite
tą nepriimami. Taip ir yra. Pati 
pranešėja, nebuvusi komjaunuolė 
paskutinėje gimnazijos klasėje, 
padavus prašymą į Vilniaus uni
versitetą buvo pakviesta pas rek
torių Kubilių (tą garsųjį, kuris 
buvo Amerikoje), kuris pastatė 
klausimą aiškiai — komjaunuolė 
arba darbininkė. Mergaitė, žino
ma įsirašė į komjaunuoles. Tuo 
būdu komjaunuoliai dabar yra vi
si studentai, ir bolševikai pradeda 
galvoti, kad išėjo negerai — jie 
nebegali atskirti, kas yra tikras 
komjaunuolis, kas netikras.

Mergaitė iš Lietuvos 1962
“Visos lietuvių širdys plaka ta 

pačia tėvynės meile,” — pradėjo 
ji beveik su ašaromis, — “tik lais
vame pasaulyje tas plakimas yra 
viešas, viešai demonstruojamas 
ir visų girdimas, o Lietuvoje jį 
girdi tik pats tos širdies savinin
kas”. Nieko laisvo Lietuvos jau
nuolis neturi, tik laisvą širdį ir 
laisvą svajonę. Į universitetą yra 
daug daugiau kandidatų, negu 
vietų, tuo būdu politinė atranka 
sprendžia. Daugumas studentų 
gyvena bendrabučiuose, kur ir 
maistas ir drabužiai ir pačios pa
talpos menkos.. Užsimokėjimui už 
bendrabutį duodama stipendija 
po 10—30 rublių į mėnesį. Bet 
nevisi ją gauna. Paprastai vieno 
kambario gyventojai draugiškai 
viskuo dalinasi: ir stipendijos-pi- 

nigais ir net drabužiais (mergai
tės — suknelėmis).

Paklausta, ką ši mergaitė žino
jo apie išeivijos jaunimą, atsakė: 
žinojusi, kad čia yra tautinių šo
kių grupės, stovyklos, mokyklos, 
krepšininkai. Ji tikra, kad dabar 
yra žinoma ir apie Reisgytę.

Mergaitė iš Lietuvos 1964.
Lietuvių kalbon vis skverbiasi 

rusicizmai. Tautinui atžvilgiu jau
nimą galima paskirstyti į tris gru
pes. Apie 25% yra kraštutiniai 
kovotojai už nepriklausomą Lie
tuvą >ir prieš rusus. Apie 50% yra 
giliai tautiniai, bet lietuvybei iš
laikyti jieško kitų priemonių. To
kių yra net komunistų partijoje. 
Apie 25% jau nutautę, nors ir 
kalba lietuviškai, bet jų tėvynė 
jau yra plačioji Sovietų Sąjunga. 
Pirmosios grupės iniciatyva Lie
tuvoje dar vis pasitaiko viešų ak
tų prieš okupaciją ir rusus. Štai 
1964 m. gegužės paradui einant 
Vilniaus gatvėmis, ant vieno na
mo sienos kabojo didžiulis para
šas: “Laisvė Nepriklausomai Lie
tuvai, šalin rusai”. Paradas žygia
vo, o parašas vis kabojo, nes pa
radą lydėję rusai ir mongolai ne
suprato, kas plakate parašyta. 
1964 m. vasario 16 d. ant Dailės 
Instituto Vilniuje buvo iškelta 
trispalvė. Kitą kartą Kaune pat
riotai susimušė su policija, net 
padegė policijos autobusą. Vėl ki
tos Vasario 16-sios proga Kaune 
buvo paskleista tūkstančiai ranka 
rašytų patriotinių atsišaukimų su! 
antrašte: “Ruskiai, lauk, iš Lietu-1 
vos”.

Kalba Kauno kapinių sukilimo 
dalyvis

Tai buvo 1956 metais. Vėlinių 
vakarą kaip ir paprastai kapinėse 
degė žvakės. Sutemus, pradėjo

: rinktis daug jaunimo . Matėsi at-

i
— Imigravo 10,000 -po karo, 

bet dabar suskaityta 7-8,000 lie
tuvių. Veiklių, aišku, daug ma
žiau — 2-3,000.

— Ar visi išlaiko lietuvybę?
— Ne, nubyra. Užtai skirtu

mas tarp statistikos — kiek lietu
vių buvo pernai ir kiek dabar. 
Kaikurie išsikrausto toli — -“out 
back”, kur nėra kitų, su kuriais 
galėtų bendrauti, ir nubyra. Jau
nimo bent pusė labai rimtai sten
giasi išlaikyti lietuvybę.

JEI TU BŪTUM ŽUVYTĖLĖ
Jei tu būtum žuvytėlė 
Ir plaukiotume! prūde, 
Tai aš būčiau žvejo sūnus 
Ir vis gaudyčiau tave.
Tra lia lia lia lia lia lia lia.
Tai aš būčiau žvejo sūnus 
Ir vis gaudyčiau tave.
Jei tu būtum žvejo sūnus 
Ir vis gaudytum mane, 
Tai aš būčiau balandėlė 
Ir skrajočiau virš tavęs. 
Tra lia lia lia...
Jei tu būtum balandėlė 
Ir skrajotum virš manęs, 
Tai aš būčiau vanagėlis 
Ir vis gaudyčiau tave. 
Tra lia lia lia...
Jei tu būtum vanagėlis 
Ir vis gaudytum mane, 
Tai aš būčiau davatkėlė 
Ir sėdėčiau bažnyčioje. 
Tra lia lia lia...

SUDIEV...
(išmokta Lūkiškio kalėjime) 

Sudiev, tėte, motinėle, 
Sudiev, sesele, 
Sudiev, mylima mergele, 
Jau negrįšiu ne. (2 k.)
Jūs mus laidot negalėsit, 
Vien tik širdis verkt galės. ■ 
Išniekinti mūsų kūnai 
Gatvėse gulės. (2 k.)
Mus palaidos mūsų priešai 
Tamsioj naktelėj, 
Užžels užakėtas kapas 
Dilgėm, žolelėm. (2 k.)
Sese, pink vainiką žalią, 
Atnešk paslapčia.
Broli, juodą medžio kryžių 
Pastatyk nakčia. (2 k.)
Jūs, draugai, kovokit likę, 
Vykit plėšikus.
Kada bus laisva Tėvynė 
Ir mums lengva bus. (2 k.) 

vykusių net ir Vilniaus ir Šiaulių. 
Prie Nežinomojo Kareivio kapo 
susirinko minia žmonių. Pasigir
do patriotinės partizaniškos dai
nos. Vaikai pasilipdami kėlė žva
kutes ant paminklo, kol jis pa
skendo šviesų jūroje. Staiga kaž
kas apdengė paminklą šilkine tri
spalve vėliava. Kažkas, stovįs še
šėlyje, pasakė kalbą. Nuaidėjo 
Lietuvos himnas.

Tuo metu kapines jau supo en
kavedistų automobiliai. Atžygia
vo net kariuomenės dalinys. Kai 
minia iš kapų pasipylė į gatvę ir 
pajudėjo Laisvės alėjos krypti
mi, enkavedistai bandė jėga eise
ną sustabdyti. Prasidėjo kruvinos 
muštynės. Kuriuos pagavo, varė 
į sunkvežimius. Tie vėliau gavo 
po 7 metus Sibiro. Nežiūrint to, 
dalis minios visvien prasiveržė ir 
nužygiavo per visą Laisvės Alėją 
iki senamiesčio. Po šio įvykio ka
pinės pasidarė lyg rakštis rusų 
akyje, ir jie jas, kaip žinome, lik
vidavo, paversdami parku.

Dar keli atsakymai
Dalis simpozijumo dalyvių pra

nešimų nedarė, bet atsakė į liau
simus.

Štai keletas klausimų ir atsaky
mų.

Ar visi lietuviai komunistai yra 
tautos priešai?

•K®5.

Miss Lithuania G. Galinytė iš Bostono įeina į Dainų Šventę 
lydima PLB pirm. JJ. Bačiūno ir Jaunimo Kongreso pirm. A. 
Zaparacko

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garu vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.RJVf.N.Pt.

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

— Visai ne. Yra tam tikra nuo
monė, kad lietuviai, stodami i 
partiją, dar gali kai ką Lietuvai 
padėti. To dėliai ir komunistų 
tarpe, lygiai kaip ir tarpe tų, ku
rie išleidžiami į užsienius, yra tik
rai nuoširdžių tautiečių, nemažiau 
patriotinių, už Amerikoje esan-

Ko Lietuvos jaunimas tikisi iŠ 
jaunimo užjūriuose?

— Viešos akcijos už Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymą. To
kios akcijos negalima išvystyti iš 
Lietuvos, (tai atsakė mergaitė, 
buvusi Lietuvoje dar 1965 m.).

Ar Lietuvoje 1965 m. girdėjote 
apie Amerikos liet, jaunimo veik
lą ir iš kur?

— Aš asmeniškai girdėjau la
bai mažai. Kartą girdėjau Ameri
kos balsą, bet jis man įspūdžio 
nepadarė. Kartą skaičiau Ame
rikoje išleistą liet, laikraštį, kuris 
buvo ėjęs per tiek daug rankų, 
jog buvo net nešvarus. Negaliu 
prisiminti to laikraščio pavadini
mo.

☆ *
Kaip vėliau paaiškėjo, salėje 

buvo dar ir daugiau jaunimo, ką 
tik atvažiavusio iš Lietuvos, bet 
jie tuo tarpu nedrįso nei simpo- 
zijume dalyvauti, nei į klausimus 
atsakinėti.

1

Ps.D.RJVf.N.Pt


® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
PLENTAS VILNIUJE
Automobilių susigrūdimą Vilniuje 

sumažins Neries krantine išvedamas 
plentas. Jis eis nuo Žvėryno, pro 
Vingio parką iki Raudonosios Armi
jos prospekto. Bendras naujojo ke
lio ilgis — 2.200 m, plotis — 16 m. 
Vilniaus komunalinių įmonių ir mies
to tvarkymo skyriaus viršininkas 
Napoleonas Dūda praneša, kad teko 
nugriauti nemaža namų ir nuimti 
beveik visą žemės sluogsnį ntio sta
taus kalno prie studentų bendrabu
čių Čiurlionio gatvėje. Darbą sunki
na Neries pakrantėje aptiktos užaku- 
sios kūdros, kemsynai, 15 m storio 
durpių juosta.

PARAMA POPIERIUJE .
Amerikiečių aviacijai pradėjus 

bombarduoti naftos atsargas Hanoi 
ir Haifong priemiesčiuose, Lietuvos 
kompartija vėl organizuoja protesto 
mitingus. “Tiesos” liepos 2 d. laida 
pasidabino akį rėžiančiomis antraš
tėmis: “Agresoriai, nešdinkintės na
mo!”, “Žmonija neatleis žudikams”, 
“Juos lydi prakeikimas”, “Rūstus pa
sipiktinimas barbariškais JAV veiks
mais” ir Lt. Būdinga, kad oficialia
me Sov. Sąjungos vyriausybės prane
šime kalbama tik apie Hanoi ir Hai
fong priemiesčių bombardavimą, bet 
nepasakoma, kokie taikiniai yra bom
barduojami. Visišką mitingų dalyvių 
nesusigaudymą liudija šiauliečio V. 
Naručio žodžiai: “... JAV agreso
riai, užpuolę laisvę mylinčią Vietna
mo liaudį, barbariškai bombarduoja 
miestus ir kaimus, degina pasė
lius...” Kauno “Kotono” kojinių 
fabrike skyriaus viršininkas J. Šerys 
nepašykštėjo dar karingesnių žodžių: 
“Bombarduoti taikius Vietnamo De
mokratinės Respublikos miestus ir 
kaimus žvėriška. Toks amerikinės 
kariaunos įžūlumas pažeidžia visas 
tarptautinės teisės normas...” šiems 
kalbėtojams Vilniuje, Kaime, Šiau
liuose, Klaipėdoje ir Panevėžyje ne
žinoma, jog amerikiečių lakūnams 
buvo duotas įsakymas nemesti bom
bų, jeigu jie nėra tikri, kad jos nu
kris tik taikinio rajone. JAV vyriau
sybė deda visas pastangas sumažin
ti civilių gyventojų aukoms. Naftos 
taikinių bombardavimas yra būtinas 
žingsnis kiekviename kare. “Tiesa” 
mėgsta didinti amerikiečių nuosto
lius, bet niekada nėra paskelbusi 
komunistinių partizanų aukų, nes 
juk tada paaiškėtų dabartinių Šiau
rės Vietnamo valdovų visiškas nesi
skaitymas su savo piliečių gyvybė
mis. Dėl prestižo ir tuščios garbės jie 
tęsia karą, kurio negali laimėti.

EKSKURSANTAI VILNIUJE
“Tiesos” teigimu, šiemet Vilnių 

aplankė apie 100.000 svečių iš kitų 
Lietuvos vietovių ir užsienio.. Eks
kursijų valdyba kasdien aptarnauda
vo po 50 ekskursijų. Iš JAV ir Ka
nados viešėjo kelios lietuvių grupės, 
jų laukiama daugiau liepos mėnesį. 
Laukimas, žinoma, yra gražus daly
kas, bet jo grožį sugadina užsienie
čio lietuvio apiplėšimas. Maskvos 
nustatytas 25-30 rublių mokestis už 
parą yra skaudus pasityčiojimas, 
juo labiau, kad rublis laikomas ver
tingesnių už dolerį, nors iš tikrųjų 
tas sovietinis rublis užsienyje tėra 
tik bevertis popieriukas. Lietuvių 
ekskursantų sunkiai uždirbti doleriai 
plaukia į Maskvą, Vilnius jų nemato,

EDMONTON, Alto.
EDMONTONO LIETUVIŲ NAMUO

SE paskutinių mėnesių bėgyje Įvyko 
nemaža pobūvių ir parengimų.

BALANDŽIO 23 D. Įvyko Algirdo 
Karoso ir p-lės M. Pawiluk vestuvės. 
Algis yra aktyvus jaunosios lietuvių 
kartos veikėjas, nekartą uoliai prisi
dėjęs prie lietuviškų programų išpil
dymo.

GEGUŽES 7, Motinos Dienos išvaka- 
se, mūsų koloniją aplankė garbingas 
svečias iš Montrealio — buv. KLB 
pirmininkas p. Lukoševičius. Susirin
kusieji turėjo progos išgirsti turinin
gą ir įdomią paskaitą apie lietuvišką 
šeimą ir jos branduolį — lietuvę mo
tiną. Po paskaitos svečias atsakinėjo 
Į klausimus, susijusius su Kanados bei 
Pasaulio Lietuvių B-nės veikla ir ki
tų lietuviškų organizacijų darbais.

•GEGUŽES 21 D. buvo surengta 
staigmena gimtadienio proga visiems 
edmontoniečiams gerai pažįstamam 
lietuviškų radijo pusvalandžių vedė
jui ir lietuviškų programų dalyviui 
Jonui Baronui. Pobūvį, praėjusį paki
lioje nuotaikoje, gražiai pravedė A. 
Dudaravičius.

GEGUŽES 28 D. įvyko Albinos ir 
Justo Andersonų, persikeliančių gy
venti į Prince George, B.C., išleistuvės. 
Susirinkus gausiam būriui draugų ir 
pažįstamų, išvykstantiems pritaikytą 
žodį tarė kun. I, Grigaitis, T. Uogintas 
ir J. Popikaitis. Edmontono kolonija 
gaili netekus pavyzdingos ir veiklios 
šeimos.

BIRŽELIO 19 D. Šiemet įsikūrusi 
Edmontone Baltų Federacija surengė 
1941 m. birželio 14-15 d.d. Sibiran de
portuotų lietuvių, latvių ir estų 25 me
tų sukakties minėjimą.

Minėjimas, pirmas tokio pobūdžio 
Edmontone, buvo tikrai įspūdingas. 
Garbės svečių tarpe matėsi katalikų 
ir protestantų dvasiškiai, 3 provinci
nės valdžios ministerial, miesto bur
mistras, Viešosios Nuomonės Tyrimo 
Draugijos atstovas, universiteto atsto

o lietuviaPkomunistai neturi teisės 
sustabdyti Kremliaus užkrautą lietu
vio turisto apiplėšimą. Jeigu galėtų, 
tikriausiai būtų pasitenkinę realesne 
10-15 rublių suma už parą Vilniuje.

AUTOMATAI IR STIKLINES
“Tiesa” paskelbė feljetoninio sti

liaus Č. Bytauto rašinį “Stiklinės... 
poilsiauja”, kuriame rašoma: “Sek
madienis. Vilniaus centriniame gast
ronome žmonių ne per daugiausia. 
Ir eilių prie prekystalių nėra. Tik 
trys gazuoto vandens automatai ap
gulti pirkėjų. Eilutė vos ne ligi du
rų išsirangiusi.

Šviečia visų automatų kontrolinės 
lempos, visi veikia. O eilė mažėja lė
tai. Mat trims automatams yra tik 
viena stiklinė. Todėl prie dešrų, py
ragų ir kitų skanėstų eilių nėra, o 
prie paprasto vandenėlio trepsi žmo
nės po pusvalandį...” Č. Bytautas 
būtų laimingas, jeigu kiekvienas 
automatas turėtų po stiklinę. Tai, 
žinoma, labai kuklūs komunistinėje 
sistemoje gyvenančio žmogaus norai. 
Apie popierinius puodukus jis, ma
tyt, dar nėra net girdėjęs, o jie prak
tiški — atsigėrei ir numetei. Dabar- 
gi visi toj pačioj stiklinėj ūsus mir
ko, lūpų dažus laižo. Planuotojai su
kūrė automatus, bet popierinius puo
dukus užmiršo suplanuoti...

NAUJI GYDYTOJAI
Kauno medicinos institutą šiemet 

baigė 392 gydytojai, dantų gydytojai 
ir vaistininkai. Jiems buvo įteikti lai
kiniai instituto baigimo pažymėjimai, 
kurie po vienerių metų praktinio 
darbo bus pakeisti diplomais. Jau
nuosius medikus sveikino instituto 
direktorius prof. dr. Z. Januškevi
čius, valdžios ir kompartijos atstovai.

PRAEITIES ATGYVENOS?
Lietuvos viešosios tvarkos ministe- 

ris A. Gailevičius nusiskundžia, kad 
permažai yra kovojama su chuliga
nizmu. Specialus įsakas, liečiąs atsa
komybę už smulkų chuliganiškumą, 
smulkiems chuliganams dažniausiai 
netaikomas — jis panaudojamas tik 
prieš stambius chuliganus, kai nori
ma švelninti jų nusikaltimus. Chuli
ganizmą A. Gailevičius yra linkęs 
vadinti praeities atgyvenomis, bet jo 
pateikti pavyzdžiai liudija, kad chu
liganizmu yra užsikrėtusi ir jaunoji 
karta: “Paaugliai V. Bakanauskas, 
V. Svideravičius, I. Leonavičius ir A. 
Ščėsna, būdami neblaivūs, Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje sukėlė peš
tynes, sumušė kelis studentus. Buvo 
sudaryta baudžiamoji byla. Kauno 
rajono prokuratūra tardymą baigė, 
tiktai po trijų mėnesių. Visą šį laiką 
nusikaltėliai buvo laisvi. Nebaudžia
mumas baigėsi tuo, kad sekančią die
ną po tardymo užbaigimo įsisiautėję 
chuliganai Sargėnuose vėl sumušė 
žmones. Tik tada prokuratūros dar
buotojai susigriebė — nusikaltėliai 
buvo suimti...” Chuliganizmo tikro
ji priežastis yra girtavimas: “Viešo
sios apsaugos ministerijos analizė ro
do, kad iš 1965 m. užregistruotų 
chuliganiškumo atvejų beveik 90% 
įvykdė neblaivūs asmenys. Beveik 
visi asmenys, teisti už smulkų chuli
ganiškumą, pažeidė įstatymus, būda
mi girti...” O girtavimui, atrodo, 
nėra ribos: “... pasitaiko atvejų, kai 
girtaujama darbo metu, ir būtent 
dėl to kai kur kelia galvas chuliga
nai ...” V. Kst.

GRAŽUS LIETUVIŲ PASIRODY
MAS. — S. m7 liepos mėn. 1-ji — Do
minijos Diena — mūsų mieste buvo 
švenčiama kaip ir visoje Kanadoje, 
gal tik toks skirtumas, kad pas -mus 
šioji šventė buvo lyg tai kokia repeti
cija ar pasiruošimas sekantiems me
tams — Kanados šimtmečio sukakčiai.

Pati svarbiausioji šių metų Domini
jos Dienos programos dalis buvo taip 
vadinamas Canadiana festivalis, kurio 
programoje, be seniausiųjų kanadie
čių — indėnų, dalyvavo dar apie 10 
kitų tautybių atstovai, o jų tarpe ir 
lietuviai.

Festivalis įvyko gražiame didžiulia
me mūsų miesto Bellevue parke, kur 
programoje dalyvavo virš 350 įvairių 
tautybių atstovų, daugiausia daininin
kų ir šokėjų.

Visų tautybių atstovai su vėliavomis 
organizuotai atžygiavo į Bellevue par

vas bei ukrainiečių ir lenkų organiza
cijų atstovai.

Minėjimas pradėtas malda, kurią 
sukalbėjo vyskupo Įgaliotinis Rev. 
Reynolds ir liuteronų dvasiškis Rev. 
C. Avotins. Po invokacijos buvo su
giedoti Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
himnai. Tautiniais drabužiais apsiren
gusios mergaitės po kryžiumi padėjo 
3 gėlių puokštes.

Įžanginį žodi tarė Baltų Federaci
jos pirm. Augustas Ošis. Pagrindinę 
kalbą sakė dr. A. G. Rudovics. Pianinu 
solo skambino estė Lydia Pals.

Iš garbės svečių tarpo kalbėjo Al
bertos savivaldybių ministeris Hon. A. 
J. Hooke, Edmontono burmistras V. 
Dantzer, Viešosios Nuomonės Tyrimo 
Draugijos atstovas Preston Manning, 
ukrainiečių atstovas Ihor Shankows- 
kyj ir Albertos Lenkų Kongreso pirm, 
dr. H. Wojcicki. Baigminį žodį tarė 
Baltų Federacijos vicepirm. A Duda
ravičius. Minėjimas baigtas Kanados 
himnu.

Minėjimą pravedė Viktoras Jagol- 
das, scenos meniškas dekoracijas bu
vo paruošusi latvė p. Jinvers.

Sis įvykis buvo plačiai aprašytas 
vietinėje spaudoje, taip pat kaikurios 
minėjimo ištraukos buvo rodomos te
levizijos žiniose.

“Edmonton Journal” vieną iš savo 
vedamųjų straipsnių užbaigė šiais žo
džiais: “Turime atsiminti, kad kova už 
žmonių laisvę yra nebaigta ir kad im
perialistinis komunizmas tebėra di- 
didžiausias laisvės priešas.”

KLB EDMONTONO APYLINKE, 
talkininkaujant namų direktoriams, 
šjn. liepos mėn. 30-31 d.d. Edmonto
no Lietuvių Namuose ruošia Vakarų 
Kanados Lietuvių Dienas. Liepos 30 
d., šeštadienį, įvyks pobūvis Lietuvių 
Namuose, o liepos 31 d., sekmadienį, 
po pamaldų — piknikas ūkyje.

lietuvių Dienų programa bus pa
skelbta vėliau. Prašoma visus kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. J. P.

Birželio išvežimų minėjimas Edmontone. ■ Foto P. Vaitkūnoį

Sault S. Marie, Ont. viešas pasirodymas mūsų mieste ir, 
reikia tikėtis, nebus paskutinis.

Negalima praleisti nepaminėjus, 
kad lietuvių šokėjų grupę dar prieš 
Canadiana festivalį jau buvo galima 

'matyti televizijoje (2-rame kanale), o 
dvi lietuvaitės D. Girdzevičiūtė ir D. 
Poškutė buvo rodomos dar ir šokan

čios “Kepurinę” amerikietiškos televi- 
jos 10-to kanalo programoje “Eye on 
Michigan”.

ČIKAGOJE ĮVYKUSIOJE DAINŲ 
ŠVENTĖJE ir lietuvių jaunimo kon
grese mūsų miesto lietuviams atstova
vo trys tautiečiai, kurie yra tokios 
kuklios asmenybės, kad prašė kores
pondentą pavardžių neskelbti.

SUOMIŲ SUVAŽIAVIMAS — FES
TIVALIS, kuriame dalyvavo keletas 
tūkstančių suomių iš visos Š. Ameri
kos, įvyko mūsų mieste liepos mėn. 
pradžioje ir truko tris dienas. Suva
žiavimas, plačiai aprašytas vietiniame 
“Sault Daily Star”, turėjo labai įvai-

(Nukelta į 7 psl.)

ką ir išstatė savo vėliavas prieš estra
dą, iš kurios miesto burmistras atida
rė festivalį įžangine kalba.

Lietuviškos vėliavos nešėjas buvo 
atostogoms iš Otavos universiteto su
grįžęs studentas Rimas Gasperas, o 
asistentės — Danutė Girdzevičiūtė ir 
Danutė Poškutė. Šis gražus ir net akį 
atkreipiantis trejetukas dėvėjo tauti
nius kostiumus. Tautiniais kostiumais 
buvo pasipuošusios ir 8 lietuvių jauni- j 
mo šokėjų poros, kurios gražiai suso-Į 
ko “Kubilą”, “Kepurinę” ir “Jonkelį”. 
Ta proga reiktų pagirti mūsų jauni
mą (o gal ir tėvus!), kad nepatingė
jo dalyvauti programoje, ir mūsų 
“valdžią”, kad nepraleido progos re
prezentuoti tą toli už jūrių marių 
esančią, o kai kam vis tolstančią Lie
tuvą ...

Apyl. valdybos pirmininko A. Vana
go žodžiais, tai buvo pirmas lietuvių

SAVAITGALIAIS

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786

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

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Moia Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgižių 
paskolos iš 7% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: pirmadieniais, trečio dieniais ir ketvirtadienias 9 vai. ryto — 3 vol. 
po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vok po pietų i* S vol. 
— 8 vol. vok., ieitodienais 9 vai. ryto — 12 vai.
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O LIETUVIAI PASAULYJE
Chemijos studijas pradėjo 1957 va

saros semestre. Vasario 16 Gimnazi
joje pirmą kartą talkino 1962 m., 
dėstydamas matematiką, o nuo 1964- 
65 m. m. pradžios dėsto chemiją ir 
vienoj klasėj gamtą. 1962 m. buvo 
išrinktas vienai kadencijai į PLB V- 
jos Kr. Tarybą. Savo kandidatūrą bu
vo išstatęs taip pat ir 1965 m. Tary
bos rinkimuose. Būdamas gimnazijo
je, buvo aktyvus skautas.

Dr. Lenartas yra pasiryžęs rinktis 
universiteto dėstytojo kelią.
' RUDOLFAS BRINKIS — inžinie- 
rius. Hannoverio Augštojoje Techni
kos Mokykloje š. m. gegužės mėn. 
įsigijo statybos inžinieriaus diplomą 
Rudolfas Brinkis. Naujasis inžinie
rius yra gimęs 1937 m. rugpjūčio 31 
d. Virbalyje. Į Vasario 16 Gimnaziją 
įstojo 1951 metais, o brandos atesta
tą joje įsigijo 1959. Inž. R. Brinkis 
š. m. liepos 1 d. sukūrė šeimą.

GERHARDAS BAURAS — socio
logijos magistras. Heidelbergo uni
versitete š. m. gegužės mėn. G. Bau- 
ras išlaikė egzaminus ir gavo socio
logijos magistro laipsnį, parašęs dar
bą “Apie pabaltiečių pasaulėžiūrą ir < 
senąją religiją”. Jis yra gimęs 1940 
m. sausio 14 d. Kaune. Su Vasario 16 
Gimnazija susirišęs nuo pradžios mo
kyklos, nuo 1951 metų. Brąndos 
atestatą įsigijo 1961 m. pavasarį. Nuo 
1965 m. rudens talkina gimnazijoje, 
atvykdamas vieną kartą į savaitę ir 
dėstydamas patiems mariausiems ge
ografiją. Nuo š. m. rudens gimnazijai 
skirs 3 dienas savaitėje. G. Baurasr 
yra aktyvus skautas, 1965 m. buvo iš
statęs savo kandidatūrą į PLB Vo
kietijos Kr. Tarybą, dalyvavo Jauni
mo Kongrese Čikagoje.

Australija
WOLLONGONGE neseniai įsistei

gė lietuvių savaitgalio, mokykla, su
organizuota p. Černiausko jo namuo
se. Mokyklą tuo tarpu lanko apie 10 
lietuviukų, o juos sutiko mokyti p. 
V. Lokienė.

JONAS ŠOLIŪNAS, anksčiau ra
šęs į daugelį Š. Amerikos laikraščių, 
pasižadėjo nuolatos bendradarbiauti 
australiškame laikraštyje “Mūsų Pa
stogė”, kur ir pradėjo nuolatinį sa
vo pranešimų skyrių — “Anapus 
okeano”.

ADELAIDĖS APYL. V-BA šiais 
metais numato išleisti specialų “Mū
sų Pastogės” numerį, skirtą tos ko
lonijos lietuvių gyvenimui nušviesti. 
Redaktoriais sutiko būti VI. Radzevi
čius ir P. Andriušis. Kažin, ar nebū
tų gerai, kad ir Kanados lietuviai 
(kolonijomis — bent didesnėmis) pa
sistengtų išleisti po specialų “Tėviš
kės žiburių” ir “Nepr. Lietuvos” 
(pagal pasirinkimą) numerį? 3

Brazilija
PRANAS ŠUKYS, Prano ir Julijos 

Rudminaitės šukių sūnus, gimęs Bra
zilijoj prieš 22 metus, baigė Instituto 
Technologico de Aeronautica, gau
damas elektronu inžinerijos diplomą.

JONAS VALAVIČIUS, diplomuo
tas ekonomistas, vadovauja DKW 
Wemag automobilių, gamybos firmai 
Sao Paulo mieste.

Britanija
LIETUVIŲ SODYBOJ jau vykstą 

atostogų sezonas. Prieš tai Sodyboj 
buvo padaryta įvairių pataisymų bei 
pagerinimų.

LONDONE TRAGIŠKAI MIRĖ 
NAUJOKAITIS, 84 metų amžiaus. 
Velionis į Angliją buvo atvykęs po 
H-rojo Pas. karo.

DIDŽ. BRITANIJOJ Sekminių pro
ga Lietuvių Sodyboj buvo išrinktos 
net dvi karalienės. Didž. Britanijos 
Mrs. Lithuania, kurios titulas atiteko 
Bradfordo tautinių šokių grupės va
dovei Peleckienei, ir Didž. Britanijos 
Miss Lithuania—Nasvytytei iš Wey- 
bridge. Paruošė Pr. Al.

J. A. Valstybės
ALMIS SADAUSKAS, Kolumbijoj 

dirbančio vieno cukraus gaminių di
rektoriaus Kosto Sadausko sūnus, at
vyko į Čikagą, kur galvoja ilgiau pa
sisvečiuoti ir susipažinti su Amerikos 
gyvenimu. Jis sustojo pas savo dė
dę Anicetą Sadauską Roselande.

NIJOLE KUCINAITĖ, iš Brock
ton, Mass., išvyko Prancūzijon tobu
lintis prancūzų kalboj. Ji ruošiasi 
gauti magistrės laipsnį.

TAI BENT PAGYVENTA VEDY
BINIAM GYVENIME! Petras ir Ele
na Adomavičiai atšventė savo vedy
binio gyveninio 60 m. sukaktį. Pet
ras Lietuvoje buvo Vyr. tribunolo 
teisėjas, Elena «— pianistė. Petras ki
lęs iš Vabalninko parapijos. Gimnazi
ją baigė Šiauliuose, teisių mokslą 
Maskvoje. Elena konservatoriją bai
gė Rusijoj. Abu sukaktuvininkai da- 
bąr gyvena Brocktone, Mass.

KUR TIE LIETUVIAI NEGIMS
TA IR KUR JIE NEGYVENĄ? Ma
rytė Laidaitė, šauni lietuvaitė, sto
vyklavo Dainavoje ir dalyvavo Jau
nimo kongrese. O ji gimusi — Fili
pinuose.

MARIJA IR PROF. ADOMAS 
VARNAI buvo nuvykę į Milwaukee, 
kur dalyvavo Tarpt, Montessori 
kongrese. Jie specialiai važiavo pa
simatyti su dr. Montessori sūnumi 
Mario Montessori, kuris dabar yra 
direktorius Tarptautinės Montessori 
dr-jos. Jis, reikšdamas dėkingumą už 
atvykimą, ponią M. Varnienę apdova
nojo rožių puokšte, o jam p. Varnie
nė įteikė vieną seną montesorišką 
knygą. Mario Montessori pažadėjo 
rudenį atvykti pas p.p. Varnus pla
čiau pasikalbėti Montessori sąjūdžio 
reikalais.

NEW YORKE SPAUSDINAMA 
KOMUNISTINE “LAISVE” vedama
jame vapaHoja, jog, esą, “tautos at
plaišoms birželio mėnuo yra ‘baisy
bės mėnuo’, o lietuvių tautos sūnums 
ir dukroms, patriotams, yra džiaugs
mo mėnesiu”.

Komentuodamas šitokį raštą “Ke
leivis”, tarp kita ko, šitaip pabrėžia: 
“Minėtas ‘Laisvės’ straipsnis rodo, 
kad mūsų Mizaros, Bimbos, Andriu
liai ir visa jų šutvė nė per nago juo
dymą nepasikeitė. Jie ciniškai juo
kiasi iš viso to, kas lietuvių tautai 
brangiausia. Jie garbina tuos, kurie 
trėmė į Sibirą tūkstančius moterų, 
vaikų ir senelių, žudė vietoje tuos, 
kurie nenorėjo jiem nusilenkti”.

NELAIMIŲ GRANDINĖ PILKU 
NAMŲ GYVENTOJAMS. Birželio 
pabaigoj bostoniečių Pilkų namo gy
ventojus užpuolė nelaimės. Ten gy
venąs inž. VI. Kuodys, grįždamas 
iš Cape Codo. susidūrė su kita ma
šina. Nukentėjo jo mašina ir kartu 
važiavę Nikolskiai, kurie dar negali 
eiti į darbą.

Tų pačių namų gyventojas veng
ras, išėjęs į gatvę, susitiko tris vy
rus. Vienas jų paprašė cigaretės, o 
kitas tuo tarpu smogė vengrui taip, 
kad tas griuvo žemėn ir gerokai su
sižeidė. Užpuolikai jį apiplėšė, bet, 
bėgdami nuo atskubančios policijos, 
išmetė pagrobtus pinigus.
Trečias tų namų gyventojas Augo- 
nis nuvažiavo pas Valiukonius Joni
nių švęsti. Jam viduje svečiuojantis, 
Valiukonių kaimynas, turbūt, nelabai 
matydamas kelią, grįžo namo ir įva
žiavo į Augonio ir greta stovėjusį ki
tą automobilį ir juos gerokai apga
dino.

Vokietija
VILIUS LENARTAS — chemijos 

daktaras. Heidelbergo universitetas š. 
m. gegužės 14 d. Viliui Lenartui su
teikė chemijos daktaro laipsnį už jo 
darbą “Eine neue Synthese von 
Hydrobenz (c, d) indolderivaten”. 
Naujasis daktaras yra gimęs 1937 m. 

j balandžio 9 d. Klaipėdoje. Vasario 16 
' Gimnazijoje mokėsi nuo 1951 metų, 

kur 1957 m. įsigijo brandos atestatą. 
Apie jo gabumus ir stropumą liudi
ja tai, kad, labai trumpai pabuvęs I- 
je klasėje, tuoj buvo perkeltas į II- 
ją, o iš VII klasės išlaikė egzaminus 
į IX-ją. Baigiamuosiuose egzaminuo
se iš matematikos gavo vienetą, t.y. 
patį augščiausiąjį pažymį.

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas
460 MAIN ST. E. 

Hamilton, Ont.
Telefonas 529 • 4911

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SEDING-EAVESTROUGHING 

Telef. 383-7512 M. L 83400 
1031 Upper Shennan, 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 medHa-



KULTŪMUfiJE VEIKIOJE
“THE WAR AGAINST GOD IN 

LITHUANIA”, dr. J. Savojo parašyta 
knyga, susilaukė daugelio įžymiųjų 
žmonių įvertinimo, štai keletas pasi
sakymų: “Jau pats laikas, kad būtų 
pasakyta, kaip didvyriškai religingi 
Lietuvos žmonės persekiojami” — 
vysk. F. P. Carrol, Calgary. “Aš pa
dėjau Jūsų knygą laukiamajame kam
baryje, tikėdamas, kad tai atneš daug 
gera” — J. Sweeney, Honolulu vysku
pas. “Ši knyga negali būti praleista 
kaip dar viena apžvalga gyvenimo ko
munistų priespaudoj. Joje yra giliau 
ir daugiau pasakyta” — Patricia Mc
Donough, “The Tablet”, April 21, 
1966. “Reikia, kad mums dažnai būtų 
primenama apie nuolatinį persekioji
mą Lietuvos žmonių ir apie neginčyti
ną faktą, kad jiems yra atimta religi
nė laisvė” — E. J. Primeau, Manches- 
terio vyskupas. “Mums sunku suprasti 
gerųjų ir pamaldžiųjų Lietuvos kata
likų padėtį, kurie turi tiek daug ir 
taip ilgai kentėti už savo šventą tikė
jimą. Linkime, kad greitu laiku ateitų 
Prisikėlimas...., kad visos tautos bū- Dainų šventės garbės svečiai ir dirigentai
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Sukaktuvinis liet, gimnazijos leidinystretas. Užrašas skelbia: “Justinas Vie
nožinskis 1886—1960; dailininkas-pro- 
fesorius, Kauno Meno mokyklos įkū
rėjas.” Velionies asmenybę ir jo nuo
pelnus lietuvių dailei nušvietė Daili
ninkų Sąjungos pirm. J. Kuzminskis. 
J. Vienožinskiui pagerbti suruoštame 
vakare atsiminimų pluoštą pateikė P. 
Aleksandravičius, B. Jacevičiūtė, J. 
Kuzminskis, N. Petrulis, J. Umbrasas, 
I. žebenkienė ir kt.

PETRAS GERULIS, prieš I D. karą 
rašęs “Draugijos” ir “Ateities” žurna
luose literatūros kritikos straipsnius, 
mirė Kaune. Velionies rašiniai buvo 
skirti Lazdynų Pelėdos, Šatrijos Raga
nos, Mačio Kėkšto, Žemaitės, A. Jakš
to, L. Giros, J. Biliūno ir S. Čiurlio
nienės kūrybai įvertinti. Patekęs į ca
ro kariuomenę, pasiliko Spv. Sąjungo
je ir į Lietuvą grįžo 1948 m. V. Vana
gas nekrologe rašo: “Kaip kritikas, P. 
Gerulis rėmėsi buržuazinės ideologijos 
premisomis, smerkė literatūros revo
liucinį tendencingumą, atmetė jos so
cialinį kriticizmą. Tačiau, piršdamas iš

tų išlaisvintos iŠ žiauraus persekioji- ’ esmės krikščionišką idealizmą, jis ko
mo” — M. K. Carrol, Wichita, Kansas,! vojo už realistinę lietuvių literatūrą, 
vyskupas. į o, daug dėmesio skirdamas kūrinių

DAILININKAS ANTANAS RŪKŠ-estetinės vertės klausimams, puoselė- 
TELĖ Omahoje turėjo savo kūrinių t08 literatūros meninį lygį...” Gy- 
parodą. Buvo išstatęs 34 kūrinius — vendamas Sov. Sąjungoje turėjo pasi- 
peisažus, figūrines kompozicijas, reli- tenkinti buhalterio darbu.
ginio turinio paveikslus. Paroda vyko 
Baxton viešbuty, o paskiau buvo per
kelta į lietuvių parapijos salę. Lanky
tojų buvo gana daug, visa eilė jų įsi
gijo dailininko paveikslų. Gavo ir už
sakymų. pvz. p.p. Jonušai užsakė du 
paveikslus. Dabar dailininkas piešia 
dr. K. Griniaus portretą, kuris su ki
tų mūsų prezidentų portretais bus mū
sų istoriniame muzėjuje, organizuoja
mame prie Jaunimo Centro.

KOMPOZ. VLADO JAKUBĖNO for
tepijono studijos mokslo metų užbai- 

’gimo koncertas įvyko Jaunimo Cent
ro didžiojoj salėj birželio 18 d. Pana
šūs koncertai yra rengiami beveik vi
sų pajėgesnių muzikos studijų dau
giausia dėl dviejų tikslų. Pirma, tokie 
koncertai pristato visuomenei studijos 
vadovą-mokytoją ir parodo jo pedago
ginių pastangų rezultatų vaizdą. Ant
ra, tai nepamainoma proga muzikos 
besimokantiems įsigyti patyrimo sce
noje. Pr. AL

v

Šiluvos šventovė Vašingtone
POKALBIS SU MONS. JONU BALKŪNU, LIETUVIŲ RELIGINIAM KONGRESUI

RENGTI KOMITETO PIRMININKU "

dinimai, net bendros išvykos Į žy
mesnes Amerikos lietuvių iškil
mes ir kt.

Leidinyje ryškiau atžymėta ir 
šiemetinė laida — mokytojų ir 
abiturientų nuotraukomis bei jų 
rašytiniais pasisakymais. Atsisvei
kinimo žodi parašė Dalius Paliu
lis, moksleivių pirmininkas, o 
linkėjimus abiturientams išreiškė 
rektorius. Mokinių kūrybos pus
lapiuose ypač nuotaikingas raši
nys (jau anglų kalba, tik su lie
tuvišku Įvadu) apie abiturientų 
charakterius, kuriuos apibūdino 
R. Tamulionis ir R. Ambrozaitis. 
Pastarasis parašė straipsni ir apie 
“Ketverius metus šv. Antano 
gimnazijoj”.

Tolimesniuose puslapiuose, pa
įvairinant Įdomiomis iliustracijo
mis, leidinyje atspaustas išsamus 
rašinys “Mūsų kasdieninis gyve
nimas” apie mokslo metų pradžią, 
organizacijas, religinę praktiką, 
minėjimus, vaidinimus, dainas, 
šokius, sportą ir kt. įvairybes.

Randama rašinėlių ir pirmokų
— P. Valio “Mūsų diena”, R. An- 
čiukaičio — “Įvesdinimai”, G. 
Šukelio “Pirmieji įspūdžiai iš Šv. 
Antano gimnazijos” ir t.t. Be to, 
nemaža kitos informacinės me
džiagos: rašinys ir vaizdai iš lais
vės žygio i Jungtines Tautas, kur 
organizuotai dalyvavo ir gimnazi
ja, laiškai ir gauti atsakymai 
Jungtinėms Tautoms, JAV-bių 
prezidentui, Tautos Fondui, ALT- 
ai ir kt.

Leidinyje reiškiasi ir du poetai
— Rimantas Danaitis (abiturien
tas) ir Jonas Eiljošius (II kl.) su 
savo eilių kūrybos pavyzdžiais 
angliškai.

Toliau II kl. mokinio V. Vasi
liausko rašinėlis apie ateitinin
kus, A. Subačio (III kl.) — apie 
skautus, A. Yatkausko (II kl.) 
apie šv. Pranciškaus mylėtojus, 
K. Domkaus (III kl.) apie dramos 
klubą, P. Bičiūno(II kl.) apie tau
tinių šokių ansamblį ir Antano 
Skučo (IV kl.) apie sportą.

Leidinio užsklandiniam (pasku
tiniam) viršelio puslapyje — V. 
Kašubos sukurtos šv. Antano sta
tulos nuotrauka. Pr. Alšėnas

Tokiu pavadinimu išleistas Šv. < 
Antano gimnazijos Kennebunk- 
porte, Maine, metinis leidinys 
1965-66 mokslo metams, o kartu 
ir gimnazijos gyvavimo dešimt- ; 
mečiui atžymėti, kurį spaudai pa
ruošė gimnazijos mokiniai, o at
spaude pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Leidinys didoko for
mato. Jo viršelyje — Šv. Antano 
gimnazijos nuotrauka, daryta A. 
Kezio, SJ, o ir viso leidinio teks
te gausu iliustracijų.

Viršelių antram ir trečiam pus
lapiuose atspaustas 1965-66 m. 
gimnazijos mokinių sąrašas, su
skirstant juos klasėmis. Pirmojoj i 
klasėj būta 36 mokinių, antrojoj 
— 26, treciojoj — 18 ir ketvirto
joj (šiemetinių abiturientų) — 10. 
Iš viso — 90 mokinių. Jų pavar
dės ir vardai — tik lietuviški.

Knygos tekste, pradedant ant
rąja puse titulinio lapo — Lietu
vos himnas lietuviškai ir angliš
kai (Vlado Rastenio vertime).

Toliau atjaustas Tėvo L. And- 
riekaus, OFM, pranciškonų pro
vincijolo ir Šv. Antano gimnazi
jos rektoriaus, žodis — “Dešimt
mečio šviesoj”. Iš jo matome, jog 
gimnazija atidaryta 1956 m. ru
denį su viena klase. Paskui ji ki
lo klasėmis, mokiniais ir savo 
vaidmeniu lietuvybei, šiandien 
Šv. Antano gimnazija jau užima 
tinkamą vietą mūsų kultūrinių 
institucijų tarpe.

Gimnazijai statyti bei Įrengti 
sutelkta apie $600.000 ir tai be
veik išimtinai iš senosios kartos 
lietuvių. Visam statybos ir Įrengi
mo darbui vadovavo pranciškonų 
provincijolas T. Jurgis Gailiušis. 
Jis taip pat iš savo kunigų vienuo
lių paruošė ir gimnazijai mokyto
jus, siųsdamas juos į universi
tetus.

Ši gimnazija; be abejonės, yra 
lietuvių išeivijoj lietuviškumo 
ramstis. Joje — 16 oficialių lietu
vių kalbos pamokų savaitėje, o 
kur dar kitos lietuvybei ugdyti 
priemonės — choras, tautiniai 
šokiai, lietuviškos pamaldos bei 
pamokslai, savos organizacijos, 
tautinių švenčių minėjimai, vai-

krikštas, religinis persekiojimas 
ir kova už tikėjimo ir tautos lais
vę. Koplyčia bus aprašyta abiejo
se kalbose dedikacijos leidinyje. 
Galima sakyti, kad koplyčia yra 
lietuvių menininkų kūrinys ir jų 
įrengtas.

— Nėra abejonės, kad tokio 
masto projektas yra susijęs su di
delėmis išlaidomis. Kaip sekėsi 
telkti lėšas, kas daugiausia auko
jo ir kurios pozicijos pareikalavo 
didžiausių išlaidų?

— Pozicijų jokių nėra. Lietu
viams reikėjo Įmokėti sutartą su
mą, o architektas užmoka mūsų 
menininkams už projektus ir dar
bą. Pinigus pasisekė surinkti, nes 
lietuviai noriai aukojo. Nėra pa
rapijos ar kolonijos, kurios nepri
sidėjo. Aukojo vietiniai ir tremti
niai. Aukojo ir kitataučiai. Visi 
kunigai solidarizavo šiam reika
lui. Visos vienuolijos apsidėjo 
mokesčiais. Lietuviai dar kartą 
parodė savo meilę Marijai. Mari
ja dabar ir ateity laimins lietu
vius.

— Gausūs maldininkai Ameri
kos sostinėje, be abejonės, turės 
progos pamatyti ir lietuvių kop
lyčią. Ar bus koks aiškus žank-

lietuvišką koplyčią Tautinėje 
Šventovėje Vašingtone. Mariana- 
polio seimas pakvietė J.E. vysk. 
Vincentą Brizgi sudaryti komite
tą ir koplyčią Įrengti.

— Kiek tenka girdėti, toje ba
zilikoje turės koplyčias ir kitos 
tautos. Kurios kitos tautybės Įsi
rengė ar Įsirengs savo koplyčias 
ir kokiomis sąlygomis?

— Šventovėje koplyčių bus 
daug, visos Dievo Motinos garbei. 
Jas daugumoje Įrengs vienuoli
jos, organizacijos ir tautybės. Iš 
tautybių jau Įrengė: lenkai, slova
kai, meksikiečiai ir dabar lietu
viai. Mes perėmėm iš ukrainiečių. 
Jie atsisakė, nes rengiasi statyti 
katedrą Filadelfijoje už 5 mili
jonus dolerių. Koplyčių yra ma
žesnių ir didesnių, Įvairiomis 
kainomis. J.E. vysk. V. Brizgys 
atsiklausė laiškais kunigų, už ku
rią koplyčią pasisako, ir kunigai 
pasirinko dabartinę koplyčią už 
325 tūkstančius dolerių.

— Kaip atrodys lietuvių kop
lyčia? Ar ji bus Įrengta pagal lie
tuvių menininkų projektus ir ar 
atspindės lietuvių religinę buitį?

— Lietuvių koplyčios projektą 
sudarė šventovės architektas p. — — ——. 
Kennedy. Jis atsiklausė mūsų me-1 las ar užrašas nurodąs, kad tai 
nininkų: Elskaus, Kašubos ir Jo-'

Prisimenu Kunigų Vienybės nyno. Šie sukūrė atskiras dalis:
■ Kašuba — Šiluvos Marijos statu- 

I riame dalyvavo J.E. V. Padolskis lą, Elskus — Pažaislio, žemaičių 
.----!—— i— ' Kalvarijos, Aušros Vartų ir Tra

kų madonas ir lubų varijantus;

— ŠĮ rudenį Vašingtone Įvyks 
plataus masto iškilmės, būtent, 
lietuvių koplyčios dedikacija. 
Kam ir kaip kilo mintis Įrengti 
lietuvių koplyčią amerikiečių ka-

VYT. ŽALAKEVIČIAUS filmas —
“Niekas nenorėjo mirti” atstovauja
sovietiniam filmų menui XV tarptau
tiniame kino festivalyje Karlovy Va
ruose, Čekoslovakijoje, kur varžomasi; talikų bazilikoje? Ar tai buvo pa
dėt pagrindinio prizo — “Krištolinio C11J bazilikos statytojų mintis, ar 
gaublio”. Apie filmo turinį vaizdą ga-; grynai lietuvių sumanymas?
Įima susidaryti kad ir iš šių Molėtų! Vašingtono Marijos Nekalto 
rajono stribu štabo buv. viršininko G. j ^Vre?Vf>V^ pradėta
Ragausko eilučių “Liter, ir Meno”, m- JAV vyskupų pa-
pusiapiuose: “.. .Peršautas lango stik- rėdymu šventovėj e turi atspmde- 
las. Už jo kraupi tyla ir svyruoklis J1 Marijos garbinimas visuose 
beržas, šio vakaro tragedijos liudinin- i įSraftUOSe ir Įvairiomis kalbomis, 
kas. Prie stalo sukniubo iš pasalų kul-! Todėl pastačius rūsį, jau sienose 

°uvo įkalta malda “Sveika Mari- 
j.a” Įvairiomis kalbomis, kartu ir

gaublio”. Apie filmo turini vaizdą ga-: 
Įima susidaryti kad ir iš šių Molėtų i

kos pervertas apylinkės pirmininkas. 
Tarsi žmogaus į
smilksta užgesusios žvakės dūmai... 
žinia apie apylinkės pirmininko —se
nojo Lokio — mirti nulemia jo ketu
rių sūnų tolesnį likimą: jie stoja j tė
vo vietą stiprinti Tarybų valdžios gim
tajame kaime ..Tokia yra filmo 
pradžia, kuri, deja, jau dvelkia proso
vietine propaganda. Neatrodo, kad šio
je stribų ir partizanų kovoje pokario 
metais scenaristas ir filmo statytojas 
V. Žalakevičius būtų galėjęs išvengti 
tradicinės herojaus stribo ir bandito 
partizano linijos, kurią perša kompar
tija. Tai liudija ir minėtojo rašinio

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. JUSTINO VIENOŽINSKIO, 

prieš penkerius metus mirusio žymaus 
tapytojo ir Kauno meno mokyklos 
įsteigėjo, 80-tąsias gimimo metines 
Lietuvos dailininkai paminėjo Anta
kalnio karių kapinėse, kur prie jo ka- antraštė — “Paminklas liaudies, kovo- 
po buvo atidengtas paminklinis akmuo 
— G. Jokūbonio iškaltas velionies por-

tojams”.
V. Kst

lietuviškai, šventovės rektorius 
kvietė visus statyti altorius. Ku
nigų Vienybė ne kartą svarstė 
Aušros Vartų altoriaus pastaty
mą, tik dėl blogų laikų atidėlio
jo-

Kai kilo karas ir Lietuva buvo 
okupuota, tremtiniai atvyko Ame
rikon, šimtai tūkstančių išvežti 
Sibiran, tikėjimas persekiojamas 
Lietuvoje, ir bažnyčios uždarytos, 
tada vėl iškilo mintis, kad laisvi 
lietuviai Amerikoje Įrengtų Tau
tinėje Šventovėje lietuvišką kop
lyčią ir prašytų Dievą išsaugoti 
Bažnyčią ir tikėjimą Lietuvoje 
nuo išnykimo.

Amerikiečio atsakymas sovietu poetuiJcentro posedį Newtone, Pa''-ku_ 
tikti nė vieno amerikiečio, kuris 
pasisakytų už šį karą ..

Jevgenijui Jevtušenko ameri
kietis rašytojas taiko į skaudžiau
sią vietą — tarnybą sovietinei 
propagandai: “Mano mielas drau-

Sov. Sąjungoje yra talentingas 
jaunosios kartos poetas Jevge
nijus Jevtušenko, kuris dėl drą
saus eiliuoto žodžio jau ne kartą 
buvo patekęs i kompartijos vadų 
nemalonę. Nuvertus N. Chruščio- 

'vą, jis vėl atgauna balsą literatu- ge, Tu prašai mane pasmerkti tik ■ 
ros vakaruose ir sovietinėje spau-. pusę karo — mūsų pusę, o aš ’ 
doje. Komunistinėj sistemoj bet-! kviečiu Tave kartu su manimi tar- 
gi kiekvienas rašytojas daugiau' ti pasmerkimo žodi visam karui.” 
ar mažiau privalo tarnauti parti-■ J. Steinbeckui, atrodo, gerai; 
jos propagandai. Tokia Jevgeni- pažįstama Vietnamo karo versija;

ir sekretoriavo kun. dr. Mykolas 
Ražaitis. Centro Valdyba nutarė 
prašyti Kunigų Vienybės Seimą 
paskirti komitetą, kad Įrengtų

lietuvių koplyčia? Be to, kas dau
giausia imponuos svetimtaučiams 
toje koplyčioje?

— Maldininkai ir turistai jau 
dabar susipažįsta su lietuviška 
koplyčia. Vadovai kasdien aiškina 

Jonynas — šoninių sienų paveiks-Į apie būsimą lietuvišką koplyčią, 
lūs, kuriuose atsispindės Lietuvos; Po dedikacijos tūkstančiai brošiū-

Svarbus pranešimas

rų ir paveikslų pasklis per turis-; 
tus. Įrengtoj koplyčioj ant alto
riaus bus Įrašas, Šiluva — Lithu
ania 1608-1966. kopuloj prie lie
tuviškų madonų — žodžiai: Že
maičių Kalvarija, Pažaislis, Vil
nius ir Trakai. Vienoj pusėj ant) 
sienos: Iš Praeities Tavo Sūnūs dėmesįiBažnyčiosvargusLietu- 
Te Stiprybę Semia, o kitoj pusėj: voje, kad išjudintų politikus ir 
Apsaugok Aukščiausias Tą Myli-j diplomatus pasisakyti už tikėjimo 
mą Šalį. Įėjimo sienoje bus tri- i laisvę Lietuvoje ir reikalauti ti- 
spalvė ir Lietuvos Vytis, žodžiu,' kinčiųjų persekiojimą sustabdyt}, 
lietuvis ras viską, kas primins; kunigafsuprojektavo toki kongre- 
jam, kad Lietuva Marijos žemė, są sušaukti. Kongreso apimtis bus 
Svetimtaučiams imponuos lietu- kiek platesnė. Bus iškeliami mū- 
viškos madonos, lubose Rūpinto
jėlis ir šv. Kazimieras sienose. 
Manj’čiau, kad mūsų koplyčia ga
li būti gražiausia šventovėje. Di
džiulė šventovė, septintoji savo 
dydžiu pasaulyje, jau kainavo 70

gresą Niujorke pasaulinės paro
dos metu. Mintis kilo Religinės 
šalpos Komitete, kai buvo svars
tomi būdai ir keliai gelbėti Lietu
vos Bažnyčią. Kad visuomenė Įsi
sąmonintų Bažnyčios gelbėjimo 

! pareigose, kad atkreiptų pasaulio
• • • ’ V V- *" T- • 1

jos propagandai. Tokia Jevgeni- į.—i------- ----------- ------  ----- j-,
jaus paslauga kompartijai tenka sovietinėje spaudoje, kur nuolat: 
laikyti jo laišką garsiam ameri-; rašoma apie moterų ir vaikų žu- i 
kiečių rašytojui John Steinbeck,; dymą, niekuo nenusikaltusių! 
raginusi pasisakyti prieš JAV ka- ■ miestų bombardavimus, o ameri- i 
ro veiksmus Vietname. (kiečiu lakūnai.vadinami maitva-!

Nobelio ir Pulitzer premijų' nagiais: “Pats tikriausiai netiki, 
’ ■ ’ ’ — • ’ ’ - kad mūsų lakūnai skrenda bom

barduoti vaikų ir kad mes bombas i 
naudojame prieš nekaltus civi-Į 
liūs. Vietnamas juk nėra Rytų 
Berlynas 1953 m., Budapeštas 
1956 m. ar Tibetas 1959 m. Tu ži-

KIEKVIENAM GIMUSIAM

laureatas John Steinbeck savo at
sakymą sovietų poetui paskelbė 
Long island laikraštyje “News- 
day”. Jis rašo: “Pats gerai žinai, 
kaip aš nekenčiu visų karų, bet 
šiam karui aš jaučiu ypatingą as-
meninę neapykantą. Esu priešinai, kad mes bombarduojame v* t -i • < i , i • • i • • /s r 4- o 4-A. l.-Tto aši karą dėl to. kad jis yra kiniečių 
inspiruotas. Man dar neteko su-

Saulius Masionis šiais metais sėk
mingai baigė Toronto universite
to inžinerijos fakultetą ir įsigijo 
chemijos inžinieriaus profesiją. 
Saulius gimė 1943 m. Utenoje. Iš 
Vokietijos į Torontą atvyko 1948 
m. Pradžios mokslą, vidurinį ir 
universitetą baigė Toronte.

Šiuo metu Saulius išvykęs porai 
mėnesių į Europą, tikslu susipa
žinti su tenykščių žmonių gyveni
mu.

Saulius dalyvauja ir visuomeni
nėje veikloje, studentų valdyboje 
ir K.L. B-nės krašto valdyboje

naftos tankus, transporto priemo
nes ir modernius ginklus, kurie 
gabenami žudyti mūsų sūnums. 
0 iš kur visi šie ginklai atkeliauja 
i šiaurės Vietnamą, Tau geriau 
žinoma, negu man ...”

J. Steinbeck ragina Jevgenijų 
Jevtušenko panaudoti visą Įtaką, 
kad būtų nutrauktos šių mirti sė
jančių prekių siuntos i šiaurės 
Vietnamą ir kad jo komunistinė 
vyriausybė būtų prišnekinta j ieš
koti karo užbaigos prie derybų 
stalo: “Bombardavimas būtų tuo
jau pat sustabdytas. Nutiltų pa
trankos ir šautuvai, ir mūsų sū
nūs galėtų grįžti namo. Visas rei
kalas yra labai aiškus ir papras
tas, mano bičiuli...”

“Newsday” redakcija prie laiš
ko pridėjo reikšmingą pastabą ■— 
rašytojo sūnus John Catbird 
Steinbeck, 20 metų amžiaus jau
nuolis, šiuo metu atlieka karinę 
tarnybą amerikiečių daliniuose 
Pietų Vietname.

Jevgenijaus Jevtušenko eiliuo
tą laišką-poemą J. Stenbeckui bu
vo paskelbęs sovietų rašytojų ofi
ciozas “Literaturnaja Gazeta”. 
Atrodo, kad redaktoriai nesiti
kėjo tokių sovietinei propagan
dai žalingų amerikiečio rašytojo 
žodžiu, nes jo kūriniai leidžiami 
Sov. Sąjungoje, o Kauno dramos 
teatras netgi ruošiasi statyti jo 
pjesę “Pelės ir žmonės”. J. Stein- 
becko atsakymas, redaktorių tvir
tinimu. esąs gautas ir studijuoja
mas. Įdomu, ar jis bus paskelbtas, 
ar nutylėtas. V. Kst.

Jūs turite tuoj pat paduoti prašymą

senatvės pensijai gauti
Jei prašymų tuoj paduosite, tai jūs gausite pirmų pensijos mokėjimų 1967 m. sau

sio mėnesį, kai nuo tada bus pradėta mokėti senatvės pensija visiems sulauku

siems 68 metus amžiaus.

Jei esi gimęs 1899
tai turi paduoti prašymų mažiausiai 6 mėnesius Į priekį, prieš 68-rių metų gimimo 

dienų.

Mokėjimai nėra automatiškai išmokami—
jų reikia prašyti

Gaukite Senatvės pensijos (Old Age Security) prašymų formas iš artimiausios pašto 

įstaigos arba parašykite j: The Regional Director of Old Age Security, jūsų provinci
jos sostinės mieste. Ši Įstaiga atsiųs jums laiškų su prašymų forma ir su brošiūra, 

kurioje bus išaiškinta, kuriame mėnesyje būtinai reikia paduoti prašymus senatvės 

pensijai gauti gimusiems 1899 metais.

SKELBIA 
THE DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE 

SU 
The Honourable Allan J. MacEachen sutikimu

kiek platesnė. Bus iškeliami mū
sų religiniai trūkumai, parapijų 
paskirtis ir likimas, pašaukimai 
ir vienuolijų plėtimas, pasaulie
čių apaštalavimas, lietuviškos pa
maldos, liturgija, santykiai su 
Lietuvos Bažnyčia ir kiti klausi- 

milijonų dolerių ir pasieks 100 mai. Kongresas palies kiekvieną 
milijonų, kai ją užbaigs, šiame lietuvi išeivijoje. Mano manymu, 
žemčiūge yra ir mūsų lietuviškas j tai bus tik religinių kongresų 
žemčiūgėlis. Dabar aplanko šven- pradžia, kurių reikės reguliariai 
tovę keli milijonai turistų per sušaukti ateityje.
metus.

— Spaudoje buvo kilusį pole- 
mika dėl koplyčios vardo. Gal 
galėtumėte pasakyti, kas nulėmė 
vardo parinkimą — religiniai ar 
kiti motyvai? Ar yra tiesoj tvirti
nime, kad dabartinis koplyčios 
vardas parinktas vengiant susi
kirtimo su lenkais?

— Lenkų klausimas niekad ne
kilo, svarstant koplyčios vardą. 
Šiluvos vardas, sakyčiau, buvo pa
siūlytas spontaniškai. Su Šiluva 
rišasi tikėjimo išnykimas Lietuvo
je septynioliktame šimtmetyje, 
Bažnyčios visiškas susilpnėjimas, 
o Marijos apsireiškimu tikėjimas 
atgijo, ir Bažnyčia sustiprėjo. 
Tad. turint galvoje dabartinius 
tikėjimui pavojus Lietuvoje, bu
vo natūralu, kad kunigai kreipė 
visuomenės dėmesį i Šiluvos Ma
riją. Aušros Vartų vardas buvo 
svarstomas K.V. Centro posėdy
je ir Kunigų Seime, bet balsų 
dauguma buvo už Šiluvą. Grynai 
religinis motyvas nusprendė var
dą. Vysk. V. Brizgys dalyvavo po
sėdžiuose, rašė visiems klebo
nams laiškus, klausė daugelio ku
nigų nuomonės, ir didžiuma pasi
sakė už koplyčios Įrengimą ir už 
Šiluvos vandą. Be reikalo spauda 
jį kritikavo, nes jis ne savo valią 
vykdė, bet kunigų daugumos. Ku
nigai parapijose aiškino koply
čios reikalą, ragino aukoti ir rin
ko aukas. Jei Marija nori koply
čios, sakė vyskupas; Jinai padės 
surinkti aukas. Matyti. Marija no
rėjo, ir aukos suplaukė.

— Ryšium su Šiluvos Marijos 
koplyčios dedikacija Vašingtone 
rengiamas ir religinis lietuvių 
kongresas. Kuri bus vedamoji to 
kongreso idėja bei kurios proble
mos bus jame keliamos?

— Dar prieš koplyčios suma
nymą Kunigų Vienybės Seimas 
buvo nutaręs ruošti religinį Kon-

— Ar kongresas bus manifesta- 
cinio pobūdžio (procesijos, pamal
dos ...) ar kartu ir kultūrinio? 
Kokie svarbiausi parengimai nu
matomi?

— Kongresą kunigai atidėjo li
gi koplyčios dedikacijos. Tai bu
vo klaida. Mat manyta, kad su
plaukusi minia užpildys ir dedi
kacijos pamaldas, ir kongreso po
sėdžius. Kažkodėl baimintasi, kad 
kongresas nustelbs dedikaciją. 
Kiti vėl galvoja, kad kongresą 
turėtų šaukti ne kunigai, bet pa
sauliečiai. Kai centrinės organiza
cijos buvo kviestos duoti atstovus 
Kongreso Komitetui, tai- iš 12 or
ganizacijų vos 5 po atstovą davė. 
Kilo kitų reakcijų,'tad atsisakyta 
nuo plataus masto kongreso, nuo 
demonstracijų, procesijų ir kt. 
Pasilikta prie vieno viešo posė
džio rugsėjo 4 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p., kur vyskupas Pranas 
Brazys skaitys paskaitą apie mū
sų pareigas Lietuvai, ir rugsėjo 
5 d. ryte Įvyks keli simpoziumai, 
kurie lies jaunimą, muzikus, mo
teris, pašaukimus ir pasauliečių 
apaštalavimą. Plačiau apie tai 
pranešiu vėliau.

— Ar tuo kongresu norima iš
eiti ir amerikiečių visuomenėn, 
ar apsiriboti lietuvių visuomene?

— Turėsime ribotis lietuvių vi
suomene. Pabaltiečiai pageidauja 
išnaudoti dieną politinei manifes
tacijai kur nors Vašingtone, nes 
ir, latviai, ir estai norėtų protes
tuoti prieš tikėjimo persekiojimą 
jų kraštuose. Jau siūlosi kitų ti
kybų dvasiškiai su mumis daly
vauti ir vieningai reikalauti tiky
bos laisvės Pabaltyje.

— Iš turimų informacijų ma
tyti, kad religinis kongresas bus 
plačios apimties. Ar rengėjai ti
kisi gausių dalyvių iš JAV ir Ka- 

(Nnkelta | 6 psl.)
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

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

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

Tel. RO 2-8255
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin-

NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
BLOOR — INDIAN GROVE,

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
Vyčio golfo varžybos praėjo su pasi

sekimu. Dalyvavo net 39 golfo mėgė- 
, jai, ir, atsižvelgiant į vėjuota orą (ligi 
35 mylių per vai.), pasiekta gerų re
zultatų.

Vyčio meisteriu liko V. Siminkevi- 
čius su 79 taškais. Sekantieji susiskirs
tė šia tvarka: B. Pilkauskas — 84, V. 
Ubeika — 88, V. Astrauskas — 90, S. 
Kundrotas — 93, A. Eižinas — 93, V. 
Pieteraitis — 93, V. Balsys — 94, P. 
Stauskas — 96. Mūsų jaunieji (žemiau 

, 15-kos metų) pasiekė taipogi geras pa
sekmes — S. Ignatavičius — 107 ir St. 
Uogintas — 115.

Vakarienės metu klubo pirm. J. Bal- 
sy$ įteikė laimėtojui pereinamąją tau
rę. Eilė dalyvių gavo mažesnės dova
nas. J. Jankauskas, V. Beresnevičius ir 
A. Žutautas pasiekė žemiausias pasek
mes panaudojus “handicap” lentelę. A. 
Supronas laimėjo dovaną už arčiausiai 
numuštą pirmą sviedinį prie vėliavos.

Varžybų dalyvius pasveikino KLB 
Toronto apyl. pirmininkas A. Kuolas.

J. B.
Praėjusią savaitę inž. Pr. Gvildys pa

liko Torontą ir persikėlė gyventi Niu- 
jorkan.

Prisiminsim jį kaip nenuilstamą 
sporto darbuotoją, paskyrusį tiek sa
vo laiko ir lėšų Vyčio sporto judėjimo 
ukdymui.

Pranui ir Onai Gvildžiams linkime 
sėkmės įsikuriant Niujorke.

T.L.S.K. Vytis valdyba

Londone, Ont., ruoštas krepšinio tur
nyras, nežiūrint vasaros karščių, įvyko 
liepos 9 d., šeštad., numatyta tvarka

ir, galima sakyti, gerai pavyko, nors 
ir neišvengė poros stambesnių nesėk
mių. Viena jų — Londono visuomenė 
neparodė reikiamo susidomėjimo. Jei 
krepšininkai nebojo karščio ir įstengė 
išvystyti žaidynėse įprastą greitį, tai 
pasėdėti tuo labiau buvo įmanoma. 
Dažnai ne vienas londonietis pasako: 
‘Kodėl jūs nepadarote ką nors mand- 
resnio? Tada ateitume.” Dažnai nusi
skundžiama, kad mūsų jaunimas nieko 
neparodo. Nežiūrint, tikrai yra sunku 
ką nors Įžiūrėti. Sportininkai tikrai 
daugiau tikėjosi iš Londono visuome
nės. Juk tai buvo pirmas krepšinio 
turnyras Londone 15 metų liet, veik
los laikotarpyje ir antras stambus 
sportinis įvykis iš viso. Pirmasis — 
stalo teniso dešimtuko turnyras. Spor
tininkų pagarba ir dėkingumas pri
klauso klebonui kun. B. Pacevičiui ir 
kt. negausiems žiūrovams, išbuvusiems 
savo “pozicijose” ištisai per visas 
rungtynes. Antra nesėkmė — neatvy
kimas Toronto “Vyčio” komandos. 
Londonas ryžosi pakelti sunkiai įmano
mas išlaidas, kad truputį pagyvintų 
šito kampo sportinę veiklą, ir galėjo 
atsidurti labai nepavydėtinoje padėty
je, jei panašiai būtų pasielgęs ir Ha
miltono “Kovas”. Atrodo, kad sunkio
se veiklos sąlygose esančiam savo ma
žesniam kaimynui 8.000 lietuvių kolo
nija tikrai galėjo “paskolinti” keletą 
berniukų net ir tuo atveju, jei prasi
dėjo poros savaičių stovykla. Juk ta 
“paskola” tik... vienai dienai! Tiesa, 
laikas nepatogus, bet šiemet tai buvo 
neišvengiama blogybė. Buvo ir kitų 
smulkesnių trūkumų. Juos žinome ir

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10 • 130 ir 430 - 7
Penkt.10-L30ir4.30-8
Š0ŠL9-12
Sekm. 930-1

Kapitalas
1966 Birželio 30 d

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

*

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypą, apartamentą, bizniu. 
KIPLING -. BURNHAMTHORPE, $6.000 įmokėti, mūro atskiras, 6 didelių 
kambarių bungaliukas (vienaaugštis), baigtas rūsys, gražus didelis kie- 
moc kaina
RUNNYMEDE EVELYN AV., $10.000 įmokėti, mūro (rusvų plytų) at 
skiras, 3 butų pastatas, 2 mūro garažai, 10 pėdų įvažiavimas, 7 metų se
numo, prašoma $39.900.
INDIAN RD. GRENADIER, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 13 didelių 
kambarių, pirmame augšte 5 kambariai, 2 garažai, platus įvažiavimas, aly- 
va-vandeniu apšildomas. Prašo $29.900.
COLLEGE - DOVERCOURT RD„ Grynais, mūro, 2 butų ir krautuvės, ge
ras pastatas, pajamų arti $300. Investuotas kapitalas neša 12%. Sku
bus pardavimas. Kaina $18,500.
ANNETTE - MEDLAND, $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 didelių kam
barių, 3 mod. virtuvės, pirmame augšte prausykla iš 4 gabalų, gražus di
delis kiemas, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo, prašo $26,500. liks 
viena ilgametė skola balansui.
BROCK - COLLEGE, $3.500 įmokėti, mūro, 6 kambariai per du augštu,

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

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

M TORONTO"
Lietuvių skautų veikla

• Pereitą šeštadienį atidaryta jau iš 
eilės ketvirtoji stovykla nuosavoje 
“Romuvos” stovyklavietėje. I saulėtą 
dangų pakilo šešios vėliavos: Lietu
vos, Kanados, JAV, Šv. Jurgio, skaučių 
Seserijos ir skautų Brolijos. Po mal
dos stovyklos viršininkas s. K. Batūra 
tarė žodį, primindamas, kad į čia su
važiuota skautiškai pailsėti, prasmin
gai praleisti dvi savaites po atviru 
Viešpaties dangumi. Kanados Krašto 
Valdybos vardu stovyklautojus pasvei
kino v. s. S. Kairys. Vakare užsilieps
nojo pirmasis laužas, prie kurio šalia 
dainų ir pasirodymų buvo pravestas 
bandomasis pašnekesys apie gerą skau
tą ir skautybės įkūrėją. Trumpi laužo 
pašnekesiai atskiromis temomis tęsia
mi toliau.

• Ateinantį sekmadienį, liepos 24 d., 
Romuvos stovykloje specialia progra
ma bus paminėti Jaunimo Metai. Pa
maldos 10 vai. ryto. Po jų — paradas 
ir trumpas Jaunimo Metų minėjimas.

OTTAWA, Ont.
“DIALOGAS TARP ROMOS IR 

MASKVOS”, naujausia dr. A. Paplaus- 
ko-Ramūno knyga, buvo viešai prista
tyta visuomenei liepos 14 d. Tabaret 
Hali patalpose. Pristatymas įvyko Psi
chologijos ir Pedagogikos fakulteto 
iniciatyva. Dr. A. Ramūnas, kaip žino
me, yra vienas iš to fakulteto profeso
rių ir skyrių vadovų.

• Prancūzų chemikai paskel
bė, jog netrukus pasirodys laik
raštis, kuris po kiek laiko pats sa
ve sunaikins: specialūs dažai po 
10 dienų nuo laikraščio atspausdi
nimo iš pat pagrindų “suės” po
pierių.

• Saudi Arabijoj moterims už
drausta vairuoti automobilius. 
Jos gali duoti tik patarimus vy
rams (kaip paprastai). Jeigu pa
gauna moterį, vairuojančią auto
mobili, tai jos vyrui tenka užsi
mokėti baudą arba pačiam atsi
durti kalėjime.

Pr. Al.

ateityje pasistengsime pašalinti.
Sužaistos trejos rungtynės. Pirmo

se susitiko Londono “Tauras” su S. 
Kairio, jei neklystu, iniciatyva suor
ganizuota nauja Delhi-Tillsonburg ko
manda, esančia didesnio pajėgumo, 
negu buvo tikėtasi. Tikrai darnus vie
netas, mažos apylinkės mastu matuo
jant. Dėl šios staigmenos Londonui 
teko pasitempti, kad galėtų laimėti 
pirmą pergalę santykiu 62:52. Gi pir
masis puslaikis buvo baigtas Delhi-T. 
naudai 31:26. Sveikiname savo subruz- 
dusius kaimynus ir džiaugiamės, kad 
galų gale turėsime sau lygius partne
rius. Taškus pelnė: Delhi-T.“Kovui” — 
A. Stonkus 48, Laterbach 18, Galeckas 
11, .J. Stonkus 4, M. Vindašius 2, Lin- 
gaitis, E. Vindašius ir Andriekus po 
0; Londono “Taurui” — L. Butkus 34, 
E. Daniliūnas 27, E. Bliskis 11, Br. 
Žemaitis 7, V. Navickas 7. Kaip maty
ti, Londonui atstovavo tik penki žai
dėjai.

Antrose rungtynėse Londono “Tau
ras”, jau kiek pavargęs (pirmas rung
tynes žaidė be pakaitų), išėjo pasitik
ti judesio pasiilgusius, stipriuosius Ha
miltono “Kovo? žaidėjus. Kviesti jau
niai, tačiau dauguma atvykusių nela
bai buvo panašūs į jaunius. Vienetas 
atvyko apsišarvavęs beveik visomis 
savo žvaigždėmis, daugumoje iš vyrų 
klasės: Vinerskiu, Meškausku, Beniu- 
šiu, Brazlausku, Jankum ir kt. Ką da
ryti? Jie mandagūs, malonūs ir gra
žiai lietuviškai kalbą vyrai. Teko jieš- 
koti ir mums pastiprinimų. Galų gale 
be bėdos susitarėme: Londonas pa
galbon pasikvietė čia besisvečiuojantį 
P. Cekauską. Buvo reikiamas greitis 
ir nemaža gražių derinių, ypač tai pa
sakytina apie Hamiltono “Kovą”. Re
zultatas 101:52 Hamiltono naudai. Lon
donas truputį pagerino savo ankstesnį 
santykį su Hamiltonu. Puslaikio santy
kis 41:17. Londonui buvo ir dar viena 
nesėkmė — trečiame ketvirtyje dėl 
baudų iš rungtynių turėjo išeiti vienas 
geresnių žaidėjų — E. Daniliūnas jr. 
Taškus pelnė: Hamiltonui — Viners- 
kis 36, Meškauskas 29, Jankus 21, Be- 
niušis 24, Brazlauskas 20, Pakvyčius 
8, Vaičius 4, jaunesnis Vinerskis 0; 
Londonui — L. Butkus 24, E. Dani
liūnas jr. 16, V. Navickas 10, E. Blis
kis 6. P. čekausko pagalba taškais — 
13. Kurį laiką žaidė ir R. Mitalas.

Trečiose rungtynėse Hamiltonas, 
žaidžiąs antras rungtynes iš eilės, su
sitiko su Delhi-T. “Kovu”, kiek pail
sėjusiu, bet negalinčiu gauti daugiau 
pastiprinimų. Pasekmė 106:28 (52:14). 
Taškai Hamiltonui: Brazlauskas 22, 
Beniušis 30, Jankus 22, jaun. Viners
kis 22, Meškauskas 18, Pakvyčius 20, 
vyr. Vinerskis 18, Vaičius 6; Delhi-T. 
— Laterbach 16, A. Stonkus 18, Ga
leckas 6, Stonkus 2, du broliai Vinda- 
šiai, Lingaitis ir Andriekus po 0. Tai
gi. draugiško turnyro pirmą vietą, 
kaip ir buvo tikėtasi, laimėjo Hamil
tono “Kovas”, antrą — Londono “Tau- 

‘ ras” ir trečią — Delhi-T. “Kovas”.
Rungtynės praėjo draugiškoje nuo

taikoje ir liks Londono “Tauro” žai
dėjų atmintyje kaip vienas gražių 
sportinio gyvenimo prisiminimų. Ren
gėjai nuoširdžiai dėkoja dalyviams ir 
visiems šį turnyrą parėmusiems. Apie 
tolimesnę dienos programą — kitą 
kartą. D. E.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

Ateitininku žinios
Vasaros stovykla prasideda šį sek

madienį, liepos 24 d. Tėvai prašomi at
vežti vaikus stovyklon sekmadienį 
prieš pietus. Stovyklos programa jau 
buvo skelbta anksčiau, šių metų sto-

Popiet — įdomios skautiškos varžybos: vykios vadovybę sudaro: tėvas Rafae- 
lis, OFM, ir tėvas Ambrozijus, OFM 
(vieną savaitę), R. Mitalas (London, 
Ont.), R. Kinka (Anglija), Živ. Šleky- 
tė, V. Svotelytė (Baltimore), Ir. Dvi- 
laitytė, E. Gudinskienė (Hamilton), J. 
Karasiejus, R. Mackevičiūtė (Cleve
land), P. Aiženas (Kleveland), Eug. 
Bliskis (London). Jiems padės būrys 
jaunesnių vadovų, kuriuos sudaro vy
resnieji gimnazistai ir gimnazistės. 
Kiekvienas vadovas turės būrelį sto
vyklautojų, kuriais rūpinsis visą sto
vyklos laiką.

Tėvai, kurie turi vietos automobi
liuose ir galį stovyklon atvežti dalį su
pirkto maisto, prašomi paskambinti tė
vui Rafaeliui, 533-0621. Reikalinga vi
sų pagalba.

Ką pasiimti važiuojant stovyklon — 
buvo paskelbta praėjusiam “Tėv. ž.” 
numeryje.

skautiškas lauko bėgimas su kliūtimis, 
kimo estafetė, signalizacija gairelė
mis, mazgų rišimo konkursas ir eilė 
komiškų rungtynių. Maloniai kviečia
me visus tėvelius, skautų-čių bičiulius, 
rėmėjus ir visus tautiečius šioje skau
tiškoje šventėje dalyvauti. Savo daly
vavimu paremsite skautiško jaunimo 
darbus ir planus. Visa yra reikalinga 
moralinės ir materialinės paramos.

• Romuvos stovyklos adresas yra: 
Camp Romuva, Ravensdiffe, Ont. Tele
fonas — 112-705-789-5032.

• Didelis skautiškas ačiū — PreL J. 
Tadarauskui už $25. auką Romuvos 
stovyklautojų pavaišinimui, P. Bakšiui, 
parūpinusiam labai pigia kaina iš fab
riko virvių ir tuo padidinusiam stovyk
los iždą, A. Rusinienei už transportą, 
P. Zubui ir R. Kairiui iš Hamiltono, 
įrengusiems krosnies gaubtuvą virtu
vėje. C. S.

Moko juoktis
JAV-bėse esančio Juoko Insti

tuto tyrimų duomenimis, 60% 
moterų “biauriai juokiasi”. Ry
šium su tuo faktu minėtas institu
tas Niujorke atidarė specialius 
kursus, kuriuose mokoma ... gra
žiai juoktis. Kursas kainuoja 200 
doleriu.

Elektriniai autobusai 
jūroje

Italijoj sukonstruktuoti elekt
riniai jūros laivai miestų autobu
sų pavyzdžiu. Elektros energiją 
jie gaus iš laidų, išvestų taip kon
tinento ir salų arba dviejų salų 
Tokių elektrinių jūros laivų grei
tis bus 65 mylios per valandą. Iš
radimas pirmiausia bus panaudo
tas susisisiekimui tarp Sicilijos ir 
Apeninų pusiasalio.

ŠILUVOS ŠVENTOVE VAŠINGTONE
Atkelta iš 5-to psl. 

nados ir ar gausus dalyvavimas 
yra svarbus bendram lietuvių rei
kalui?

— Dalyvių tikimės iš visur ir 
iš Kanados. Bus iš Europos ir iš 
Pietų Amerikos.’ Suvažiavęs jau
nimas ryžosi palūkėti ir Vašing
tone atsilankyti. Juk tai tąsa Jau
nimo Metų! Kunigai, kurie surin
ko pinigus,' suveš ir žmones. Kiek
vienas . lietuvių sąskrydis yra 
mums naudingas, ar jis bus tau
tinis ar religinis. Tikimės, kad 
spauda užmirš šventąją tylą ir 
prabils už persekiojamuosius. Juk 
koplyčia amžiais liudys apie tau
tos kančias ir okupanto persekio
jimus.

— Kanados lietuviai, rodos, 
mažesnėmis aukomis prisidėjo 
prie lietuvių koplyčios Vašingto
ne. Ar iš jų taipgi laukiate gau
saus dalyvavimo dedikacijos iš
kilmėse?

— Laukiame Kanados lietuvių 
koplyčios šventinime. Jie daug 
aukų davė koplyčiai Įrengti. Jei 
yra tokių, kurie nedavė, tai dar 
gali prisidėti prie šventinimo iš
laidų. žinau, kad Kanados Lietu
vių Diena bus tą pačią dieną. Bet 
būtų gražu, kad kiekviena parapi
ja ar kolonija pasiųstų būreli as
menų jos atstovauti. Visų lietu
viškų parapijų ir kolonijų lietu
viai kartu paaukos Lietuvą Šilu
vos Marijai ir prašys Jos laiminti 
persekiojamuosius ir kenčiančius 
už savo tautą ir savo Bažnyčią. 
Kartu pareikš savo valią už tikė
jimo laisvę Lietuvoje. Tas mal
dininkų piligrimažaS liudys mū
sų, lietuvių, meilę Marijai ir 
Bažnyčiai. Jei lenkai sukvietė 15 
tūkstančių maldininkų, slovakai 
10.000, tai mes lietuviai visus tu
rėtumėm viršyti. Mes nemažiau 
mylime Mariją ir savo tikėjimą 
už anuos.

1966 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE 
TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO SKYRIUS, DRAUGE SU TORONTO MUZIKU 
DRAUGIJA, REMIAMI MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONES FONDO IR - 
DAILY STAR", PRANEŠA SEKANČIĄ PROGRAMĄ:

Sekmadienį, liepos 24 
VAIKŲ TEATRAS PARKE 
'Governor General's Kokse Guards 
kapelm. kap. G. F. FITZGERALD 

Svečiai: OHULANI HAWAIIAN grupė 
H.M.C.S. York ork. su kapelm. LT. R. 

Svečias sol. DON BALDWIN 
BENNY LOUIS orkestras. Svečiai: The "Paupers" 
Vargonų rečitalis su RONNIE PADGETT 
DON THOMPSON orkestras su svečiais artistais
Populiari simfonija, dirig. GEORGE CRUM. 
Svečias sol.: JAN RUBES

Pirmadieni, liepos 25 
3.00 v.p.p. Willowvale Park vaikų teatras parke
7.00 V.p.p. TRINITY PARK VAIKŲ TEATRAS PARKE
8.30 v.v. Ramsden Park vaikų teatras parke

Antradienį, liepos 26 
VAIKŲ TEATRAS PARKE
VAIKŲ TEATRAS PARKE
48-TO škotu pulko kariškas ork. su kapelm. kap. 
DONALD KĖELING 
kadriliaus šokiai — BOB SCOTT orkestras

Trečiadienį, liepos 27 
12.15 v.p.p.Nth. Philips Sq.

2.00v.p.p Moss Park
2.30 v.p.p. High Park

2.30 v.p.p. Kew Gardens
2.30 v.p.p. Willowvale Park
5.30 v.p.p. High Park
7.30 v.v. Earlscourt Park
8.00 v.v. Exhibition Park

(Main Bandshell)

3.00 v.p.p. Kew Gardens
7.00 v.p.p. Greenwood Park
8.00 v.v. Allan Gardens
8.30 v.v. Withrow Park

8.30 v.v.
8.30 v.v.
8.30 v.v.

"TORONTO

orkestras su

H. PLUNKETT.

|voiri programa pravedama JIMMY MacDonald su: 
Billy Meek, Barbara Leonard, Jack Bateman, Seppo 
Leivo ir Frank Palmer.
Liaudies dainos ir Hootenanny su Tubby Fats Jug or
kestras, Greg Winkfield,Vic Garber ir Klass Van Graft 
kadriliaus šokiai — BOB SCOTT orkestras 
kadriliaus šokiai — Angus MacKINNON ork.

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
SWANSEA, $10.000 įmokėti, 8 kam

barių per du augštus, labai pui
kus namas, gražiai įrengtas rū
sys, beveik 3 prausyklos, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
vertas pažiūrėti.

DURIE - BLOOR, $6.000 įmokėti, 7 
kambarių atskiras mūrinis na
mas; kvadratinis planas; dvi 
prausyklos, gražus didelis kie
mas, garažas; netoli Bloor.

BLOOR • JANE, $6.000 įmokėti, 
gražus 6 kambarių atskiras na
mas, naujas šildymas, garažas 
su šoniniu įvažiavimu, namas 
be skolų.

SWANSEA, $5.000 įmokėti, 6 kam
šų privačiu įvažiavimu, gražus 
su privačiu įvažiavimu, kražus 
kiemas; pilna kaina $19.900. _

SWANSEA - BLOOR, apie $4.000 
įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
vienaaugštis (bungalow), gara
žas. Pilna kaina tik $17.900, 
viena atvira skola balansui.

BLOOR - RUNNYMEDE, apie $7- 
8.000 įmokėti, 7 kambarių at
skiras namas, kvadratinis pla
nas, garažas, gražioje ramio
je gatvėje, netoli Bloor.

ROYAL YORK - BLOOR, $10.000 
įmokėti, gražus, didžiulis 7 
kambarių “Split-level” viena
augštis, užbaigtas rūsys, 2 
prausyklos, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola 10-čiai metų.

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

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
L E 2-4404

Namų teL LE MMI
RETA PROGA !

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius. Šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą. Sūdymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 514% pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator) $50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45. 
tūkst. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F.M. in
tercom sistema ir kt. $.40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti- 
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

PASITEIKaUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ, 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L GARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.
BEWDLEY ONTARIO, 50 akru su trobesiais, prie pat Rice ežero ir mies
telio. Prašoma kaina viso $7.000.
BLOOR—DUNDAS, $18.500. Įmokėti apie $3.000, balansas atskiras morgi- 
čius, 6 kambariai per du augštus, garažas, greitas įėjimas.
BLOOR prie SUBWAY. $19.900. 8 dideli kambariai, 2 vonios, 2 virtuvės, 
oru, alyva šildomas, garažas. Įmokėti apie $8.000.
DUNDAS—BLOOR, $21.900 prašoma kaina, geras mūrinis namas, visi 
nepereinami kambariai, vandeniu - alyva apšildomas, 2 vonios, 3 virtu
vės, garažas. įmokėti apie $5.000. Balansas atviri morgičiai.
7 BUTŲ APARTMENTAS, $69.000. Originalus pastatas High Parko ra
jone. Viso 35 kambariai, pajamos virš $9.500. Įmokėti apie $25.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis
a

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

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A JĮ A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE 

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

Riverdale Park
Monarch Park 
Dufferin Gr. Prk.

Ketvirtadienį, liepos 28
Eglinton Park 
Nth. Phillips Sq. 
High Park 
Kew Gardens

Džazo koncertas su: Rob McConnel ir jo geriausiais 
trombonistais CHARLIE RALLO trio.
Ellis McLintock ork. ir pasirodys Community Folk 
Art Council veikėjai.

"kadriliaus šokiai — BOB SCOTT orkestras 
kadriliaus šokiai — AL WARD orkestras 

Penktadienį, liepos 29
1.30 v.p.p. Eglinton Park vaikų teatras parke
8.30 V.V. Riverdale Park Rateliai - Roud Dancing — Eddy Graf orkestras.

Sekmadienį, liepos 30
Queen's Own Rifle ork. su kapelm. kap. W. T. Atkins. 
Svečiais sol.: BETTY WEIR.
48-to škotu karališko pulko orkestr. su highlands pi
pers ir šokėjais kapelm. kop. R. D. Keeling.

Ellis Mac Lintock ork. Svečiai artistai: Rėmo Marinuc- 
ci, Betti Orsatti ir Šokėjai 

vargonų rečitalis su RONNIE PADGETT
Horace Lapp grupė ir dainininkai: įvair. koncertas. 
Populiari simfonija — d ir.: BORIS BROTT.

7.30
8.00
8.30
8.30

v.v.
v.v.
v.v.
v.v.

2.30 v.p.p. High Park
2.30 v.p.p. Kew Gardens
2.30 v.p.p. Willowvale Park
5.30 v.p.p. High Park _
7.30 v.v.
8.00 v.v.

1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723

OILS LTD

Earlscourt Park
Exhibition Park . _____ ._____ ,______
(Main Bandshell) šveiioš'šoL: "sylvia Grant.

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» {vairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
• Atliekam visus statybos darbus

» Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 
namus

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK Š
JUNCTION RO.

Sav. B. Saulėnas

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

Parkdale B-A Service Centre;
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 

535 - 9468 I
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.

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

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

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

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

LAWRENCE-SCARLETT, 6 kmb.
didelis vienaaugštis (bungalo- 
vas) naujas, atskiras, dvigubas 
garažas. Prašo $29.500.00.

JANE-BLOOR. Atskiras, plytų, 6 
didelių kambarių namas, van
deniu - alyva apšildomas, priva
tus įvažiavimas, garažas, dide
lis ir gražus sklypas, $26,500.

OSSINGTON - DUNDAS, $1,500 
įmokėti. 5 kamb., pusiau atski
ras, naujai dekoruota, garažas. 
Prašo $9.000.00.

COLLEGE-CRANFORD. Plytin., 12 
didelių kambarių, 3 virtuvės, 2 
vonios, vandeniu apšildomas, 
dvigubas garažas.

LANDSDOWNE QUEEN
$10.000 įmokėti, atskiras, gerų 
plytų, vandeniu apšildomas, mo
derni virtuvė, 4 skyrių prausyk
la. šoninis įvažiavimas, dvigubas 
garažas, be mortgičių.

APARTAMENTAS. 23 butai;
$15.000 įmokėti, prašoma kaina 
$165,000, virš $27,000 pajamų 
į metus, 8 butai po 3 miegamus, 
kurie gali būti lengvai pakei
čiami į du mažesnius butus. 
Didelės galimybės pajamoms.

BLOOR-DUFFERIN $1.500 įmok.
6 kamb. plytinis namas, nau
jas pečius, 2 virtuvės, prašo 
$14.900.00.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hoteBų, motelių ĮvaJ-

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

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL . z* jj*
323 LAKESHORE RD. EAST, “Ott VreOlt

VDA^ėKIAC Visais kelionių reikalais, visame pašau*
• DAUtHAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Nomų LE 6-468!

Pranešame gerb. klientams, kad

BALTIC EXPORTING CO. ĮSTAIGA

dėl vasaros atostogų bus uždaryta

nuo liepos 21 d. iki rugpjūčio 7 d. imtinai.

‘ ■'■"AlFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 

. šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.
TELEFONAS L E 1-616 5. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

oplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

elektrinis vandens šildytuvas
pagamintas tiems žmonėms, 

t

kurie nori turėti daug
šilto vandens žema kaina

Cascade 40 elektrinis vandens šildytuvas apšildys tiek vandens, kiek 

jums jo reikia. Cascade 40 yra beliepsnis, saugus ir švarus. Kadangi 

jame nėra degimo, Cascade 40 nereikia dūmtraukio ir gali būti 

įrengtas bet kurioje patogioje vietoje jūsų namuose. Cascade 40 

tankas yra garantuotas pilnai 10-čiai metų.

Jei norite turėti užtektinai šilto vandens žema kaina, paskambin

kite j jūsų Hydro ir pasiteiraukite apie Cascade 40 elektrinj vandens 

šildytuvų.

your hydro
2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289 

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
Res. teL LE 6-5363 Res. teL 536-7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
r lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
DIaa. 296 BROCK a VE. (tarp Dun-Dioor Autorire u a ra g c das ir couege). Tei. 531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 RATHURST ST, 
tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti tel. LE 4-1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka jvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave, Toronte 

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

CASCADE 40

21 METU 
AMŽIAUS?

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

m j. Im n Birmr————

kauk
VEDĘ?

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

GAVOTE
NAUJĄ DARBA?

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

. Your 
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCE
Plan

Ontario Hospital 
Services Commission 

Toronto 7, Ontario

Ad. No. 5011

SKELBKITĖS
“TĖVIŠKĖS 21

K4M .BIMAS NAUDĄ DUOS!

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmH.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-19441

(
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

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

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISA DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

!
 TEL. LE. 5-1944.

..... .. Sault S. Marie, Ont.
PRANEŠAMA APIE NAUJĄ (Atkelta Iš 4 psl.)
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
irodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė Įstaiga 491 Z—«ett« $»., 

TeL R0 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

Ir Volkswagenais.

rią programą, kurioje buvo pinamos 
dainos, šokiai ir sportas.

šis lietuviams nereikšmingas įvykis 
aiškiai parodo, kad ir mūsų tautiečiai 
nebūtinai turėtų rengti Lietuvių Die
nas didesniuose miestuose, žinoma, 
kuo mažesnė lietuvių bendruomenė, 
kurioje būtų ruošiama Lietuvių Diena, 
tuo daugiau būtų darbo vietiniams 
rengėjams bei organizatoriams. Tačiau 
be pasiaukojimo, užsispyrimo bei pa
siryžimo jokia veikla nėra įmanoma.

J. Sk.

Siųskite pini-
GUS Į LIETUVĄ

TIESIOGIAI PER

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

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

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

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

>> Į 31;
744 Broad St Newark, NJ.

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

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

Š Y P s
Be garantijos

Senas milijonierius gulėjo mir
ties patale. Kadangi jo gyveni
mas nebuvo visai be nuodėmių, 
tai jis, sąžinės graužiamas, krei
pėsi į kunigą:

— Klausykite, jei aš prieš mir
tį paaukočiau porą milijonų dole
rių labdaringiems tikslams, ar tai 
mane išgelbėtų nuo pragaro?

Kunigas, kiek pagalvojęs, atsa
kė:

— Negaliu jums to užtikrinti, 
bet, manau, apsimoka pamėgin
ti...

Kartus apsivylimas
— Sveikas, Jonai! Girdėjau, 

kad numirė tavo turtinga teta, po
nia Šmitienė?

— Labai gaila, bet taip tikrai 
atsitiko.

— Tikrai gaila. Tu buvai jai 
labai artimas ir nuolat prižiūrėda
vai tris jos kates. Tikiuosi, kad 
ji tau tinkamai atsilygino testa
mente?

— O taip, — užrašė man tas 
tris kates!

Moderni žmona
— Brangioji, — skundžiasi jau- 

įjavedis, — mano švarke beliko

DRAUDIMAI

231 -2661 233-332?

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

NOTARAS
A. L1ŪDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
tfamų. ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisimai 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 6-4182
Toronto

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431 t

STANLEY WM. FSOLICK, B.A. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi* 
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
Iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

dr*audimaii
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

769-4612
769-4131

E N O S
tik viena saga.

— Tai tikrai negražiai atrodo,
— atsako žmona, — išpiauk ir tą 
paskutinę!

Patarnavimas
J vieną arbatinę Maskvoje įei

na du partijos pareigūnai. Vienas 
iš jų paprašo stiklą arbatos su 
pienu arba citrina.

— Nėra nei pieno, nei citrinos
— atsakė padavėja.

Tada antrasis prašo tik arbatos, 
bet švarioj stiklinėj.

Kuomet padavėja atnešė arba
tą, jinai kreipėsi į svečius klaus
dama:

— Atsiprašau, draugai, kuriam 
arbata švarioj stiklinėj?

Platus pasirinkimas
Iškaba vienoje parduotuvėje 

Seattle, Wash.: “Mes visko turi
me. Ir ko mes neturime — tai 
jums ir nereikalinga”.

Tikras kantrumas
Žmona: — Dabar aš kalbu su 

tavim ištisą valandą ir nuo tavęs 
nesulaukiau jokio atsakymo. Ar 
tu esi kurčias?

Vyras: — Gaila, ne!
Parinko Pr. Al.

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

(prie Dundas>

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. ▼.» 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt
DANTŲ GYDYTOJA i 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

DR. V. SADAUSKiENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.j
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

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

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

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



IS TORONTO
Šv. Jono Kr, par, žinios Prisikėlimo par. žinios

— Praėjusį sekmadienį pamal
dose talkino svečias iš JAV kun. 
Jonas Patašius, kuris svečiavosi 
brolio Antano šeimoje.

— Parapijos Gerojo Ganytojo 
stovykla Springhurste pradėjo 
antrąją stovyklavimo savaitę. 
Esant geram orui ir patyrusioms 
vadovams, visų stovyklautojų 
nuotaika yra gera. Iki praėjusio 
sekmadienio visos vietos buvo už
imtos. Apie naujų stovyklautojų 
priėmimą informacija gaunama 
stovyklavietėje arba skambinant 
tiesiog į ją tel. 112-705-428-6533. 
Stovykla veiks iki rugpjčio 6 d.

— Mamertui Duliūnui, sporto 
klubo “Vytis” aktyviam nariui 
ir uoliam Gerojo Ganytojo sto
vyklos talkininkui, besigydančiam 
Collingwood ligoninėje, linkime 
greito pasveikimo ir geros nuo
taikos.

— šv. Mišios: šeštadienį 8 vai. 
ryto už a.a. Juozą Gritėną, 11 vai.
— vestuvės; sekmadieni 10 vai. 
už a.a. Oną Vanagienę, 11 vai. už 
a.a. Stasę Barziliauskienę.'

— Pakrikštyta: Morkus L. Bi
čiūnas ir Bronė E. Bičiūnaitė.

— Sutuokta: Juozas Štaras iš 
Hamiltono ir Janina Garaštaitė iš 
Westono.

Nek. Pr. Marijos seserinis išvy
kus rekolekcijoms bei vasaros 
stovyklų darbams, vaikų darželis 
bus uždarytas liepos mėn. 23 d. 
Bus atidarytas ir vėl pradės dar
bą rugpjūčio mėn. 22 d.

Aldona Seiminkienė iš Hard- 
ford, Conn., atvyko i Gerojo Ga
nytojo stovyklą pamokyti stovyk
laujanti jaunimą rankdarbių ir 
Įvairių liaudies meno darbų. A. 
Seiminkienė yra didelė entuziastė 
Įvairiausių rūšių darbelių, ku
riuos galima pasigaminti pigiau
siomis priemonėmis. Daug tokių 
pritaikomųjų priemonių ji atsive
žė su savimi iš JAV.

Ligoniai: šv. Mykolo ligoninė
je gydosi J. Margelis, Urbonas ir 
P. Dambrauskas, šv. Juozapo li
goninėje operuotas B. Zubrickas.

Atvyksta didelė šeima. — šio 
mėnesio gale iš Vokietijos i To
rontą atvyksta Stasio Plučo šei
ma su devyniais vaikais. Tikru
moje S. Plučas su vyresniu sūnu
mi Juozu atvyko prieš porą mė
nesių ir tuojau pradėjo dirbti 
Acme Gears fabrike. Būdamas 
darbštus ir apsukrus, S. Plučas 
sugebėjo užsipirkti savo namą, 
kad, atvykus visai šeimai, būtų 
galima patogiau Įsikurti.

Antanas Petkauskas, žinomas 
vilniečių veikėjas, kuris prieš 7 
metus išsikėlė i Čikagą, atostogų 
proga lankėsi Toronte ir Wasagcb 
je. Buvęs torontietis sakosi esąs 
patenkintas gyvenimu Čikagoje
— i Torontą nenorėtų grįžti.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvas sėkmingai užbaigė 
pirmąjį 1966 m. pusmeti, sparčiai 
paaugdamas tiek kapitalu, tiek 
nariais. Per pirmuosius šių metų 
šešis mėnesius kapitalas padidė
jo $332.000 ir pasiekė $2.096.664.

Per tą pati laikotarpį įstojo 103 
nauji nariai ir gauta $21.200 pel
no. Visa tai rodo, kad narių pasi
tikėjimas šiuo kooperatyvu yra 
didelis, kapitalas gerai investuo
tas ir neša gražų pelną. Kviečia
me visus, loįrie dar nesate na
riais įsijungti į jų eiles.

Valdyba

"Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Po $5 aukojo: P. Vilens, A. Sta- 
lionis, B. I., A. Andrulis, V< Po- 
vylius, B. Raulickis, Z. Saurazas; 
$3: Rodney lietuvių klubas; po 
$2: S. Kudulis, J. šapočkinas, B. 
Naras, G. Ilgauds, J. Naskauskas; 
po $1: A. Stankevičius, K. Li
sauskas, A. Dums, B. Mikaila, J. 
šiaučiulis, V. Vaičiūnas, Magda
lena Wikis.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam visiems už 

mums suruoštą 25 vedybinio gyvenimo 
metų staigmeną - pobūvį. Ypatinga pa
dėka Prisik. par. klebonui Tėv. Placi
dui O.F.M. už atsilankymą ir tartą žo
dį, iniciatoriams, St. M. Petruliams ir 
M. A. Basalykams ir už gėles. Nuošir
džiausia padėka visiems prieteliams už 
atsilankymą į mums suruoštą pagerbi
mą ir už gražią ir vertingą dovaną.

Liekame dėkingi visiems,
J. V. Rusliai

RŪTA
— sunkvežimių tarnyba.

Perkrausfymas bei 
pervežimas. 

ŽEMIAUSIOS KAINOS.
Skambinkite JOE 

tel. 248-8217

— Praėjusio ketvirtadienio va
kare, liepos 14 d., buvo nuošir
džiai sutiktas Australijos ir Pietų 
Amerikos jaunimas. Penktadienį, 
liepos 15 d., jiems buvo parody
tos Toronto miesto žymesnės vie
tos, o tos pačios dienos vakare 
KLB rūpesčiu naujojoje Prisikė
limo par. salėje minėtam jauni
mui buvo surengtas iškilmingas 
priėmimas. Besisvečiuojąs jauni
mas buvo pasveikintas Lietuvos 
konsulo dr. J. Žmuidzino, KLB 
krašto valdybos pirm. A. Rinkū- 
no, Toronto apyl. pirm. Aug. Kuo
lo. Kiekvienos svečių grupės at
stovas sveikino Toronto jaunimą 
ir kvietė apsilankyti jų kraštuose. 
Kun. Margis, visų svečių-jaunuo- 
lių globėjas, šiltai padėkojo už 
lietuviškai rūpestingą priėmimą 
ir kvietė juos aplankyti Argenti
noj. Vakarienės metu meninę 
programą išpildė svečiai, padai
nuodami lietuviškų ir jų gyvena
mų kraštų kalbomis jautriai 
skambančių dainų.

— “Aušros” stovykla šį šešta
dienį baigia savo antrąją atsigai
vinimo savaitę. Iš tikrųjų, gražių 
dienų ir saulės Dievulis jiems ne
pašykštėjo. Linkime sveikai-lietu- 
viškai pasinaudoti paskutinėmis 
atsinaujinimo dienomis ir laimin
gai grįžti su nauja energija į lie- 
viškų darbų gyvenimą.

— Pranciškonų stovykloje be
veik visą vasarą sekmadieniais 
Mišios 9 ir 11 vai. ryto.

— T. Placidas, Prisikėlimo par. 
klebonas, atsivėsinęs porą savai
čių šiaurės Kanadoje, šį savaitga
lį sugrįš į savo senąją Toronto 
bazę.

— Prašomos paskelbti Mišios: 
šį šeštadienį 8 vai. ryto — S. D. 
užpr. už a.a. Oną Dabkuvienę. Vi
si artimieji prašomi jose dalyvau
ti.

— Pakrikštyta Balaišių dukre
lė Marijos ir Audrutės vardais, 
Stanulių sūnelis Romo ir Teodo
ro vardais ir Hudsonų sūnelis 
John ir Michael vardais. Linki
me tėveliams ir naujai pakrikšty
tiems gausios Dievo palaimos ir 
laimingų ateities dienų.

AUŠROS STOVYKLOJ 
KLEGA JAUNYSTĖ

Sekmadienį, liepos 10, buvo ati
daryta dešimtoji Aušros stovyk
la Naujojoj Wasagoj. šiame smė
lėtame Huron ežero pakraštyje 
Prisikėlimo parapijos Tėvai pran
ciškonai, o ypatingai šios stovyk
los vyriausias vadovas Tėvas Pau
lius, įkūrė ne tik vasaros poilsio 
sodybą jaunimui, bet ir jaunimo 
lietuviškojo ugdymo mokyklą. 
Sukaktuvinėj dešimtojoj Aušros 
stovykloj klega jaunystė, per
sunkta stipria lietuviška dvasia. 
Iš viso stovyklauja 181 jaunuolis: 
88 berniukai ir 93 mergaitės, su
skridę iš Vankuverio miesto, Ma- 
nitobos, Ontario ir Kvebeko pro
vincijų ir net iš Čikagos, Pitts- 
burgo, Klevelando ir Vašingtono 
miestų JAV.

Stovyklos komendantu yra il
gametis jos vadovas klevelandie- 
tis Vyt. Staškevičius. Jo štabą su
daro 16 vadovų, įvairių sričių 
specialistų. Kultūrinėms progra
moms ir lietuviškai mokyklai va
dovauja mokyt. J. Stempužis ir 
K. Rūkienė, tautinių šokių moko 
R. Mackevičiūtė ir D. Žylytė, 
rankdarbių mokytoja — M. Puš- 
korienė, sporto vadovės — D. Au- 
gaitytė ir D. Klimaitė, plaukymo 
vadovė — N. Kėkštaitė. Berniu
kų stovyklai vadovauja A. Lauri
naitis, B. Vrublevičius ir A. Pu- 
teris, o mergaičių — A. Sapijony- 
tė ir A. Grigaitė. Laužų ir dainų 
vadovė yra stovvyklos gyvsidabris 
Ž. šlekytė. Stovyklautojų sveika
ta rūpinasi gail. seserys V. Bar- 
cevičiūtė, S. Vytė ir M. Valiulie
nė, Raštinę veda D. Jurkšaitytė, 
o visos stovyklos ūkio viršininku 
yra J. Raškauskas, kuriam pade
da užvaizdą A. Baltrušaitis. Ketu
ris kartus per dieną 250 stovyk
lautojų ir vadovų skaniai ir sočiai 
maitina vyr. šeimininkė A. Raš- 
kauskienė su dešimčia patyrusių 
šeimininkių — M. Razgaitienej 
A. Bubeliene, A. Dubinskiene, M. 
Jurėniene, S. Jurcevičiene, A. 
Laurinaitiene, B. Maineliene, M. 
Mockevičiene, M. Valiuliene ir J. 
Vingeliene.

Sporto, dainų, rankdarbių ir 
lituanistikos užsiėmimai sudaro
pagrindinę stovyklos- programą. 
Penktadienį, liepos 22, įvyksta 
uždaromasis Aušros stovyklos 
laužas su įdomia programa, o šeš
tadienį 11 vai. ryto stovyklos už
darymo iškilmės. Tėveliai ir sve
čiai maloniai kviečiami dalyvauti 
lauže ir uždarymo iškilmėse, (jst)

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS High 
Park rajone. Galima naudotis virtuve. 

Skambinti po 6 vaL vak. 
TeL RO 74917.

Mašinistai - mechanikai 
(machinists and bench fitters) 

reikalingi mašinų įmonei 
vakarų Toronte. 

Skambinti tel. 233-3265.

lės vaikučių rankdarbių parodėlėj

TOLIMIEJI SVEČIA! KANADOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

australai jau pasuko namų link 
(per Čikagą ir Los Angeles į lai
vą), o pietų amerikiečiai dar lan
kėsi Montrealyje, iš kur taip pat 
pakrypo namų link per Bostoną 
ir Miami Fla.

Porą dienų praleidus svečių 
tarpe, dar kartą pasitvirtino kon
grese kelta mintis, kad gyvena
moji aplinka daro didžiulės įta
kos į bręstantį jaunimą. Reikėjo 
tik pastebėti juos bešokančius ir 
besilinksminančius bankete. Jau
nieji iš Pietų Amerikos ryškiai 
skyrėsi savo ispaniško pobūdžio 
temperamentu: judrūs, linksmi, 
triukšmingi ir temperamentingi. 
Daug šaltesni australai. O daugu
mas kanadiečių — tikri seniai, 
ypač berniukai? Kaikurie iš jų iš
tisą vakarą išsėdėjo su stikline 
rankoje, lyg prikalti prie kėdės.

Pensijų Kanadoje ir JAV suderinimas
kurią piliečiai, persikėlę iš vienoDevynių asmenų delegacija iš 

Canada Pension Plan ir Quebec 
Pension Plan išvyksta į Vašingto
ną tartis su JAV-bių pareigūnais 
dėl Kanados ir JAV pensijų sude
rinimo. Pagrindinis tų pasitarimų 
tikslas yra surasti formulę, pagal

A. A. PETRAS DAMBRAUSKASdarbštus
Po ilgos ir sunkios ligos, aprū

pintas sakramentais, šį pirmadie
nį 6 v.v. šv. Mykolo ligoninėje mi 
rė a. a. Petras Dambrauskas, 51 
m. amžiaus. Velionis buvo kilęs 
nuo šaulių. Neprikl. Lietuvoje 
dirbo geležinkelių policijoje. Pa
šarvotas Turner ir Porter laidotu
vių namuose, (436 Roncesvalles 
Avė.). Laidojamas ketvirtadienį, 
liepos 21 d., 10 vai. r. iš šv. Jono 
Kr. parapijos bažnyčios lietuvių 
kapinėse. Antradienį ir trečiadie
nį 8 vai. vakarais kalbamas roži
nis. Velionis a. a. p. Dambrauskas 
buvo labai gero būdo ir labai

At A
ONAI DABKIENEI mirus,

jos dukras ZOFIJĄ MORKŪNIENĘ, PETRONĖLE STIR- 
BIENĘ, sūnus STASĮ, POVILĄ ir STEPĄ DABKUS, žen
tus, marčias, anūkus ir artimuosius, jų liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame—

' Bromus, Vera ir Henrikas Steponaičiai

STASIUI DABKUI, jo mylimai MAMYTEI mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

J. S. Andruliai

Brangiai MAMYTEI mirus,

PAULIŲ DABKŲ su ponia, brolį ir seseris

bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia —

Vanda ir Viktoras Petrauskai

Puiki galimybė jaunai moteriai 
DIRBTI DIDELĖJE MADINGŲ RŪBŲ 

DIRBTUVĖS IŠTAIGOJE.
NUOLATINt VIETA. GERA ALGA.

Kreiptis: ETLIN LTD. 431 King St W. 5-tas aukštas 
tel. 368 - 4886

Mylimai mamytei ONAI DABKIENEI mirus, 
jos dukras ZOFIJĄ ir PETRONĖLĘ, sūnus STASĮ ir 

I t V.
POVILĄ bei jų šeimas giliai užjaučiame —

E. M. Malinauskai
L. M. I. Malinauskai

Kolegą PETRĄ JURĖNĄ ir ponią, 

mylimam SŪNELIUI mirus, 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Toronto liet, šeštad. mokyklos mokytojai

Toronte lankėsi šie svečiai iš 
tolimųjų kraštų: iš AUSTRALI
JOS— Romas Cibas, Rūta Žie- 
daitė, Milė šiukšterytė, Daina Ma- 
želytė, Jūratė Reisgytė, Judita 
Kalakauskaitė, Rimas Reisgys 
Pajauta Pullinen, Juhani Pull 
inen, Algis Šimkus, Evaldas Saga- 
tys, dr. Gerutis Kišonas, Romas 
Račkauskas, dr. Nijolė Mališaus- 
kaitė, Nijolė Vaičiurgytė, dr. Ka
zys Zdanavičius, Daiva Labutytė; 
iš BRAZILIJOS — Viktoras Ta- 
tarūnas, Jonas Lukoševičius, Ona 
Matelionytė, Vidutė Idikaitė, An
gelina Dirsytė; iš ARGENTINOS 
— kun. Margis, Rapolas Paršelis, 
Tadas Vasinevičius, Hektoras Le- 
vanavičius, Jonas Cikštas, Carlos 
Blumbergas, Alicia Zienkaitė, Jo- 
landa Galickaitė, Nelinda Burbai- 
tė, Zuzana Valatkaitė, Zuzana Va
nagaitė, Anna-Maria Maminskai- 
tė, Genovaitė Katunskaitė; iš 
ANGLIJOS — Romas Kinka.

krašto į kitą, nenustotų savo pen
sijos, o taip pat, kad galima būtų 
suderinti į vieną pensiją abiejuo
se kraštuose mokami įnašai.

Delegacijai vadovauja G. L. 
Pickering, Canada Pension Plan 
dirketorius.

žmogus. Našlaitėmis liko
dvi dukterys — mokytoja Birutė 
ir vos aštuonerių metų Vilija.

Redakcijoje lankėsi: kun. J. 
Margis, Argentinos liet, jaunimo 
delegacijos į kongresą vadovas, 
viešėdamas Toronte su savo jau
nimo grupe.

F. H. Sabaliai, Sea Breeze mo
telio Miami, Fla, savininkai, vyk
dami atostogų į Wasaga. H. Saba- 
lienė yra p. J. Rinkūnienės sesu
tė.

Atleidžiami admirolai. Kanados 
gynybos ministeriui Paul Hellyer 
griežtai vykdant ginklo rūšių inte
graciją, pasipriešinę admirolai at
leidžiami.

Komunizmas pralai
mėjo Perų krašte

Po 6 mėnesius trukusios atkak
lios kovos Peru armija, aviacija ir 
policija likvidavo komunistų par
tizanų, suorganizuotus Vietkongo 
pavyzdžiu ir veikusius Andų kal
nuose. Tai oficialiai paskelbė Pe
ru vyriausybė. Tas partizanų są
jūdis buvo suorganizuotas ir re
miamas Fidel Castro, kuris tikė
josi sukomunistinti Peru ir visą 
P. Ameriką Kuboje bei Vietname 
išbandytais kovos ir teroro meto
dais.

Oficialus Peru vyriausybės pra
nešimas skelbia visišką keturių 
partizanų gaujų sunaikinimą. Ma
žiausia 65 komunistai krito kauty
nėse, daug jų paimta į nelaisvę. 
Vyriausybės pusėje nuo 1965 m. 
gruodžio mėn. žuvo 32 kariai ir 6 
civiliai valdininkai.

Narkotikai Lietuvoje
□ (ELTA) Šalia girtavimo, Lie

tuvoj jau ima reikštis ir narkoti
kų vartojimas. Narkomanijos 
reiškinys jau kelia ir valdžios su
sirūpinimą. Įstatymų komisijos 
posėdyje birželio 30 d. kalbėta, 
kad “nors respublikoje narkoti
nių medžiagų vartojimas paplitęs 
nežymiai, tačiau būtina laiku im
tis reikiamų priemonių, užkertant 
kelią šiam visuomenei pavojin
gam reiškiniui”. Komisija pripaži
no tikslinga nustatyti narkomanų 
priverstinį gydymą ir dabartinį 
perauklėjimą gydymo darbo pro
filaktoriume ir gydymo įstaigose.

Narkomanijos nedrįsta režimi
niai propagandistai vadinti “bur
žuazinės santvarkos palikimu” ar 
“atgyvena”, nes anksčiau Lietu
voj tas reiškinys buvo beveik ne
pastebimas.

Vitaminas D piene
Vitaminas D yra ypač reikalin

gas vaikams. Kanados Maitinimo! 
Taryba rekomenduoja kiekvie
nam vaikui 400 tarptautinių vie
netų vitamino D į dieną. Geriau-; 
sias būdas vaikams šį vitaminą 
įduoti yra įdėti jį į pieną, kurio 
didesnį ar mažesnį kiekį kiekvie
nas vaikas išgeria kasdien. Tuo 
reikalu yra išleidžiamos taisyk
lės, nurodančios į kiekvieną pus
antro painto pieno įdėti 400 tarpt, 
vienetų vitamino D.

Reikia pastebėti, kad labai ne
daug vaikų yra alergiški kad ir 
mažam vitamino D kiekiui. To
kiems reikia duoti pieną be jokios 
šio vitamino priemaišos.

"DAINA^ DĖKOJA

Sakoma: “Geriau vėliau, negu nie
kados”. Šiuo priežodžiu tenka pasinau
doti ir šių eilučių autorei, nes koresp. 
pareiga atsilikusi per du su puse mė
nesio.

Pirmiausia tenka sumesti kaltę li
gai, kuri su visu negailestingumu ap
nyko ne tik “D” korespondentę, bet 
ir jos vyrą paguldė ligoninėn. Ir tai 
atsitiko tuojau po “Dainos” Kartūno 

^baliaus, kuris įvyko bal. 23 d. O ant
ra, daviniai gauti tik prieš kelias die
nas, bet jie, deja, nepilni — prie pa
vardžių aukotojų sąrašuose daug kur 
trūksta vardų, o su rinkėjomis sunku 
susisiekti, nes juk vasaros atostogos! 
Taigi, šį kartą paminėsime tik firmas 
— mūsų geruosius verslininkus, pre
kybininkus, gydytojus.

Stambiausią dovaną “D” Kartūno 
baliui įteikė Four Seasons Travel biu
ro vardu V. Bačėnas — kelionę į Niu
jorką ir atgal. Parėmė: A. ir S. Kalū- 
zos — Baltic Exporting Co., J. Margis 
Drug Store, J. R. Simanavičiaus krau
tuvė “Daina”, F. Barausko Insurance 
Agency, B. Maskeliūno Insurance 
Agency ir Mohawk Furniture Ltd.; gy
dytojai — dr. J. Yčas, dr. A Valadka 
ir dr. V. J. Meiluvienė. Visiems, ku

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

— Liepos 10 d. pakrikštyta Ro
berto ir Edvigos Bohemier dukre
lė vardais Darlene, Debra; krikš
to tėvai buvo Edward ir Anne 
Parry.

— Liepos 23 d. ruošiasi priim
ti moterystės sakramentą: Stanis
lovas Tumas — šv. Kazimiero pa
rapijos su Barbara Wolkden iš St. 
Brendan’s parapijos.

— Juozas Paznokaitis išvyko į 
savo vasarnamį pailsėti; jam ato
stogos reikalingos — kasdien 
daug dirba prie bažnyčios.

— Marcelė Girdauskįenė šei
mininkauja šv. Kazimiero klebo
nijoje nuo liepos 16 iki 31 d. 
Nors kartą į metus — lietuviška 
šeimininkė!

— Kongrese dalyvavusi jauni
mo dalis iš Pietų Amerikos, Aust
ralijos, Vokietijos lankėsi Mont
realyje, bet iš 50 atvyko tik 20. 
Jie buvo apgyvendinti pas Auš
ros Vartų parapijiečius. Negalė
jusieji atvykti buvo iššaukti į Či
kagą, greičiausiai buvo atėjęs lai
kas grįžti į savus namus.

— Jau trečia savaitė, kai sun
kiai sergantis Vincas Žemaitis yra 
perkeltas į Royal Edward ligoni
nę, kambario Nr. 618.

— Antanas Yuknelis atrodo 
šiek tiek geresnis, bet užtruks iki 
visai pasveiks. Dešinė pusė ne
jautri.

— Birželio 5 d. buvo Kvebeko 
provincijos linkimai. Jiem nuo
mojo parapijos salę, už kuria 
jau gauta $330.

— žinantieji sunkiau sergan
čius ligonius, namuose arba li
goninėse, prašomi- pranešti Šv. 
Kazimiero klebonijai.

— Kun J. Bobinas du sekma
dienius 9 vai. aukojo šv. Mišias, 
dabar paskutinei savaitei išvyks
ta į Laurentian vietovę, ten bus 
kitą sekmadienį.

— Šiokiadieniais šv. Mišios au
kojamos 7.30 vai. rytą. Sekma
dieniais — 9, 10 ir 11 vai. Išpa
žinčių klausoma per ištisus metus 
kiekvieno šeštadienio vakarą nuo 
7 vai. Sekmadieniais, esant tik 
vienam lietuviui kunigui, išpažin
čių klausoma 10 vai. ir prieš Su
mą.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $137.83. Jz. Vilupaičio 
auka — $12.

— Liepos 23 d. 2 v. p.p. po at
eitininkų stovyklos uždarymo Lac 
Silver įvyks ateitininkų sendrau
gių ir svečių susirinkimas Jono

rie čia suminėti, ir tiems aukotojams, 
kurių šiuo tarpu nebuvo galima išvar
dinti, “Dainos” valdybos ir loterijos 
komisijos vardu tariu nuoširdų ačiū!

Komisijos narės — J. Rukšienė, P. 
Jankaitienė, St. Kvietienė, J. Rimienė 
ir didelė jų talkininkė V. Moglickaitė 

/džiaugėsi ‘Dainos” bičiulių duosnumu, 
nes jo dėka buvo sudaryta didelė ir 
puošni loterija, kuri kartu su pinigi
nėmis aukomis papildė iždo išteklius 
senelių ir ligonių šalpai Vokietijoje. 
Paskutiniame* ‘Dainos” susirinkime 
geg. 15 d. pas narę J. Rimienę buvo 
nutarta iš šių išteklių pasiųsti visiems 
seneliams ir ligoninis specialią dova
ną— po S3 vasaros atostogoms.

Didelis ačiū ir svečiams, kurie taip 
gausiai atsilankė į Kartūno balių. Vi
siems be išimties tebūnie malonios va
saros atostogos, o rudeniop vėl susi
tiksime veiklos baruose.

— Marija F. Yokubynienė

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.

"LITAS"

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

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

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.
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Penkių metų Jurgelis Meistrelis" labai vikrus. Nek. Pr. Mari
jos seserų vedama stovyklėlė įvyko birž. 27 d. — liepos 8 d.

Lukoševičiaus vasarnamyje, Nr. 
143. Susirinkimo metu dr. Petras 
Lukoševičius padarys pranešimą 
apie Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Čikagoje. Valdyba ma
loniai kviečia atsilankyti sen
draugius ir svečius. K. J. G.

Vasaros stovyklėlė. Birž. 27 d. 
net iš tolimiausių Montrealio da
lių vaikučiai nuo 3% iki 7 metų 
suvažiavo į seserų vedamą vasa
ros stovyklėlę. Jau antri mėtai 
kai ši stovyklėlė ruošiama prie 
Nek. Pr. Marijos seserų darželio. 
Šiemet dalyvaujančių skaičius bu
vo didesnis, negu pernai. .

Stovyklautojai linksmai ir nau
dingai praleido dvi savaites kartu 
ir kas vakarą grįžo namo pilni įs
pūdžių ir sveikai pavergę.

Krikščioniškoj - lietuviškoj at
mosferoj jie kartu meldėsi, išky
lavo, darė įvairius rankdarbius, 
dainavo ir žaidė.

Vaiko širdis tokia atvira ir pa
prasta. Dievas jam gali kalbėti per 
kitų žmonių gerumą, per laukinės 
gėlytės žiedo grožį ar per lietaus 
ritmą. Jo tauta jam gali.kalbėti 
per dainos ir šokio turtingumą, 
per pasakojimus apie laisvės ko
votojų žygius.

Vaikas yra labai imlus nau
jiems įspūdžiams — geriems ir 
blogiems. Tad džiugu, kad yra 
tėvų, kurie tai suprasdami, lei
džia savo vaikus į lietuvišką mo
kyklą, organizacijas ir vasaros 
stovyklas, ir pačioj šeimoj rūpi
nasi, kad vaiko įspūdžiai jį vestų 
į krikščionišką - lietuvišką pilnu
mą. L. Č.
T. G. Sajauskas bus kapelionu at
eitininkų ir skautų stovyklose se
kančias tris savaites “Baltijos” 
stovyklavietėje.

P. A. Povilaitis. Analitinio 
Dept. direktorius, Canadian Na
tional Railways, Montrealis, ir A. 
D. Fisher, viceprezidentas, Steel 
Co. of Canada, Hamiltonas, vado
vaus rinktiniam egzekutyviniam 
seminarui Royal York viešbutyje, 
liepos 25-27 d.d. Nagrinėjama te
matika bus pritaikymas vadina
mosios “Long-range planning” 
technikos Kanados pramonėje. 
Seminarą organizuoja American 
Management Association, New 
York.

Vėl ardvėje. Pirmadienio vaka
re amerikiečių astronautai M. 
Collins ir J. W. Young pakilo į 
erdves ypatingiems uždaviniams: 
susijungimui su toje pačioje orbi
toje skriejančiu satelitu ir pakili
mui iki 468 mylių.

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai gaunami "Lite". 

Didžiausia nuolaida tik iki 1966. VII. 31.

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

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

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




